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ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ  
                                       

ΘΕΜΑ: «Η χρηματοδότηση βασικών έργων υποδομής, η προώθηση του 
χωροταξικού και οι όροι για το άνοιγμα της τουριστικής αγοράς, ήταν τα 
κυριότερα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση του Δημάρχου Μυκόνου με 
την Πολιτική Ηγεσία των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Τουρισμού». 
 
Κ.Κουκάς: «Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία συνεχίζουμε σταθερά με σχέδιο 
και συνέπεια να εργαζόμαστε για την υλοποίηση και την προώθηση 
πολιτικών και δράσεων που έχει ανάγκη ο τόπος μας.» 
 

Συναντήσεις με την Πολιτική Ηγεσία των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος 
Μυκόνου, την Πέμπτη και την Παρασκευή.   
 
Βασικός στόχος των συναντήσεων ήταν η προώθηση διαχρονικών αιτημάτων 
του νησιού, η θωράκιση της δημόσιας υγείας και η δημιουργία καλύτερων όρων 
για την ταχύτερη και την πιο ασφαλή έναρξη της τουριστικής περιόδου.  
 
Ειδικότερα, στη συνάντηση που είχε με τη νέα Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών, τον Υπουργό κ. Μάκη Βορίδη και τον κ. Στέλιο Πέτσα, 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών για θέματα Αυτοδιοίκησης, τέθηκαν τα εξής 
ζητήματα: 

• Η διασφάλιση της χρηματοδότησης βασικών έργων υποδομής με κυριότερα, 
το αποχετευτικό και την ύδρευση. 

• H ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του Δήμου με προσωπικό, ειδικά μηχανικών. 

• Η συμβολή του Δήμου στην αντιμετώπιση της πανδημίας με έμφαση στη 
πραγματοποίηση test και στο πρόγραμμα εμβολιασμού.  

• H άμεση αποστολή προς έγκριση στο ΣτΕ της δωρεάς της Δημοτικής Στέγης 
Μελέτης Πολιτισμού και Παράδοσης. 

• Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευρύτερα οι νησιωτικοί δήμοι. 
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Σκρέκα και τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
κα Σδούκου, επαναβεβαιώθηκε η δέσμευση της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας 
για την άμεση προώθηση του πολεοδομικού χωροταξικού για τον Δήμο 
Μυκόνου και τονίστηκε η πρόθεση για χρηματοδότηση έργων που 
προστατεύουν το περιβάλλον και προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.  
 



 

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κ. Θεοχάρη και τη Γενική Γραμματέα 
Τουρισμού κ. Βίκυ Λοΐζου, επαναβεβαιώθηκε η σημασία της ασφαλούς και 
ταχείας έναρξης της τουριστικής περιόδου, συμφωνήθηκε η ανάγκη της 
προώθησης του εμβολιασμού, ειδικά σε επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, 
όπως και η ανάγκη ύπαρξης αρνητικού τεστ ως απαραίτητη προϋπόθεση της 
ελεύθερης μετακίνησης στη χώρα μας. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Μυκόνου, ο οποίος συνοδευόταν από την 
Εντεταλμένη Σύμβουλο Τουρισμού του Δήμου Μυκόνου κ. Τόνια Ανδρονίκου, 
επεσήμανε την απόφαση του Δήμου να πραγματοποιούνται μαζικά τεστ τους 
επόμενους δύο μήνες, όπως επίσης και τη δυνατότητα χρηματοδότησης με 
δημοτικούς πόρους επιπλέον αναγκών που θα προκύψουν από την επέκταση 
του προγράμματος εμβολιασμού. 
 
Επιπλέον, ο Δήμαρχος Μυκόνου ενημέρωσε τον Υπουργό για την ανάπτυξη 
συνεργασίας με την Marketing Greece, η οποία αναλαμβάνει την καμπάνια 
προώθησης της Μυκόνου, με την δημιουργία άρθρων, οπτικοακουστικού υλικού 
και προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και την πρωτοβουλία 
του Δήμου Μυκόνου για τη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών με 
στόχο τη προσέλκυση νέας γενιάς τουριστών και την προώθηση του σημαντικού 
πολιτιστικού αποθέματος του νησιού. 
 
Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κουκάς τόνισε ότι:  
 
«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία συνεχίζουμε σταθερά με σχέδιο και συνέπεια να 
εργαζόμαστε για την  υλοποίηση και την προώθηση πολιτικών και δράσεων που 
έχει ανάγκη ο τόπος μας.  
Στο πλαίσιο αυτό, είχαμε ουσιαστικές και ειλικρινείς συναντήσεις με τη πολιτική 
ηγεσία τριών Υπουργείων, που έχουν άμεση σχέση με τη διασφάλιση 
χρηματοδοτήσεων ως προς την αναβάθμιση σημαντικών υποδομών, την 
επικαιροποίηση του πολεοδομικού χωροταξικού και τη διαμόρφωση των όρων 
που θα λειτουργήσει η τουριστική αγορά τους επόμενους μήνες. 
Η Μύκονος, ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός και παρά το ρευστό διεθνές 
περιβάλλον λόγω της πανδημίας, διεκδικεί την επίλυση διαχρονικών 
προβλημάτων, αλλά και τη διαμόρφωση των απαραίτητων όρων που θα της 
επιτρέψουν να διατηρήσει την μοναδική φυσιογνωμία της, που είναι και  ο 
βασικότερος λόγος που προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες απ΄ όλο τον κόσμο.  
Αυτή η προσπάθεια αφορά τον κάθε Μυκονιάτη και την κάθε Μυκονιάτισσα 
που αγαπάει τον τόπο του και θέλει το νησί μας να συνεχίσει να είναι 
πρωταγωνιστής, πάντα όμως με σεβασμό στην ταυτότητα και στην ιστορία του.» 

 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 
 

 
 


