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Για τον κ. Πρωθυπουργό

ΘΕΜΑ Πολιτικό ασυμβίβαστο

Όπως είναι γνωστό δημόσια έχετε δηλώσει ότι οι θέσεις των Γεν.Γραμματέων 
και των Διοικητών των ΔΕΚΟ θα συνιστούν ασυμβίβαστο για υποψηφιότητα 
Βουλευτή.

Πληροφορούμαι ότι το πολιτικό αυτό ασυμβίβαστο επεκτείνεται σε όλο το 
φάσμα των κυβερνητικών θέσεων.

Θεωρώ υποχρέωση μου να πω ότι δεν θεωρώ σωστή αυτή την καθιέρωση του 
άνω πολιτικού ασυμβίβαστου, ιδιαίτερα έτσι όπως επεκτείνεται. Θα μπορούσε να πει 
κανείς ότι και τα συνταγματικά ακόμη ασυμβίβαστα, που είναι αντικειμενικά και 
γενικής εφαρμογής, απηχούν άλλες εποχές και θα ήταν προτιμότερο να καταργηθούν 
ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να είναι υποψήφιος Βουλευτής.

Όμως το πολιτικό ασυμβίβαστο είναι εντελώς υποκειμενικό και τυχαίο. Ισχύει 
σήμερα, όχι αύριο. Εφαρμόζεται για μερικούς , για άλλους όχι. Δημιουργεί αδικίες 
και ανισότητες. Στερεί το κόμμα ικανών υποψηφίων ή την Κυβέρνηση ικανών 
διοικητικών στελεχών. Τελικά ευνοεί μόνο τους ήδη Βουλευτές , πολλοί από τους 
οποίους με την συμπεριφορά τους ως διοικητικά στελέχη είναι οι υπαίτιοι της 
καθιέρωσης του ασυμβίβαστου αυτού.

Εξάλλου όταν έλθει η ώρα των εκλογών το κόμμα θα έχει ανάγκη από αξιόμαχα 
ψηφοδέλτια που θα μπορούν να προσελκύσουν εκλογείς. Δεν βλέπω τον λόγο να 
δεσμευόμαστε να μην αξιοποιήσουμε ένα μεγάλο αριθμό στελεχών που θα 
μπορούσε να προσθέσει ένα μικρό μεν αλλά ενδεχόμενα κρίσιμο ποσοστό ψήφων

Γι'αυτό πιστεύω ότι το πολιτικό αυτό ασυμβίβαστο πρέπει να περιορισθεί στο 
εύρος που δημόσια προσδιορίσατε Δηλαδή μόνο στους Γεν. Γραμματείς και στους 
ασκούντες διοίκηση (Διοικητές, Διευθύνοντες Συμβούλους και Γεν. Διευθυντές) των 
ΔΕΚΟ. Για τον προσδιορισμό των ΔΕΚΟ πρέπει να αναφερθούμε σ'αυτές που 
προβλέπονται στο ν.2434/96, που είναι και οι σπουδαιότερες Για όλες τις άλλες 
θέσεις δεν πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο.

Είναι φανερό ότι στην πραγματικότητα το ασυμβίβαστο αυτό περιορίζεται μόνο 
στους Γ εν.Γ ραμματείς, αφού ούτως ή άλλως οι ασκούντες διοίκηση στις ΔΕΚΟ με



πανελλαδική εμβέλεια, όπως είναι του ν.2434/96, έχουν ήδη προβλεπόμενο από το 
Σύνταγμα ασυμβίβαστο.

Ο αποκλεισμός από την κοινοβουλευτική δράση των Γεν. Γραμματέων και η 
ανάγκη της θεσμοθέτησης του, οδηγούν σε μία σημαντική αλλαγή του διοικητικού 
μας συστήματος, την οποία πολλοί συνιστούσαν, αλλά ουδείς την είχε προωθήσει για 
υλοποίηση.

Τον θεσμό του μόνιμου ή επί θητεία Γεν. Γραμματέα

Ένα από τα προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης είναι η έλλειψη 
συνέχειας. Δεν είναι μόνο η αλλαγή της Κυβέρνησης, ακόμη και η αλλαγή ενός 
Υπουργού οδηγεί κατά κανόνα σε αλλαγή όλης της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου,συμπεριλαμβανομένου και του Γεν.Γραμματέα.Οι καινούργιοι που 
έρχονται ξεκινούν από την αρχή σαν να μην προηγήθηκε τίποτα. Χάνεται η μνήμη.

Με τον θεσμό του μόνιμου ή επί θητεία Γ εν.Γ ραμματέα εξασφαλίζεται ακριβώς 
αυτή η μνήμη και η συνέχεια , όταν αλλάζουν οι Υπουργοί ή οι Κυβερνήσεις.

Η μεταβολή αυτή στη φύση της ιδιότητας του Γεν.Γραμματέα θα μπορούσε να 
δώσει βάση για θεσμοθέτηση του ασυμβίβαστου μέσα στα υφιστάμενα συνταγματικά 
πλαίσια.

Αν συμφωνείται με αυτήν την αλλαγή της ιδιότητας του Γεν.Γραμματέα θα πρέπει 
να δώσετε εντολή στο Υπουργέιο μας να επεξεργασθεί τις διατάξεις της 
θεσμοθέτησης του.

Στη συνέχεια νομίζω καλό θα ήταν

Να δημοσιοποιήσετε αυτήν την αλλαγή, η οποία είναι πράγματι σημαντική 
Να προσδιορίσετε σύμφωνα με τα παραπάνω με ακρίβεια την έκταση του 
ασυμβίβαστου.


