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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Μύκονος, 13-03-2017 
                                                                                                                                                                                                                             

               
    ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                             
                                   
       
                     

«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΣΥΡΙΖΑ» 

 

 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνος Κουκάς πραγματοποίησε 

ενημερωτική συνάντηση στο Δημαρχείο Μυκόνου, με τους βουλευτές του Σύριζα 

στις Κυκλάδες κ.κ Νικόλαο Συρμαλένιο, Αντώνη Συρίγο και  Νίκο Μανιό. 

Στο πλαίσιο αυτό και σε ένα καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε μία εκτενή και 

εποικοδομητική συζήτηση για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, που σχετίζονται με τις 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να μπορέσει το νησί να ανταποκριθεί με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των εκατομμυρίων 

επισκεπτών της. 

Ο Δήμαρχος  Μυκόνου ανέδειξε ως κεντρικό πρόβλημα την υποστελέχωση 

όλων των δημόσιων υπηρεσιών,  επισημαίνοντας τις δεκάδες επιστολές που έχει 

αποστείλει σε όλους τους αρμόδιους υπουργούς, τους αρχηγούς σωμάτων 

ασφαλείας, ακόμα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. 

Ειδική αναφορά  έγινε στην τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η 

τεχνική υπηρεσία και η  πολεοδομία,- που  στελεχώνεται μόνο με δύο μηχανικούς-

και στο γεγονός ότι παρότι ο Δήμος  έχει την οικονομική ευχέρεια να στηρίξει την 

υπηρεσία του, δεν επιτρέπονται οι προσλήψεις λόγω του Μνημονίου, αλλά και της 

έλλειψης κενών θέσεων στο Δήμο Μυκόνου, καθότι υπάρχουν πάρα πολλοί 

υπάλληλοι, οι οποίοι ευρίσκονται  σε υποχρεωτικές άδειες ανατροφής τέκνων. 

Επιπλέον, αναφέρθηκε η απόσπαση ενός από τους λιγοστούς υπαλλήλους στο 

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου, που 

μάλιστα επιβαρύνεται και με τη μισθοδοσία του. 
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Ο Δήμαρχος Μυκόνου υπενθύμισε ότι, για να συνδράμει ο Δήμος Μυκόνου 

στο κόστος διαβίωσης των δημοσίων υπαλλήλων  έχει καταθέσει σχετική πρόταση 

τροπολογίας για την επέκταση του επιδόματος σίτισης και διαμονής σε όλους, 

τροπολογία την οποία είχε ενσωματώσει αυτούσια στο νομοσχέδιο του, ο τότε 

Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, αλλά αποσύρθηκε μετά τον 

ανασχηματισμό. Οι βουλευτές του Σύριζα συμφώνησαν με το περιεχόμενο της 

τροπολογίας και δεσμεύτηκαν για τη βοήθειά τους ώστε να επανακατατεθεί από το 

αρμόδιο Υπουργείο. 

Επίσης, ο κ. Κουκάς πρότεινε την κατάθεση τροπολογίας, που θα καθιστά 

υποχρεωτική τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, με υποχρεωτικές 

μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων. 

Στη συνέχεια ανέφερε ότι παρότι που στη Μύκονο πραγματοποιούνται οι 

περισσότερες εγγραφές ανέργων σε όλες τις Κυκλάδες δεν υπάρχει γραφείο ΟΑΕΔ 

και δεν υπάρχει η δυνατότητα ορισμού ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο, λόγω 

έλλειψης προσωπικού. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στην πρόταση τροπολογίας 

που έχει καταθέσει, ώστε οι υπάλληλοι του ΚΕΠ να μπορούν να οριστούν ως 

ανταποκριτές ΟΑΕΔ, καθότι ήδη  εκτελούν χρέη ανταποκριτή ΟΓΑ. 

Ακολούθως τονίστηκε η ανάγκη επέκτασης του χρόνου παραχώρησης των 

παραλιών στους δήμους στα 3 έτη , ώστε οι δημοπρασίες και οι συμβάσεις να 

υπογράφονται εγκαίρως, για το συμφέρον όλων των πλευρών . 

Τέλος, έγινε αναφορά στην ανάγκη στήριξης της διαδικασίας αναστήλωσης 

του αρχαίου θεάτρου της Δήλου από το Υπουργείο Πολιτισμού.  

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης και έκαναν καίριες παρεμβάσεις ο 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιλτιάδης Ατζαμόγλου, ο Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Νικόλας Γκέλος, ο Πρόεδρος της 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ. κ. Μιχάλης Ζουγανέλης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολεοδομίας κ. 

Γιώργος Μπουγιούρης. 

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 


