
Α) Δημιουργέίται Κυβερνητική Επιτροπή : ά 
γνωμοδοτικό για τον Πρωθυπουργό.

*

Αποτελείται από τους Υπουργούς Προεδρίας, Εσωτερικών και 
Δημόσιας Τάξης, Εθν.Οικονομίας και Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

*

Συναντάται μια φορά την εβδομάδα με τη συμμετοχή του 
Πρωθυπουργού.

*

Β) Βασικοί άξονες της δουλειάς της Κ.Ε. είναι;
1) Η ιεράρχηση και οι προτεραιότητες του Κυβερνητικού έργου 

με βάση
α. τακτά χρονικά διαστήματα
β. επιδιωκόμενους στόχους με αναγκαστικό χρονικό περιορισμό. 

(Συνέδριο ΓΣΕΕ, Δημοτ. Εκλογές, Συνέδριο ΠΑΣΕΓΕΣ, Βουλευ
τικές Εκλογές κλπ.

γ. υλοποίηση Κυβερνητικού Προγράμματος (81, 85) 
δ. Με βάση τη συγκεκριμένη πολιτική, οικονομική, κοινωνική 

συγκυρία.

2) 0 έλεγχος της υλοποίησης των οδηγιών - εξαγγελιών του 
Πρωθυπουργού.
α. στο ΚΥΣΥΜ
β. στο Υπ. Συμβούλιο

γ. σε ομιλίες του προς το Λαό, φορείς κλπ.
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3) Ο έλεγχος της υλοποίησης των αποφάσεων του ΚΥΣΥΜ 

και του Υπουργικού Συμβουλίου.

4) Ο έλεγχος της υλοποίησης των προτεραιοτήτων καί του 
Προγράμματος Δράσηε κάθε Υπουργείου.

5) 0 συντονισμός της δράσης κατά τομέα η διατομεακό επίπεδο 
της Κυβερνητικής δουλειάς.

α. λόγω βασικών υπουργικών αποφάσεων 
β. λόγω κατάθεσης νομοσχεδίων
γ. σε συσχετισμό με το πενταετές ή με την επιδιωκόμενη 

αναμόρφωση του.

Π  ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

1) Τα πάντα περνούν μέσω του Πρωθυπουργού με γραπτές ή προφο
ρικές οδηγίες του προς τους Υπουργούς ή το ΚΥΣΥΜ αν πρόκειται 
για ευρύτερο θέμα που απαιτείται απόφαση του.

*

2) Στις οδηγίες αυτές μπορεί κατά περίπτωση να ανατίθεται 
συνυπευθυνότητα με τον αρμόδιο Υπουργό σε ένα από τους 4 παρο 
πάνω Υπουργούς που εκτός από μέλη της άτυπης Κυβερνητικής 
Επιτροπής είναι ταυτόχρονα μέλη του ΚΥΣΥΜ.

*

3) Σε ορισμένες περιπτώσεις οι οδηγίες του Πρωθυπουργού 
κυρίως προφορικές - διαβιβάζονται μέσω του Γεν. Δ/ντού 
του Πολιτικού Γραφείου.
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*

Δ) ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

. σε μείζονα πολιτικά θέματα 

. σε θέματα διασύνδεσης με το κίνημα 
και το μαζικό κίνημα μέσω του Ε.Γ.

. σε θέματα τακτικής στην κοινοβουλευτική ομάδα κατά 
την ψήφιση των νομοσχεδίων.

*



Τί πρέπει να γίνει αμέσως

Με έγγραφο του Πρωθυπουργού προσωπικό σε κάθε Υπουργό να 
ζητηθεί μέσα σε 15 μέρεε ;
α) Κατάλογος των νομοσχεδίων που εκκρεμούν στη Βουλή, ή που

πρόκειται να κατατεθούν το επόμενο τρίμηνο. Να ζητηθεί επίσης 
ολιγόλογη - όχι απλώς συνοπτική - παρουσίαση του επιδιωκόμενου 
στόχου του νομοσχεδίου. Η έκθεση για κάθε νομοσχέδιο να μην 
υπερβαίνει τις 3 σελίδες.
Σ'αυτή να αναφέρεται οπωσδήποτε:
. Ποιά άλλα Υπουργεία αφορά
. Εάν η δαπάνη που προκαλείται έχει προβλεφθεί από τον προϋπο
λογισμό του '86 ή τί περίπου δεσμεύσεις προκαλεί για το '87.

. Ποιές κοινωνικές ομάδες αφορά και ποιά η πιθανή στάση τους.

. Εάν έχει γίνει επεξεργασία από το ΚΤΕ.

. Εάν έχει ενημερωθεί το Κίνημα.

β) Ποιό είναι το συνοπτικό πρόγραμμα δράσης σε σχέση με το 
Κυβερνητικό Πρόγραμμα.

- για το επόμενο τρίμηνο
- για μέχρι τέλους Σεπτέμβρη

γ) Εάν και ποιές αλλαγές εκκρεμούν στους εποπτευόμενους Οργανισμούς
- σε επίπεδο σύνθεσης οργάνων
- σε λειτουργία θεσμών
- σε προσανατολισμούς


