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ΘΕΜΑ: «Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση του Δημάρχου Μυκόνου με την Αν.
Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κα. Έλενα Κουντουρά»

Σήμερα 17 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση
στο Δημαρχείο Μυκόνου με την Αν. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού κα. Έλενα Κουντουρά, η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς,
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος, ο
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Τουρισμού και Ανάπτυξης κ. Μιλτιάδης
Ατζαμόγλου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης
κ. Μιχάλης Ζουγανέλης και η Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπή κα. Τόνια
Ανδρόνικου.
Η Υπουργός ενημερώθηκε για όλα τα σημαντικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει το νησί και προτάθηκαν λύσεις για την καλύτερη λειτουργία και
εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών καθώς και για την περαιτέρω ανάδειξή
του.
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Συζήτησαν διεξοδικά για την κρουαζιέρα και την ενδεχόμενη συμμετοχή του
Δήμου Μυκόνου μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στη διεθνή έκθεση
κρουαζιέρας που θα λάβει χώρα στην Τενερίφη. Επίσης, αναφέρθηκαν στην
προώθηση της Δήλου και ενημέρωσαν την Υπουργό για την επισφραγισμένη πια
συνεργασία του Δήμου με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τις δύο (2)
σημαντικότατες εκθέσεις που διοργανώνονται στο νησί, που αναδεικνύουν την
πολιτιστική του κληρονομιά. Ακόμα όσον αφορά το ζητούμενο που είναι η
επιμήκυνση της σεζόν με θεματικές μορφές τουρισμού, ενημέρωσαν την Υπουργό
για τις προγραμματισμένες δράσεις που θα λάβουν χώρα το φθινόπωρο με το
Mykonos Walk που διοργανώνεται στα πλαίσια των Μαραθωνίων (αθλητικός
τουρισμός) και το ράλλυ αντίκας Μυκόνου. Επιπλέον για την μέριμνα που πρέπει
να δώσει το κεντρικό κράτος σε επίπεδο υποδομών και ανθρωπίνου δυναμικού,
ζητήθηκε η στελέχωση ενός γραφείου πληροφοριών και μάλιστα ο Δήμαρχος
δεσμεύτηκε και υπέδειξε το χώρο που δύναται να παραχωρήσει ο Δήμος Μυκόνου
για την λειτουργία του εν λόγω γραφείου. Σημαντική έμφαση δόθηκε επιπλέον και
ζητήθηκε η συνδρομή του Υπουργείου Τουρισμού και για τη δυνατότητα
νομοθετικής ρύθμισης για επέκταση του ωραρίου μουσικής τους θερινούς μήνες σε
τουριστικές περιοχές, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και
για τη δυνατότητα τοποθέτησης προσωρινής κατασκευής στον αιγιαλό για την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ύστερα από άδεια του Δήμου και την καταβολή του
αντίστοιχου τέλους.

Ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε ωστόσο να διαμαρτυρηθεί στην Υπουργό για
την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να αποφευχθούν περιοριστικοί όροι
στις παραλίες και συγκεκριμένα για τον καθορισμό της ανώτατης τιμής μίσθωσης
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στις ομπρελοξαπλώστρες.

Ο Δήμος καθόριζε διαχρονικά ανώτατο όριο τιμών,

ωστόσο το Υπουργείο Οικονομικών δέσμευσε τον Δήμο ορίζοντας την αποφυγή
τέτοιων περιοριστικών όρων με αποτέλεσμα εφέτος να εκτοξευθούν οι τιμές και να
εμφανιστούν κρούσματα αισχροκέρδειας.
Επιπλέον, την ενημέρωσε για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη
δηλωμένων ενοικιαζόμενων οχημάτων. Σύμφωνα μάλιστα και με το αρ. πρωτ.
3872/12.05.2016 υπόμνημα του προς το Υπουργείο Τουρισμού επισήμανε, ότι το
πρόστιμο για τα μη ενταγμένα οχήματα, είναι ιδιαίτερα μικρό, άρα ο κάθε
επιχειρηματίας κινδυνεύει με πρόστιμο της τάξης των 1500 ευρώ , γεγονός που
ευνοεί την παρανομία και επιβαρύνει το οδικό δίκτυο της Μυκόνου. Επίσης, ζήτησε
από την Υπουργό την επανένταξη της σύμφωνης γνώμης του οικείου Δημοτικού
Συμβουλίου για κάθε είδους τουριστικής άδειας που εκδίδει ο Ε.Ο.Τ. (π.χ. άδειες
ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών μεγάλου κυβισμού). Τέλος, μνημόνευσε στην
Υπουργό, ότι οι έλεγχοι μπορεί να έχουν το προσδοκώμενο κατασταλτικό
αποτέλεσμα, αλλά ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο προάγει την ανάπτυξη και
την ευταξία . Η Υπουργός με τη σειρά της αιτήθηκε οι σημαντικές αυτές προτάσεις
του Δήμου Μυκόνου να αποτυπωθούν σε ένα συγκεντρωτικό υπόμνημα ως
απόσταγμα της τουριστικής εμπειρίας της πρωταγωνίστριας της τουριστικής
βιομηχανίας της χώρας μας, δηλαδή τη Μύκονο, ώστε να προωθήσει τα ως άνω
αιτήματα του Δήμου Μυκόνου.
Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε την Υπουργό για το ενδιαφέρον της, αλλά και για
το γεγονός, ότι είναι η πρώτη Υπουργός Τουρισμού που επισκέπτεται επίσημα το
νησί της Μυκόνου, μετά από οκτώ (8) ολόκληρα χρόνια.
Η Υπουργός αποδέχθηκε την πρόσκληση της δημοτικής αρχής να
επισκεφθεί εκ νέου το νησί της Μυκόνου τον Σεπτέμβριο, δίνοντας το παρόν στο
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κλείσιμο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της θερινής περιόδου με τη συναυλία του
Διονύση Σαββόπουλου, που θα πραγματοποιηθεί την πανσέληνο του ίδιου μήνα
στο ιερό νησί της Δήλου.
.
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