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Την έντονη διαμαρτυρία του εξέφρασε με κατεπείγουσα επιστολή ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. 

Κωνσταντίνος Κουκάς προς τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και τους αρχηγούς των κομμάτων, 

σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 32 Ν.4483/2017, που προβλέπει την εξαίρεση των Δημοτικών 

Υπαλλήλων από την παροχή κινήτρων προς Δημοσίους Υπαλλήλους, για νησιωτικές και δύσβατες 

περιοχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης των Δημόσιων Υπηρεσιών. 

Η Δημοτική Αρχή Μυκόνου είχε αναλάβει την πρωτοβουλία, λόγω της τραγικής υποστελέχωσης 

των δημόσιων υπηρεσιών, η οποία οφείλεται εν πολλοίς στο υψηλό κόστος διαβίωσης σε συνδυασμό 

με τους μειωμένους μισθούς του Δημοσίου, καταθέτοντας σχετική πρόταση τροπολογίας στον τότε 

Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, σύμφωνα με την οποία ο εκάστοτε Δήμος θα είχε τη 

δυνατότητα να προσφέρει οικονομικό βοήθημα στους Δημόσιους και Δημοτικούς Υπαλλήλους του, ως 

κίνητρο προσέλκυσής τους. 

  Δηλαδή, ο κάθε Δήμος να αναλάβει μια υποχρέωση του Κεντρικού Κράτους, προκειμένου να 

επέλθει εξομάλυνση των δημοσίων υπηρεσιών. 

  Οι κ.κ. Κουρουμπλής και Σκουρλέτης, πρώην και νυν Υπουργοί Εσωτερικών αντιστοίχως, 

επέδειξαν μεγάλη κατανόηση και νομοθέτησαν σχετικώς. 

  Ξαφνικά, 6 μήνες μετά τη νομοθέτηση της σχετικής πρότασης, διατυπώνεται τροπολογία, η 

οποία προβλέπει την ισχύ της ανωτέρω πρότασης για όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους (σώματα 

ασφαλείας, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ΕΚΑΒ, αναπληρωτές καθηγητές), πλην των Υπαλλήλων 

που εργάζονται στους οικείους Δήμους και τους μόνιμους Εκπαιδευτικούς. 

 

 

 

         

 

         



  Δηλαδή, το Κεντρικό Κράτος δίνει τη δυνατότητα στις Δήμους να επιδοτούν τους δημόσιους 

υπαλλήλους για σίτιση και στέγαση - τους οποίους κανονικά θα έπρεπε να επιδοτεί ο εργοδότης τους 

που δεν είναι άλλος από το Κεντρικό Κράτος - ενώ την ίδια ώρα αφαιρεί το δικαίωμα επιδότησης των 

Δημοτικών Υπαλλήλων, οι οποίοι διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία των Δήμων και άρα την εύρεση 

πόρων για να επιδοτούνται και οι υπόλοιποι Δημόσιοι Υπάλληλοι, εποχικοί και μη. 

  Δεδομένου ότι πρόκειται για μια άκρως παράλογη και άδικη τροπολογία, ο Δήμαρχος Μυκόνου 

έσπευσε άμεσα να ενημερώσει τόσο τον Πρωθυπουργό της χώρας όσο και όλους τους πολιτικούς 

αρχηγούς, προκειμένου να υπάρξει άμεση αποκατάσταση στη βάση της λογικής και του ορθολογισμού.  
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