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ΤΟΠΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ   
 
 
 
Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου - ύστερα από πρόταση της 
Δημοτικής Αρχής - θα διεξαχθεί τοπικό δημοψήφισμα σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν. 3463/2006 και 
το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 και επιπροσθέτως συλλογή υπογραφών, ως απάντηση στην 
κυβερνητική απόφαση για άμεση αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων Καζίνο στο νησί. 
 
Παρά τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για ουσιαστικότερη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
επιχειρείται για ακόμη μια φορά, η απαξίωση των τοπικών κοινωνιών, καθώς δεν υπήρξε καμία σχετική 
ενημέρωση προηγουμένως - ούτε γραπτώς ούτε προφορικώς - για μια τόσο σημαντική εξέλιξη, που θα 
επηρεάσει άμεσα σε κοινωνικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό επίπεδο την τοπική κοινωνία του νησιού. 
 
Το κεντρικό κράτος επιχειρεί να εκμεταλλευτεί για ακόμη μια φορά τον κορυφαίο διεθνή τουριστικό 
προορισμό της χώρας, αγνοώντας επιδεικτικά όλες τις ευαίσθητες παραμέτρους που προαναφέρθηκαν, 
και με μόνο στόχο την εισροή εσόδων στα κρατικά ταμεία. 
 
Ο Δήμαρχος Μυκόνου δήλωσε σχετικά με το μείζον θέμα της αδειοδότησης και λειτουργίας Καζίνο: 
 
''Η Κυβέρνηση των Αθηνών θα πρέπει επιτέλους να κατανοήσει, πως Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα! 
 
Η υπομονή και η ανοχή μας εξαντλήθηκε.  
 
Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου για τη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος 
και επίδοση σχετικού ψηφίσματος μέσω συλλογής υπογραφών, έχουν ως βασικό στόχο, την ανάδειξη 
του σημαντικού ρόλου που έχουν - και πρέπει να έχουν - οι τοπικές κοινωνίες, ιδίως σε τόσο κρίσιμα 
ζητήματα που τις αφορούν άμεσα. 
 

 

 

 

         

 

         



Την ίδια ώρα που αυξάνουν αυθαίρετα το ΦΠΑ των νησιών στο 24% και ενώ γνωρίζουν ότι οι υποδομές 
στη Μύκονο έχουν χτυπήσει κόκκινο, επιλέγουν - με μόνο κίνητρό τους την οικονομική αφαίμαξη του 
νησιού - να ανοίξουν ένα τόσο ευαίσθητο θέμα.  
 
Αδυνατούμε να κατανοήσουμε και αρνούμαστε να συμμετάσχουμε στην υπονόμευση του σημαντικού 
ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει επιλέξει η Κυβέρνηση και την καλούμε να αποσύρει άμεσα 
τη σχετική διάταξη». 
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