
                                                                                                                       

 

 

 

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρωτοβουλία Ε.Ε.ΣΥ.Μ και ΟΦΑΕ για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στις 

σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας με την συμβολή των εταιρειών ΑΝΕΚ LINES & 

ΒLUE STAR FERRIES, της HELLASTRON και των μελών της και της εταιρείας 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕ  

Ολοκληρώθηκε μια συλλογική προσπάθεια πολλών φορέων για την μεταφορά υλικού 

ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας.  

Ε.Ε.ΣΥ.Μ και ΟΦΑΕ με αισθήματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τον λαό της Τουρκίας, 

ενώσαν δυνάμεις οργανώνοντας τις υπηρεσίες μεταφοράς των ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας 

από περιφερειακές ενότητες της χώρας μας, προκειμένου αυτά να παραδοθούν σε κέντρο 

περισυλλογής στο Tekirdağ Τουρκίας, από όπου τα παρέλαβε η Τουρκική αντιπροσωπεία με 

σκοπό να τα παραδώσει στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας.   

Την μεταφορά του υλικού ανέλαβαν ελληνικά φορτηγά οχήματα ενώ στο σημείο της 

παράδοσης μετέβη και αντιπροσωπεία της ΟΦΑΕ όπου πραγματοποίησε συμβολική συνάντηση 

με την ομόλογη ένωση μεταφορών Τουρκίας UND, η οποία είναι επίσης μέλος της Παγκόσμιας 

Ένωσης Μεταφορών IRU, σε ένδειξη καλής θέλησης, αλληλεγγύης και συνεργασίας.  

Οι προκλήσεις των εποχών είναι έντονες κι αυτό που απαιτείται είναι αλληλεγγύη και 

συνεργατικότητα για να τις αντιμετωπίζουμε. Έτσι κι αυτή η προσπάθεια χρειάστηκε την 

συνεργασία πολλών για να είναι επιτυχής.  

Εκ μέρους των ΔΣ του ΕΕΣΥΜ και της ΟΦΑΕ, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για την υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας παρέχοντας 

είτε οικονομική ενίσχυση, είτε δωρεάν μετακίνηση με τα πλοία και απαλλαγή καταβολής 

διοδίων στα φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια για τις ανάγκες των 

σεισμόπληκτων περιοχών της Τουρκίας, και συγκεκριμένα τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ΑΝΕΚ 



LINES & ΒLUE STAR FERRIES, την Ένωση Ελληνικών Υποδομών και Οδών με Διόδια 

«HELLASTRON» και τα μέλη της NEA ΟΔΟΣ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, 

ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, Αυτ/μος ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, & ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, καθώς και την εταιρεία 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕ .   

Θερμές ευχαριστίες και στους Έλληνες αυτοκινητιστές μέλη της ΟΦΑΕ που ανταποκρίθηκαν 

στο κάλεσμά μας χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι γεγονός πως όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε 

περισσότερα για να ανακουφίσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη! 

 

--------- 

 

□ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΟΦΑΕ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 

Ομοσπονδίας στο www.ofae.gr και ακολουθήστε τα social media: OFAE Facebook, OFAE 

Twitter 

 

Oμοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας 

Tηλ. 210 2102019760, e-mail: info@ofae.gr  

 

□ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΕΕΣΥΜ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 

Συνδέσμου στο www.eesym.gr  κι ακολουθήστε τα social media: EESYM Facebook 

 

ΕΕΣΥΜ  

Τηλ. 210 4274042, e-mail: info@eesym.gr , eesym.grammateia@gmail.com  
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