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Προς: Υπουργό εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης, κ. Παναγιώτη  Κουρουμπλή 

Μύκονος, 11 Δεκεμβρίου 2015 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Κατόπιν και τηλεφωνικής μας επικοινωνίας σας στέλνω αίτημα της Δημοτικής Κίνησης που εκπροσωπώ 
σχετικά με την διερεύνηση νομικού πλαισίου για την παραχώρηση στέγης από τον Δήμο Μυκόνου στους 
δημόσιους υπαλλήλους του νησιού. 

Θα ήθελα να σας θέσω υπόψη ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Δήμου μας είναι αυτό της 
υποστελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών του νησιού.                                                                                                       
Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία αφού το κέντρο Υγείας κινδυνεύει να κλείσει 
εξαιτίας της σοβαρότατης έλλειψης προσωπικού.  Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζει και το ΕΚΑΒ αφού το 
προσωπικό δεν αρκεί για να καλύψει τις βάρδιες σε 24ωρη βάση με ότι αυτό συνεπάγεται.                                                                                                                                                                               
Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει και η δημόσια εκπαίδευση , προβλήματα που στην αρχή της φετινής 
χρονιάς οδήγησαν στο κλείσιμο  για 20 ημέρες δύο σχολείων της α’ βάθμιας αμέσως μετά τον Αγιασμό μέχρι 
την έλευση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευτικών για την λειτουργία τους. 

Υποστελεχωμένο είναι και το ΑΤ Μυκόνου, το Λιμεναρχείο και το Τελωνείο, υπηρεσίες με αυξημένα 
καθήκοντα τους καλοκαιρινούς μήνες , με αποτέλεσμα να δηλώνουν αδυναμία επαρκούς ελέγχου και 
τήρησης των νόμων. 

Τέλος τραγικά  υποστελεχωμένες είναι και οι υπηρεσίες του Δήμου. Τόσο η τεχνική υπηρεσία όσο και η 
οικονομική αλλά και η υπηρεσία καθαριότητας αδυνατούν να φέρουν σε πέρας τον μεγάλο όγκο δουλειάς 
που απαιτείται για έναν Δήμο σαν τον δικό μας. 

Στην περιστολή προσλήψεων στο Δημόσιο εξαιτίας των δημοσιονομικών περικοπών, προστίθεται και το  
υψηλό κόστος ζωής στο  νησί αλλά και η μεγάλη έλλειψη κατοικιών για δωδεκάμηνη μίσθωση. 

Σαν κίνητρο μεταξύ άλλων  για την προσέλκυση υπαλλήλων που επιθυμούν να μετατεθούν ή να 
αποσπασθούν από άλλους Δήμους θα μπορούσε να ήταν η παροχή  από τον Δήμο δωρεάν  στέγης ή στέγης 
με χαμηλό μίσθωμα. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται πρόταση που προτιθέμεθα να καταθέσουμε στο ΔΣ του Δήμου προς 
ψήφιση και ζητούμε από εσάς να μας ενημερώσετε για το νομικό πλαίσιο που υπάρχει για αυτόν τον σκοπό. 

Στην περίπτωση απουσίας νομικού πλαισίου, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο, το οποίο εκτιμούμε ότι θα λύσει πολλά προβλήματα ειδικά 
στους νησιωτικούς δήμους που αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση με εμάς. 

Με εκτίμηση 

Για την ΚΕΠΟΜ 

Η Επικεφαλής και Δημοτική Σύμβουλος 

Άννα Καμμή 

 

 


