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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Μύκονος, 13-02-2018 
                                                                                                                                                                                                                             

               
    ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                             
                                   
       
                     

«ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΦΛΟΥΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΖΙΝΟ» 
 

 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου έδωσε το «παρών» στην πρώτη συνεδρίαση της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου η οποία πραγματοποιήθηκε στην 

Αθήνα, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου-Μυκόνου κ. 

Δωρόθεου, του υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριου 

Σαντορινιού, του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου, του Αντιπροέδρου της 

Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Δημήτρη Κρεμαστινού, του Προέδρου της 

ΚΕΔΕ και Δημάρχου Αμαρουσίου κ. Γιώργου Πατούλη, των Βουλευτών Δημήτρη 

Γάκη, Μάνου Κόνσολα, Γιάννη Βρούτση και των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων 

και Δωδεκανήσου κ.κ. Λεονταρίτη και Κόκκινου. 

 

Στην πολύωρη πρώτη συνεδρίαση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, συζητήθηκαν 

αρκετά σημαντικά θέματα, ενώ στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε το κοινό 

ζήτημα που απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες Μυκόνου και Σαντορίνης, σχετικά με 

την εσπευσμένη κυβερνητική απόφαση για αδειοδότηση και λειτουργία 

επιχειρήσεων καζίνο. 

 

Κατά την παραδοσιακή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, το φλουρί έλαχε 

στον Δήμαρχο Μυκόνου κ. Κωνσταντίνου Κουκά, στον οποίο ευχήθηκαν όλοι 

οι παρευρισκόμενοι, με πρώτο τον Πρόεδρο της ΠΕΔ και Δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη 

Χατζηδιάκο. 

 

Ο κ. Κουκάς παρέλαβε ως δώρο του κ. Δωροθέου την εικόνα του Αγίου 

Μεγαλομάρτυρος Χαραλάμπους, η μνήμη του οποίου τιμούνταν την 10η του 

μηνός Φεβρουαρίου, οπότε και πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της ΠΕΔ 

Νοτίου Αιγαίου για το 2018. 
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Μάλιστα, εκτός από το πρωτοχρονιάτικο φλουρί, ο κ. Κουκάς απόσπασε 

μέσω απόφασης της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, την ομόφωνη στήριξη του ΔΣ και την 

υιοθέτηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, η οποία 

και εκφράζει την πλήρη αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στην αδειοδότηση και 

λειτουργία επιχειρήσεων Καζίνο στο νησί. 

 

Απόφαση που στηρίζει στην πράξη την κοινή γραμμή των Δήμων Μυκόνου 

και Θήρας, έναντι της σχετικής κυβερνητικής απόφασης. 

 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΔΣ 

της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου δήλωσε: 

 

«Η σημερινή μέρα αποτελεί νίκη για την Αυτοδιοίκηση. 

 

Νιώθουμε ιδιαίτερα δικαιωμένοι ως Δημοτική Αρχή Μυκόνου, για την 

απόφασή μας να πράξουμε όλα τα νόμιμα, προκειμένου να αποτρέψουμε τη 

λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο στο νησί μας. 

 

Η σημερινή στήριξη όλων των συναδέλφων αυτοδιοικητικών της ΠΕΔ Νοτίου 

Αιγαίου, στο δίκαιο αίτημα των Μυκονιατών, αποδεικνύει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, πάνω από χρώματα και ιδεολογίες. 

 

Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους-μέλη της ΠΕΔ για τη σημερινή 

απόφαση, που ενισχύει ακόμα περισσότερο τον αγώνα μας απέναντι στην 

αδιάλλακτη στάση του Κεντρικού Κράτους, για την αδειοδότηση και λειτουργία 

Καζίνο στη Μύκονο.» 

 

       ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 


