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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 

Ο «Κλεισθένης»  «̟αραδίδει» την Αυτοδιοίκηση στη δια̟λοκή .  

 

Αξιότιµε κύριε Πρωθυπουργέ. 

Σήµερα πρόκειται να ψηφιστεί στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο, ο «Κλεισθένης», που αν εφαρµοστεί, θα 

οδηγήσει την Αυτοδιοίκηση σε ακυβερνησία και τη λειτουργία κρίσιµης  σηµασίας για την 

καθηµερινότητα των πολιτών δηµοτικών υπηρεσιών, σε παράλυση. 

Η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος, µε σεβασµό στο θεσµικό σας ρόλο αλλά και µε αίσθηµα 

ευθύνης απέναντι στη χώρα και την ελληνική κοινωνία, αισθάνεται την ανάγκη να σας απευθύνει την 

ύστατη έστω στιγµή , το αίτηµα να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο. Και να ξεκινήσει άµεσα ένας 

ουσιαστικός διάλογος, µε στόχο τη διαµόρφωση ενός νέου µοντέλου λειτουργίας του Κράτους και 

της Αυτοδιοίκησης. 

Σας υπενθυµίζουµε ότι η ΚΕ∆Ε , ως ο θεσµικός εκπρόσωπος της Αυτοδιοίκησης  Α’ Βαθµού,  είχε 

επισηµάνει όλο το προηγούµενο διάστηµα ότι ο «Κλεισθένης» δεν αποτελεί µεταρρύθµιση. 

Είχαµε τονίσει ότι δεν υπηρετεί τις ανάγκες της χώρας, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας, αλλά 

αποκλειστικά και µόνον κοµµατικές σκοπιµότητες. Η συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή αυτές τις 

µέρες και οι τροπολογίες που εισάγονται , δυστυχώς µας επιβεβαιώνουν.   

Παρά το γεγονός ότι όλο το προηγούµενο διάστηµα καταθέσαµε ολοκληρωµένες θέσεις πάνω στο 

περιεχόµενο του νοµοσχεδίου, δυστυχώς δεν εισακουστήκαµε από την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Εσωτερικών.  

Επιδιώξαµε δύο φορές , πριν σας απευθύνουµε την επιστολή, να έχουµε ως ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε. µια 

απευθείας προσωπική επαφή µαζί σας, προκειµένου να σας διατυπώσουµε τις απόψεις µας. 

Αντιλαµβανόµαστε ότι είναι µεγάλος ο φόρτος των υποχρεώσεων σας κι ότι έχετε να αντιµετωπίσετε 

πολλά «ανοιχτά ζητήµατα» και δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει αυτή η συνάντηση.  
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∆υστυχώς όµως το κείµενο που ήρθε στη Βουλή, επιβεβαιώνει ότι ο «Κλεισθένης» είναι ένα 

νοµοσχέδιο που δεν δίνει λύσεις στα βασικά προβλήµατα λειτουργίας των ∆ήµων.  

∆εν προωθεί την αποκέντρωση και τη µεταβίβαση πόρων, αρµοδιοτήτων κι ευθυνών, από το 

Κεντρικό Κράτος προς τα κάτω, όπως συµβαίνει στην Ευρώπη. ∆εν ενισχύει τη συνταγµατικά 

κατοχυρωµένη οικονοµική ανεξαρτησία και λειτουργική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης. ∆ε 

βελτιώνει την καθηµερινότητα των πολιτών. Ενισχύει ακόµη περισσότερο τον ασφυκτικό έλεγχο του 

Κεντρικού Κράτους προς την Αυτοδιοίκηση.  

Ακόµη και η αλλαγή του εκλογικού συστήµατος ανάδειξης των αιρετών , ενώ παρουσιάζεται ως απλή 

αναλογική, επί της ουσίας δεν είναι, αφού καθιερώνεται για πρώτη φορά ένα αλλοπρόσαλλο εκλογικό 

σύστηµα. Ένα σύστηµα, όπου αλλού εισάγεται η απλή αναλογική για την ανάδειξη των δηµοτικών 

και περιφερειακών συµβουλίων. Κι αλλού το πλειοψηφικό σύστηµα.   

Ενώ ο ∆ήµαρχος θα εκλέγεται µε απόλυτη πλειοψηφία και µε ευρεία δηµοκρατική νοµιµοποίηση, 

αλλά στη συνέχεια θα καλείται να ασκήσει ∆ιοίκηση , συναλλασσόµενος καθηµερινά µε ένα 

κατακερµατισµένο δηµοτικό συµβούλιο.  

