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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

KOIN: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
-Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού                              
-Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού                                     
-Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ                                      
-Διπλ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη             
-Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέως                            
-Γραφείο κ. Γ. Γ. ΔΟΣ & Εξωστρέφειας                    
-Γραφείο κ.κ. Α' και  Β΄ Γεν. Διευθυντών                 
-Α1, Α13, Β4, Β8 Διευθύνσεις   

ΕΔ: Πολιτικό Τμήμα 

ΘΕΜΑ: Απεργιακές και κοινωνικές κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου 2019 στη Γαλλία
με ενδεχόμενο αντίκτυπο σε Έλληνες μεταφορείς.

Κάποια από  τα  γαλλικά συνδικάτα  των  μεταφορέων  έχουν  ήδη  συνταχθεί  στη  γενική
απεργία, αόριστης διάρκειας, η οποία ξεκίνησε από την 5η Δεκεμβρίου τ.έ.  Ωστόσο στο αμέσως
προσεχές διάστημα οι κινητοποιήσεις φαίνεται να εντείνονται. Τέσσερα συνδικάτα του κλάδου των
οδικών  μεταφορών (UFR-CFDT-1°,  FO-3°,  CFTC-4°  και CGC-5°)  ανακοίνωσαν  την ομαδική
συμμετοχή τους  στις κινητοποιήσεις για τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου τ.έ. 

Οι τρόποι της κινητοποίησης δεν έχουν για την ώρα αποφασιστεί, καθώς προς στιγμήν  η
ανακοίνωση αναφέρει  “κάθε μορφής  κινητοποίηση, με συγκεντρώσεις  διαμαρτυρίας, παρεμπόδιση
της κυκλοφορίας ή άλλη (μορφή), σε όλες τις περιοχές της Γαλλίας”.  Ως εκ τούτου,  εφιστούμε την
προσοχή των μελών σας, μεταφορέων και εμπορευομένων ως προς τις συνθήκες κυκλοφορίας και
μετακίνησης. 

Σημειώνεται  ακόμη  ότι  το Σάββατο  7  Δεκεμβρίου  τ.έ.  είχαν  ανακοινωθεί  απεργιακές
κινητοποιήσεις, κατά της προβλεπόμενης αύξησης του φόρου επί των καυσίμων, των μεταφορέων
και  των  εμπορευομένων  μ  ε  συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και    οδοφράγματα σε  15  σημεία  του
οδικού δικτύου. Στόχος ήταν η παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και προσώπων
συμπεριλαμβανομένης και της κυκλοφορίας των μεταφορέων άλλων χωρών που βρίσκονταν στο
γαλλικό  έδαφος· καθώς,  κατά  τους  απεργούς,  οι  μη  Γάλλοι  μεταφορείς  έχουν  ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα έναντι τους, από την εν λόγω αύξηση της τιμής των καυσίμων. Από τα οδοφράγματα
εξαιρούνταν  η  ευρύτερη  περιοχή  των  Παρισίων  και  η  περιοχή Centre/Val-de-Loire.  Για
πληρέστερη εικόνα παρατίθεται κάτωθι σχετικός χάρτης που αφορούσε τα οδοφράγματα κατά τις
πρωινές ώρες της 7ης Δεκεμβρίου τ.έ. για την περίπτωση που οι νέες κινητοποιήσεις κινηθούν
στους  ίδιους  άξονες:  https://www.otre.org/mobilisation-nationale-des-transporteurs-routiers-le-7-
12-2019/ 

Ο Προϊστάμενος 

Εμμανουήλ Στάντζος
 Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ημών)

1. Σ.Ε.Β.  info@sev.org.gr 

2. Σ.Β.Β.Ε. info  @  sbbe  .  gr 

3. Π.Σ.Ε. pse  @  otenet  .  gr

4. Σ.Ε.Β.Ε. info  @  seve  .  gr 

5. Κ.Ε.Ε.Ε. keeuhcci@uhc.gr  

6. Ε.Β.Ε.Α. info@acci.gr; sylvia.paraskeva@gr.ey.com; iorozan@hol.gr; 
aslanidis20@gmail.com     

7. Ε.Β.Ε.Θ. root  @  ebeth  .  gr 

8. Ε.Β.Ε.Π. evep@pcci.gr

9. Σ.Ε.Κ info@crete-exporters.com 

10. Ο.Φ.Α.Ε. info@ofae.gr, salonica@ofae.gr  

11. Ιncofruit   incofruit  @  incofruit  .  gr

12. ΣΕΒΙΤΕΛ  sevitel@oliveoil.gr 

13. ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΚΕ)  eke@delcof.gr 

14. ΣΕΘ  fgmgen@otenet.gr 

15. ΣΕΒΓΑΠ  sevgap@sevt.gr 

16. ΕΔΟΑΟ  edoao@otenet.gr 

17. ΣΕΟ  seo@wine.org.gr 

18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  info@aluminium.org.gr 

19. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  info@ahpi.gr 

20. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  sfee@sfee.gr

21. ΣΕΧΒ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ  haci  @  otenet  .  gr

22. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
info@pac.gr   
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