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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΝΗΣΙ

Κατεπείγουσα ενημερωτική επιστολή προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τους Αρχηγούς των
Κομμάτων και όλους τους συναρμόδιους φορείς, απέστειλε ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος
Κουκάς, σχετικά με το μείζον θέμα της αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων καζίνο στη Μύκονο,
το οποίο εισάγεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή στα άρθρα 357-378.
Ο κ. Κουκάς στην παρούσα επιστολή ενημερώνει ότι ο Δήμος Μυκόνου έλαβε μέρος στη
δημόσια διαβούλευση παρά το «εσπευσμένο» της διαδικασίας που ακολούθησε η Κυβέρνηση, καθώς
και για την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, όπως αυτή πάρθηκε την
7/12/2017 και η οποία εκφράζει την ξεκάθαρη άρνηση των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας στη
λειτουργία καζίνο και προβλέπει:
1. Τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος
2. Τη συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας
3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Μυκόνου προκειμένου να πράξει όλες τις νόμιμες διαδικασίες.
Στο συνημμένο αρχείο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, αναπτύσσεται
και η συλλογιστική της εν λόγω απόφασης, ενώ καταδεικνύεται η απολύτως παράλογη τακτική της
Κυβέρνησης σε συνάρτηση και την αδικαιολόγητα εσπευσμένη διαδικασία που ακολουθείται, μη
λαμβάνοντας ουσιαστικά υπόψη την άποψη της τοπικής κοινωνίας για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως
η αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο, με προεκτάσεις σε κοινωνικό, οικονομικό και
πολιτισμικό επίπεδο.

Είναι ξεκάθαρο για ακόμη μια φορά ότι το κεντρικό κράτος επιχειρεί να εκμεταλλευτεί 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 επανερχόμενος στο θέμα με αφορμή την επιστολή του προς τον
Πρωθυπουργό δήλωσε:
«Η Μύκονος δεν έχει ανάγκη από Καζίνο. Έχει ανάγκη από Σχολεία, Νοσοκομείο, Υποδομές,
Κίνητρα για τους Δημοσίους Υπαλλήλους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση.
Ας κάνει το Κεντρικό Κράτος αυτά που οφείλει απέναντι στους Μυκονιάτες και όλες τις
νησιωτικές περιοχές που συνεισφέρουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως στα δημόσια ταμεία
και αφού λύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, συζητούμε και τη λειτουργία των Καζίνο».
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