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Ανασχηματισμός... Κοσμίδη
Ριζοσπαστική πρόταση για 12 υπουργεία από τον εξ απορρήτων του Πρωθυπουργού
Πρόταση-βόμβα για συρρίκνωση του Υπουργικού Συμβουλίου και δραστική μείωση του 
αριθμού των υπουργών διατύπωσε χθες δημοσίως ο γραμματέας ίου Υπουργικού 
Συμβουλίου Σωκράτης Κοσμίδης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γιώργος Χρ. Παηπχρήστρς

Η πρόταση αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία, παρά το γεγονός 
ότι εκείνος της προσέδω- 

σε προσωπικό χαρακτήρα, επειδή 
διοτυηώνειαι παραμονέςτου επ ι
κείμενου ανασχηματισμού της κυ
βέρνησης. Κι ακόμη, επειδή, θεω
ρείται απίθανο, λόγω της ειδικής 
και ιδιαίτερα ατενής σχέσης που 
διαθέτει ο κ. Κοσμίδης με τον Πρω
θυπουργό, οι απόψεις αιπές να μην 
είχαν τεθεί ιηή ήψιντου κ. Σημίτη. 
Με την εισήγηση Κοσμίδη ουσια
στικό ανοίγει η συζήτηση για τον 
χαρακτήρα και το περιεχόμενο που 
πρέπει να έχει ο ανασχηματισμός

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:
«Προσωπικές απόψεις. Ο ανασχη
ματισμός γίνεται από τον Πρωθυ
πουργό και από κανένα ν άλλον» -

της κυβέρνησης τον Ιούλιο, δεδο
μένου ότι με αυτό το κυβερνητικό 
σχήμα το ΠΑΣΟΚ θο πάει στις προ
σεχείς εθνικές εκλογές.

Η νιιβ^ηνηπη ηττέΚέΛΓΓΡ πτην

Τα επτά σημεία της εισήγησης
3 θέσπιση του ασυμβίβαστου μεταξύ της 

ιδιότητας του μέλους ανώτατου 
κομματικού οργάνου (ο.σ. Εκτελεστικού 
Γραφείου) και του μέλους της κυβέρνησης ή 
της ανάληψης άλλου δημόσιου αξιώματος

4 Κατάργηση όλων των ειδικών
γραμματειών των υπουργείων και των 

αυτοτελών γενικών γραμματειών

5 Με ίωση του αριθμού των νομαρχιών σε 
30-35 (από 54 σήμερα) και των 

περιφερειών σε 7-8 (από 3.3 σήμερα)

6 θέσπιση πραγματικού ηόθεν έσχες για 
τους πολιτικούς (αλλά και τους 

δημοσιογράφους).
Η πρόταοη αυτή, αν και δεν έχει εξειδικευτεί, 
ουσιαστικά συμπίπτει με την πρόταση του 
υπουργού Εσωτερικών Κ. Σκανδαλίδη, ο 
οποίος εισηγείται την καθιέρωση 
ηλεκτρονικού συστήματος διασταύρωσης των 
στοιχείων για το «πόθεν» των σχετικών 
δηλώσεων

Τ Εξορθολογισμόςτων εκλογικών .
περιφερειών, με δραστική μείωοή τους 

οε μονοψήφιες ολιγοεδρικές περιφέρειες, 
είτε όπως στο βρετανικό μοντέλο είτε όπως 
στο γερμανικό

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του Υπουργικού 
Συμβουλίου, που χρόνια τώρα υποστηρίζει ότι 
>ο αριθμός των υπουργείων είναι μεγάλος για 
μία χώρα σαν την Ελλάδα» και ότι «τα μεγάλα 
υπουργικά συμβούλια είναι δυσλειτουργικάι·, 
παρουσίασε χθες πρόταση επτά σημείων γιο 

τη συνολική ανασύνθεση της δομής του 
κράτους, μεταξύ των οποίων 

Περιλαμβάνονται:

1 Μείωση του αριθμού των υπουργείων 
οε 12-14 (από 19 που είναι σήμερα). 

Κάθε υπουργείο να διαθέτει έναν (μόνο) 
υφυπουργό και έναν γενικό γραμματέα

2 Σχηματισμός της κυβέρνησης από -  
ή και από -  εξωκοινοβουλευτικούς 

υπουργούς, δημιουργία δηλαδή μιας 
κυβέρνησης εκ προσωπικοτήτων

■  Ο γραμματέας
ίο υ  Υπουργικού 

Συμβουλίου. 
Σωκράτης Κοσμίδης. 

Χρόνια τώρα υποστηρίζει ότι 
«ο αρ ιθμός των υπουργείων 
είναι μεγάλος για μία χώρα 

σαν την Ελλάδα»


