Ανασχηματισμός: Τα πρώτα ονόματα που έπεσαν στο «τραπέζι»
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Mε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υπουργών για το πρώτο εξάµηνο
διακυβέρνησης, ξεκινά αντίστροφα και ο χρόνος για τις διορθωτικές αλλαγές που
θέλει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυβερνητικό σχήµα. Οι εισηγήσεις που
έπεσαν στο τραπέζι ήταν δύο, σύμφωνα με τη Real News.

Πρώτον, να προχωρήσει σε έναν µίνι διορθωτικό ανασχηµατισµό ακόµα και πριν από το
Πάσχα, για να µη χαθεί χρόνος, κρατώντας τις µεγάλες αλλαγές για το επόμενο
φθινόπωρο.
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∆εύτερον, οι αλλαγές να πραγµατοποιηθούν στα τέλη Μαΐου µε αρχές Ιουνίου, ώστε να έχει
κλείσει περίπου ένα έτος από τότε που ανέλαβαν οι υπουργοί και να έχουν πάρει τον
κατάλληλο χρόνο πριν από την τελική αξιολόγηση, κάτι που κερδίζει έδαφος.

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνει η εφημερίδα, ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει εικόνα για
όλους τους υπουργούς και τους υφυπουργούς, ανεξάρτητα από το ηλεκτρονικό σύστηµα
παρακολούθησης «Μαζί», που είναι «εφοδιασµένο» µε όλες τις υποχρεώσεις των
υπουργείων – και αυτών που έχουν ολοκληρωθεί και εκεί πως το Μέγαρο Μαξίμου δίνει
μεγάλη σημασία σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και ήδη στις
επαφές που υπήρξαν με τους υπουργούς στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτό επισημάνθηκε
για ακόμα μια φορά από τον πρωθυπουργό.

Μεγαλύτερες αλλαγές, πάντως, θα υπάρξουν σε επίπεδο υφυπουργών, ειδικά στις τάξεις
των εξωκοινοβουλευτικών, αφού εκεί καταγράφονται «αρρυθμίες», αλλά και -σε αρκετές
περιπτώσεις- μηδαμινή επαφή με τους «γαλάζιους» βουλευτές.

Την ίδια ώρα, όμως, στο Μέγαρο Μαξίμου σκανάρουν και τις επιδόσεις των βουλευτών.
Τόσο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο όσο και σε επικοινωνιακό – δηλαδή ποιοι στηρίζουν με τις
παρουσίες τους το κυβερνητικό έργο. Ουσιαστικά η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα αποτελέσει
τη δεξαμενή για το κυβερνητικό σχήμα, χωρίς να αποκλείονται και εξωκοινοβουλευτικά
πρόσωπα, αλλά αυτή τη φορά με μικρότερη συμμετοχή.

Στη λίστα του πρωθυπουργικού γραφείου προς αξιοποίηση φαίνεται να βρίσκονται, μεταξύ
άλλων, τα ονόματα του Χρήστου Ταραντίλη, του Σπήλιου Λιβανού, του Βασίλη Οικονόμου,
του Κώστα Γκιουλέκα, του Γιώργου Αμυρά, του Γιάννη Μπούγα, του Χρήστου Κέλλα, του
Γιώργου Στύλιου και του Κώστα Καραγκούνη.

Δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο πως ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει προϊδεάσει για
μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στις κυβερνήσεις του. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό
προσέθεσε στο επικοινωνιακό επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου τη δημοσιογράφο
Αριστοτελία Πελώνη ως αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο, δείχνοντας την
κατεύθυνσή του για περισσότερο «άρωμα γυναίκας», με τα ονόματα της Μαριέττας
Γιαννάκου, της Ολγας Κεφαλογιάννη και της Αννας Ευθυμίου να ακούγονται έντονα. Βέβαια,
εάν ο πρωθυπουργός κρατήσει για αργότερα τον ανασχηματισμό (κάποιοι τον
προσδιορίζουν κοντά στην επόμενη ΔΕΘ), θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες ανατροπές.
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Πάντως, εκτός από τα πρόσωπα, στο πρωθυπουργικό γραφείο εξετάζουν το ενδεχόμενο να
υπάρξουν και διορθωτικές παρεμβάσεις στη δομή των υπουργείων, κυρίως σε επίπεδο
αρμοδιοτήτων. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να αποφασιστεί κατάτμηση υπουργείων ή ακόμα
και κατάργηση μια θέσης υφυπουργού.

Δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο πως τουλάχιστον σε τρία υπουργεία οι σχέσεις των
υπουργών με τους υφυπουργούς μόνο καλές δεν είναι και αυτό θα μετρήσει όταν έρθει η
ώρα του ανασχηματισμού, σημειώνουν οι μυημένοι.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, οι πρώτες αλλαγές,
ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθούν, θα περιλαμβάνουν την
έξοδο τουλάχιστον ενός υπουργού από το κυβερνητικό σχήμα και τη μετακίνηση δύο – ο
ένας μάλιστα εμπλέκεται σε θέματα καθημερινότητας.

aftodioikisi.gr

3/3

