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Αρ.Πρωτ.: Α12/0844     Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ), στο πλαίσιο 

των ενεργειών που έχει αναλάβει για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης των 

πληγέντων αυτοκινητιστών που επέβαιναν στο Norman Atlantic, και αφού έλαβε 

την σχετική διαβεβαίωση της Πολιτείας για την κατάργηση της άδικης και 

υπερβολικής φορολογίας (40%) των οικονομικών βοηθημάτων, ανακοινώνει τον 

αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού αλληλεγγύης, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι 

να συνδράμουν με όποιο χρηματικό ποσό επιθυμούν, στην προσπάθεια της 

ΟΦΑΕ για την οικονομική ενίσχυση των Ελλήνων αυτοκινητιστών που επέβαιναν 

στο πλοίο Norman Atlantic στις 28 Δεκεμβρίου 2014, όταν ξέσπασε σε αυτό 

πυρκαγιά, με αποτέλεσμα δεκάδες συνάδελφοι να χάσουν τις περιουσίες τους, 

την δουλειά τους κι ακόμα περισσότερο κάποιοι από αυτούς να χάσουν άδικα 

την ίδια τους την ζωή. 

Ο αρθ. Του Τραπεζικού Λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς είναι: 

GR28 0171 6290 0066 2913 6476 251 

Όλοι μαζί, συνεισφέροντας από λίγο, θα μπορέσουμε να ανακουφίσουμε 

τους συναδέλφους μας που βιώνουν μια δύσκολη περίοδο τους τελευταίους 

μήνες. Ας στηρίξουμε κι ας βοηθήσουμε με ότι μπορούμε και όπως μπορούμε, ας 

διαθέσουμε κάτι μικρό από το υστέρημά μας για να προσφέρουμε στους 

συνανθρώπους μας που μας χρειάζονται. Προσφέροντας σε αυτούς που έχουν 

ανάγκη, ενισχύουμε κάποιες από τις πιο σημαντικές ανθρώπινες αξίες, όπως η 

αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός. 

Ο Τραπεζικός Λογαριασμός Αλληλεγγύης της ΟΦΑΕ  λειτουργεί ως ειδικός 

λογαριασμός υπέρ όσων συναδέλφων υπέστησαν οποιαδήποτε απώλεια από το 

τραγικό αυτό δυστύχημα, χωρίς καμία εμπλοκή και ανάμιξη με την οικονομική 

διαχείριση της ΟΦΑΕ και διαθέτει οικονομική αυτοτέλεια, καθώς δεν επιβαρύνει τον 

προϋπολογισμό της ΟΦΑΕ. Σκοπός είναι η παροχή έκτακτων οικονομικών 
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βοηθημάτων στην παρούσα φάση, όσων υπέστησαν ζημιές ή/και απώλειες και 

οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση για να τις αποκαταστήσουν. 

Να τονιστεί ότι οι καταθέσεις θα γίνονται επώνυμα στην Τράπεζα αφού 

στόχος είναι η προσφορά βοήθειας με πλήρη διαφάνεια. Επιπλέον, αξίζει να 

σημειωθεί ότι για λόγους διαφάνειας θα γίνεται κάθε μήνα ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα της ΟΦΑΕ όλων των καταθέσεων με την πλήρη επωνυμία του 

καταθέτη και το χρηματικό ποσό που προσέφερε. Σε αυτή την περίπτωση εάν 

κάποιος επιθυμεί να μην δημοσιοποιηθεί το όνομά του, θα γίνεται απόλυτα 

σεβαστή η επιθυμία του. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 

210 2019760, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την στήριξή σας στην προσπάθειά 

μας.  

 

Για την ΟΦΑΕ 

 

Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας 

   

Απόστολος Κενανίδης                 Χαράλαμπος Τσοχαταρίδης 

 

 


