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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Μύκονος, 12-02-2016 

                                                                                                                                                                                                                             
               
    ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                             
                                   
       
                     

    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
 

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη 

πραγματοποίησε την Δεύτερα 8 Φεβρουαρίου 2016 ο Δήμαρχος Μυκόνου 

Κωνσταντίνος Κουκάς, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυκόνου Μιχάλη Ζουγανέλη. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού 

στη Βουλή, παρουσία συνεργατών του. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φιλικό και δόθηκε η 

ευκαιρία να τεθούν σε μια γόνιμη συζήτηση τα χρονίζοντα περιβαλλοντικά 

προβλήματα του Δήμου Μυκόνου  και οι ενέργειες δρομολόγησης  της επίλυσή 

τους. 

Ο αναπληρωτής υπουργός παρουσίασε τις απόψεις του για την πολιτική 

που ακολουθείται από την κυβέρνηση στο θέμα διαχείρισης απορριμμάτων, 

ανέλυσε τις προθέσεις και τη στοχοθεσία του Υπουργείου, ενώ δεν παρέλειψε να 

δηλώσει πως το όλο εγχείρημα είναι δύσκολο και απαιτείται πλήρη ενεργοποίηση 

για την πραγματοποίηση έργων υποδομής στον χρονικό ορίζοντα της επόμενης 

4ετίας. 

«Τα επόμενα χρόνια είναι μια μεταβατική περίοδος για τα θέματα 

διαχείρισης απορριμμάτων, στην οποία πρέπει να στοχοθετήσουμε σε θέματα 

περιβαλλοντικής παιδείας και υποδομών, ώστε να γίνει σταδιακά η εφαρμογή των 

τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων, ως έχουν κατατεθεί και ενσωματωθεί 

στον κατά τόπους Περιφερειακό Σχεδιασμό.» 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου έθεσε θέματα επίλυσης του αποχετευτικού δικτύου 

της Μυκόνου που χρήζει άμεσης διόρθωσης, αντικατάστασης και επέκτασης, ώστε 
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να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες του νησιού ιδίως κατά την τουριστική 

περίοδο, ενώ δεν παρέλειψε να χαρακτηρίσει την υποδομή οριακή. Το θέμα 

ανέλυσε διεξοδικά ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α Μυκόνου Μιχάλης Ζουγανέλης. Από 

την μεριά του ο Γιάννης Τσιρώνης παραδέχθηκε πως η κυβέρνηση αδυνατεί να 

στηρίξει τέτοια έργα μεγάλης κλίμακας στην παρούσα φάση. 

 

Πιέσεις άσκησε ο Δήμαρχος Κ. Κουκάς και στο θέμα της έναρξης 

διαδικασίας κτηματογράφησης της περιοχής της Άνω Μεράς Μυκόνου, ώστε να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις περαιτέρω προστασίας της περιοχής από την 

άναρχη δόμηση. Ο αναπληρωτής υπουργός διαβεβαίωσε πως οι διαδικασίες 

κτηματογράφησης θα ενεργοποιηθούν άμεσα ενώ με περισσή ειλικρίνεια στην 

έκκληση του Δημάρχου, επεσήμανε πως το υπουργείο έχει γνώση του 

προβλήματος της άναρχης δόμησης στο νησί και θα μεριμνήσει όσο το δυνατόν 

άμεσα και αποτελεσματικά ώστε να περιφρουρηθεί η νομιμότητα που ανάμεσα σε 

άλλα οφείλεται και στην τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου και των 

υπολοίπων δημόσιων υπηρεσιών και κατά συνέπεια στην αδυναμία ελέγχου. 

 

«Συζητήσαμε για την εφαρμογή του τοπικού σχεδίου διαχείρισης 

απορριμμάτων και τους τρόπους σταδιακής εφαρμογής του. Ζητήσαμε την 

τεχνογνωσία και τη στήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εκθέσαμε 

προβληματισμούς και ανάγκες γύρω από θέματα αποχέτευσης καθώς και 

πολεοδομικά ζητήματα για την αποτελεσματική λειτουργία της σχετικής υπηρεσίας. 

Η βούληση στήριξης υπάρχει από πλευράς Υπουργείου, αλλά η οικονομική 

κατάσταση της χώρας παραμένει σκόπελος διεγείροντας για άλλη μια φορά την 

αναβλητικότητα στην εκτέλεση έργων. Η οικονομική δυνατότητα και η διοικητική 

οργάνωση του Δήμου Μυκόνου είναι συγκεκριμένες. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα 

υπερβάλλουμε εαυτόν» δήλωσε ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς. 
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