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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Μ
πορεί η κυβέρνηση να έχει ανοιχτά 
μέτωπα (πανδημία κορωνοϊού, έναρ-
ξη των διερευνητικών επαφών με την 

Τουρκία), ωστόσο την ίδια στιγμή δίνει προ-
τεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις. Στο Μέγαρο 
Μαξίμου, όμως, έχουν διαπιστώσει πως, πα-
ρόλο που πολλές μεταρρυθμίσεις και νόμοι 
έχουν ήδη ψηφιστεί, ουσιαστικά δεν προχω-
ρούν αφού δεν εκδίδονται οι υπουργικές απο-
φάσεις. Μπορεί δηλαδή να ψηφίζονται οι νόμοι 
στη Βουλή, αλλά δεν υπογράφονται οι αποφά-
σεις από τους αρμόδιους υπουργούς, με απο-
τέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Ετσι, πέρα από το κεντρικό πληροφοριακό 
σύστημα παρακολούθησης του κυβερνητικού 
έργου (ΜΑΖΙ), που είναι εγκατεστημένο από 
την πρώτη ημέρα στο πρωθυπουργικό γρα-
φείο, με τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γε-
ραπετρίτη να έχει την υψηλή εποπτεία, απο-
φασίστηκε να υπάρχει μηνιαία ενημέρωση για 
την υλοποίηση των όσων ψηφίζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της 
Πέμπτης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουρ-
γώ αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερ-
νητικού έργου, Ακης Σκέρτσος, έστειλε προ-
σωπική επιστολή σε όλους τους υπουργούς 
και υφυπουργούς με την οποία ζητά την επί-
σπευση των διαδικασιών για την έκδοση των 
υπουργικών αποφάσεων.

«Κίτρινες κάρτες»
στους υπουργούς!
Γκάζι από το Μαξίμου για τις μεταρρυθμίσεις. Ερχεται βαθμολόγιο 
για όσους καθυστερούν τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε μήνα πλέον θα υπάρχει ενημε-
ρωτικό σημείωμα στο Μέγαρο Μαξίμου για κάθε υπουρ-
γό σε σχέση με την ψήφιση των νόμων και την έκδοση των 
υπουργικών αποφάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν 
δηλαδή δεν υπογράφονται οι αποφάσεις και δεν υλοποι-
ούνται οι ήδη ψηφισμένοι νόμοι και ουσιαστικά οι κεντρι-
κές κυβερνητικές αποφάσεις, θα χτυπάει «κόκκινο» στο ηλε-
κτρονικό σύστημα.

Μάλιστα, στο πρωθυπουργικό γραφείο έχουν θέσει συ-
γκεκριμένους στόχους και όρια. Εάν, για παράδειγμα, ένας 
υπουργός μέσα σε ένα χρόνο πρέπει να υπογράψει πάνω 
από 100 αποφάσεις, η γραμματεία του πρωθυπουργού πε-
ριμένει υλοποίηση τουλάχιστον στο 80% για να δείξει «πρά-
σινο» το σύστημα. Εάν οι αποφάσεις είναι κάτω από 100 μέ-
σα στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, τότε η υλοποίηση πρέπει να 
φτάνει τουλάχιστον στο 60%.

Να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση του έργου κάθε 
υπουργού και υφυπουργού έχει καθιερωθεί από την πρώ-
τη ημέρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και είναι ένας ση-
μαντικός παράγοντας στις τελικές αποφάσεις του πρωθυ-
πουργού για την πορεία του κάθε κυβερνητικού στελέχους.

Κρίσιμος μήνας 
Την ίδια ώρα, στο κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζουν πως ο 
κρισιμότερος μήνας είναι ο Απρίλιος. Οχι μόνο γιατί τότε οι 
ειδικοί υπολογίζουν ότι θα έχει περιοριστεί η πανδημία, σε 
συνδυασμό και με τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού, 
αλλά γιατί ο μήνας αυτός θα είναι καθρέφτης για την κατά-
σταση της οικονομίας.

Τότε θα φανεί αν θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα στήρι-
ξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, ενώ η κυβέρ-
νηση θα έχει μια καθαρή εικόνα για την πορεία του τουρι-
σμού από τις κρατήσεις που θα υπάρχουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο Μέγαρο Μαξίμου 
έχουν αποφασίσει να «τρέξουν» αρκετές με-
ταρρυθμίσεις έως τις αρχές του καλοκαιριού, 
όταν και αναμένεται να φτάσουν στη χώρα οι 
πρώτοι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ηδη 
είναι προς συζήτηση μια σειρά από νομοσχέδια 
και θα ακολουθήσουν και άλλα όπως:
f Το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση που, πέ-
ρα από τις αλλαγές για την εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια, φέρνει αλλαγές στον τρόπο λειτουρ-
γίας των ιδρυμάτων, αλλά και την καθιέρωση 
της πανεπιστημιακής αστυνομίας.
f Το νομοσχέδιο για τις πορείες και τις συ-
γκεντρώσεις, που προβλέπει κάμερες για τους 
αστυνομικούς και ειδικό μεσολαβητή μεταξύ 
της Αστυνομίας και των διαδηλωτών. 
f Το νέο ασφαλιστικό που αναμένεται το επό-
μενο διάστημα και περιλαμβάνει, μεταξύ άλ-
λων, το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης για 
την πλήρη κεφαλαιοποίηση της επικουρικής 
ασφάλισης.
f Μαζί με το ασφαλιστικό, όμως, θα έρθει και 
το νέο εργασιακό που αφορά τις νέες εργασια-
κές σχέσεις αλλά και την αλλαγή του συνδικα-
λιστικού νόμου, που ουσιαστικά είναι ο ίδιος 
από το 1982. Μια αλλαγή που θα φέρει αντι-
δράσεις, αλλά στην κυβέρνηση είναι αποφασι-
σμένοι να προχωρήσουν σε κάθε περίπτωση. 
f Αλλαγές θα υπάρξουν και στον νόμο για τις 
δημόσιες συμβάσεις, με κεντρικό στόχο τον 
εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την ανα-
μόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου.
f Την Πέμπτη θα συζητηθεί στο υπουργικό 
συμβούλιο ο νέος εκλογικός νόμος για την αυ-
τοδιοίκηση. Πρόκειται ουσιαστικά για το τέλος 
της απλής αναλογικής, η οποία είχε ψηφιστεί 
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και, όπως υποστηρί-
ζουν κυβερνητικά στελέχη, είχε φέρει την ακυ-
βερνησία σε περιφέρειες και δήμους.
f Ο νέος νόμος για το ΑΣΕΠ, που εκτός των 
άλλων θα απλοποιήσει τη διαδικασία για τις 
προσλήψεις.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η προώθηση και 
η ψήφιση των μεταρρυθμίσεων προϋποθέ-
τουν και την έκδοση των υπουργικών αποφά-
σεων, για να μπορούν να υλοποιηθούν και να 
μην υπάρχουν καθυστερήσεις σε μια ιδιαίτε-
ρα κρίσιμη περίοδο για τη χώρα.
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