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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με θέμα: «Εξουσιοδότηση Δημάρχου 

προκειμένου να ενημερώσει τον Ιατρό, για μερική επιχορήγηση του ενοικίου του». της 

29/09/15 και την σχετική ανάρτηση του Κου Ν. Συμσερίδη, σαφώς ουδέποτε ζήτησε 

επιχορήγηση ενοικίου (άλλωστε διαβάζοντας την σχετική απόφαση ,καθένας μπορεί να 

αντιληφθεί ότι κάτι τέτοιο ούτε αναφέρετε ,ούτε υπονοείτε), η σχετική συζήτηση και 

ομόφωνη  απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου πάρθηκε το διάστημα που ο γιατρός και 

η οικογένειά του μετακόμισε από το παλιό Ιατρείο στο οποίο έμενε τα προηγούμενα 

χρόνια. 

Σαφέστατα δεν επρόκειτο ούτε για κάποια γενναιόδωρη απόφαση ,ούτε για μια απόφαση 

που σκοπό είχε τη δημιουργία εντυπώσεων. Σύσσωμο το Δημοτικό συμβούλιο θεώρησε 

πως ήταν μια πράξη αναγνώρισης  της προσφοράς του Ιατρού Ν.Συμσερίδη στην Κάσο 

και τους κατοίκους της. 

Μετά τη λήψη της απόφασης ο Κ. Συμσερίδης καλέστηκε από τη Δήμαρχο, προσήλθε 

στο Δημοτικό κατάστημα και ενημερώθηκε  σχετικά, παρουσία της Αντιδημάρχου Κας 

Μ.Μαλανδρή. Ο ίδιος ενημέρωσε τη Δήμαρχο για την μονιμοποίηση του . Εφόσον ο 

νόμος επιτρέπει  από το 2014 την επιχορήγηση από τους Δήμους του ενοικίου και της 

σίτισης μόνο των αγροτικών και των επικουρικών ιατρών και όχι των μόνιμων ιατρών του 

ΕΣΥ που ανήκει ο ίδιος , το θέμα έκλεισε εκεί. 

Μας εκπλήσσει το γεγονός ότι μετά από τόσους μήνες ο Κ. Συμσερίδης προχώρησε σε 

σχετική ανάρτηση εκφράζοντας με καθυστέρηση πέντε μηνών την άγνοια του για τη 

σχετική απόφαση η οποία αναρτήθηκε από 12/10/2015 και πιθανότατα ξέχασε την 

επίσκεψη του στο Δημοτικό  κατάστημα και την ενημέρωση που είχε από την ίδια τη 

Δήμαρχο , παρουσία και της Αντιδημάρχου. 

Ο Δήμος Κάσου λυπάται  για τα  αρνητικά  συναισθήματα και σκέψεις που προκάλεσε η 

ανωτέρω απόφαση διότι σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτός ο στόχος της λήψης της 

συγκεκριμένης απόφασης. 
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