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 Ερµούπολη, 6 Φεβρουαρίου 2013 
Αριθ. Πρωτ. 1791 

Προς:  
κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη 
Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου  
Fax: 210 4220767 
 
Κοινοποίηση: Ως πίνακας αποδεκτών 
 
 
Θέµα: «Απεργιακές κινητοποιήσεις Π.Ν.Ο.» 
 
 
Κύριε Υπουργέ,   
  

Αν και ο τρόπος διευθέτησης του θέµατος πιστεύουµε ότι δεν εκφράζει καµία πλευρά, 
ωστόσο εκφράζουµε την ικανοποίησή µας για την αποκατάσταση της επικοινωνίας µε τα νησιά, 
έστω και αν αυτό έγινε µε καθυστέρηση.  

 
Προερχόµενοι από µια νησιωτική περιοχή µε µεγάλη εµπειρία στη ναυτιλία, είµαστε σε 

θέση να γνωρίζουµε τα προβλήµατα και τα θέµατα που απασχολούν την ναυτική οικογένεια. 
Παράλληλα, ως εκπρόσωποι των επιχειρήσεων αυτής της περιοχής, που αντιµετωπίζουµε µαζί 
µε τους εργαζόµενους µας τα ίδια θέµατα επιβίωσης, τονίζουµε ότι τα προβλήµατα της 
κοινωνίας είναι πλέον κοινά, και δεν ωφελεί κανέναν να διαφοροποιείται και να τίθεται 
αντιµέτωπος µε άλλες κοινωνικές οµάδες.  

 
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενηµερωθήκαµε για τις σηµερινές δηλώσεις σας περί 

συνέχισης του διαλόγου µε την ΠΝΟ,  ελπίζοντας στην επίτευξη οριστικής συµφωνίας.  
 
Σας καλούµε να υλοποιήσετε άµεσα το πάγιο αίτηµά µας, όπως είχε υποβληθεί µε την 

υπ’ αρ. πρωτ. 4720/3.4.12 επιστολή µας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & 
Ναυτιλίας για πρόβλεψη τήρησης βασικών κανόνων ασφαλείας. Αυτό άλλωστε προβλέπεται σε 
κάθε άλλη περίπτωση κινητοποιήσεων που εγείρουν θέµατα εθνικής σηµασίας, γιατί περί αυτού 
πρόκειται όταν αποκλείεται ολόκληρη η νησιωτική επικράτεια της χώρας. Η διασφάλιση της 
διάθεσης και δροµολόγησης πλοίων µε προσωπικό ασφαλείας προκειµένου να καλύπτονται 
βασικές ανάγκες των νησιών, αφενός δεν θίγει το δικαίωµα των εργαζόµενων να απεργούν, 
αφετέρου θα αποτελέσει ασπίδα προστασίας των νησιωτικών περιοχών, από τα ακραία 
φαινόµενα που έχει επανειληµµένα προκαλέσει ο αποκλεισµός τους.  

 

 
 
 



                                               
                                          
             
                                    
                                                                                                           
    

 
 

 

 
 
 
Με εκτίµηση,   
 

 

 
 

 
 
 
Πίνακας αποδεκτών 
 

− Βουλευτές Νοµού Κυκλάδων
− κ. Γιάννης Μαχαιρίδης, Περιφερειάρχης Νο
− κ. Γιώργος Πουσσαίος, Αντιπεριφερειάρχης
− κ. Ευστ. Κουσουρνάς, Πρόεδρος Π Ε ∆ Νοτίου Αιγαίου

− Επαγγελµατικοί Φορείς Κυκλάδων
− κ. Γιάννης Χαλάς, Γενικός Γραµµατέας Π Ν Ο

− κ. Αντώνης Νταλακογιώργος πρόεδρος Π Ε Ν Ε Ν

− Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 
 

Βουλευτές Νοµού Κυκλάδων 
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 

υσσαίος Αντιπεριφερειάρχης 
κ Ευστ Κουσουρνάς Πρόεδρος Π.Ε.∆. Νοτίου Αιγαίου  
Επαγγελµατικοί Φορείς Κυκλάδων 
κ Γιάννης Χαλάς Γενικός Γραµµατέας Π.Ν.Ο. 
κ Αντώνης Νταλακογιώργος, πρόεδρος Π.Ε.Ν.Ε.Ν. 
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 
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