Με τον τρόπο αυτό µεταφέρονται οι παθογένειες του κεντρικού πολιτικού συστήµατος και στην 

αυτοδιοίκηση. Ανοίγουµε «κερκόπορτα» στα συµφέροντα και στις δυνάµεις της διαπλοκής, που 

χρεοκόπησαν ουσιαστικά τη χώρα µας, να ελέγξουν και τα θεσµικά όργανα των ∆ήµων και στο τέλος 

να παραλύσουν τη λειτουργία µας. Είµαι βέβαιος ότι δεν είναι αυτή η πρόθεσή σας.  

Γνωρίζετε ε̟ίσης καλά, ότι ένα Κράτος, µια Κυβέρνηση, ένας ∆ήµος, κρίνονται α̟ό την 

α̟οτελεσµατικότητά τους. Για να είµαστε όµως α̟οτελεσµατικοί, ̟ρέ̟ει να µ̟ορούµε να 

διοικήσουµε και να λαµβάνουµε α̟οφάσεις.  

Αν δεν µπορούµε  να λάβουµε καµιά απόφαση , χωρίς να µπαίνουµε σε µια διαδικασία διαρκούς 

συναλλαγής , τότε οι ∆ήµοι µας θα πάνε από το κακό στο χειρότερο.  

Κι αυτό θα βλάψει όχι µόνον το πολιτικό προσωπικό της Αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως τους πολίτες. 

Ο «Κλεισθένης» ουσιαστικά δίνει το δικαίωµα στα συµφέροντα να κάνουν κουµάντο και στην 

αυτοδιοίκηση , καθιστά το θεσµό µας ανίσχυρο απέναντί τους. 
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To «µάθηµα» που θα έπρεπε να πάρει το πολιτικό µας σύστηµα από την κρίση των τελευταίων ετών, είναι ότι 

δεν µπορούµε να συνεχίσουµε άλλο µε ένα σύστηµα λειτουργίας του Κράτους, που κύρια χαρακτηριστικά του 

είναι ο γραφειοκρατικός συγκεντρωτισµός , η συναλλαγή και η αδιαφάνεια. 

Η χώρα δεν µπορεί να πάει µπροστά, αν δεν αποφασίσουµε επιτέλους να βάλουµε πάνω από όλα το εθνικό 

και να παραµερίσουµε το κοµµατικό συµφέρον.  

∆εν µπορούµε πια να παίρνουµε αποφάσεις µε ορίζοντα τις επόµενες εκλογές, κι όχι τις επόµενες γενιές. 

Ο «Κλεισθένης» αποτελούσε ευκαιρία για µια δοµική ανασυγκρότηση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. 

Μια ευκαιρία για δηµιουργική ανατροπή σε βάρος όλων όσων δηµιούργησαν τα σηµερινά αδιέξοδα που 

βιώνουµε ως Κράτος και Κοινωνία. 

∆υστυχώς όµως η ευκαιρία αυτή χάνεται. Ο «Κλεισθένης» δεν αλλάζει τί̟οτα.  

Το χειρότερο όµως είναι πως βάζει «ταφόπλακα» στην ελπίδα για αλλαγές, αφού παραπέµπει αόριστα στο 

µέλλον και χωρίς συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, την υλοποίηση των αναγκαίων αλλαγών και 

µεταρρυθµίσεων στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση, συνδέοντάς τις µάλιστα µε το εγχείρηµα της 

Συνταγµατικής Αναθεώρησης αλλά και την δηµοσιονοµική ανάκαµψη της χώρας. 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ. 

 

Σας ζητούµε την α̟όσυρση του νοµοσχεδίου «Κλεισθένης» και την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου, 

µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και agenda την αλλαγή του µοντέλου λειτουργίας του Κράτους και το 

̟εριεχόµενο της Συνταγµατικής Αναθεώρησης, ̟ου είναι δυο αλληλένδετα ζητήµατα. 

 

Αν το τολµήσετε αυτό, θα αποτελεί από µέρους σας µια πολιτική πράξη ύψιστης εθνικής ευθύνης, κι όχι 

πολιτική υποχώρηση. Μια πράξη που θέτει το συµφέρον της Πατρίδας και της Κοινωνίας, πάνω από 

οποιοδήποτε κοµµατικό συµφέρον και σκοπιµότητα. 

 

Αν προχωρήσετε σε αυτή την πράξη ευθύνης η αυτοδιοίκηση θα σας αγκαλιάσει και θα συµµετάσχει µε 

ειλικρίνεια και υπευθυνότητα στην εθνική προσπάθεια για να αλλάξουµε το Κράτος και την Ελλάδα.  

 

Αν διαλυθούν οι ∆ήµοι, θα διαλυθούν οι ζωές µας. 


