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Α.Π : 50954                                                                       Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2023 

 
Προς: 
 
Τοπικές και Κλαδικές Ομοσπονδίες της ΓΣΕΒΕΕ  

(Με την παράκληση να ενημερωθούν τα Σωματεία Μέλη σας) 

 

Θέμα : Πρωτοβουλία συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες των 

φονικών σεισμών σε Τουρκία και Συρία. 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ κατά την χθεσινή του συνεδρίαση, αποφάσισε 

ομόφωνα την έγκριση δαπάνης ποσού 10.000 €, για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης και 

τροφίμων και την αποστολή τους στις πληγείσες περιοχές σε συνεργασία με                               

την αντίστοιχη Τουρκική Συνομοσπονδία, η οποία είναι συνεργαζόμενο μέλος                  

της SMEunited, την TESK (Τουρκική Συνομοσπονδία Εμπόρων και Βιοτεχνών) με έδρα                 

την Άγκυρα.  

 
Τα μέλη του Δ.Σ. σε μια προσπάθεια ανακούφισης των πληγέντων από τους φονικούς 

σεισμούς που έπληξαν τις γείτονες χώρες, απευθύνουν κάλεσμα σε όλες τις Ομοσπονδίες 

της ΓΣΕΒΕΕ να ενημερώσουν τα Σωματεία Μέλη τους και να συντονίσουν τις ενέργειές 

τους, ώστε να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα είδη πρώτης ανάγκης είναι δυνατόν. 

 

Τα είδη πρώτης ανάγκης που χρειάζονται είναι : 

 

• Κουβέρτες 

• Παπλώματα 

• Μαξιλάρια 

• Ιατροφαρμακευτικά υλικά (παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη, γάζες, επίδεσμοι, κουτιά Α΄ 

βοηθειών, φυσιολογικοί οροί) 
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• Κρεβάτια 

• Σκηνές 

• Τρόφιμα μακράς διάρκειας (όσπρια, κονσέρβες, μπισκότα, ξηροί καρποί, εμφιαλωμένα 

νερά, γάλατα και χυμοί) 

• Είδη ρουχισμού για ενήλικες, ανήλικους  και βρέφη (κασκόλ, γάντια, σκούφοι, 

κάλτσες, χειμερινές μπότες) 

• Βρεφικές τροφές, παιδικά γάλατα και είδη βρεφικής φροντίδας 

• Βρεφικές πάνες και πάνες τρίτης ηλικίας 

• Είδη γυναικείας υγιεινής 

• Μάσκες, αντισηπτικά και γάντια 

• Φακοί 

• Powerbanks 

 

Συγκεντρώνουμε τα είδη πρώτης ανάγκης στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46                  

ΤΚ 104 33 Αθήνα, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023 με την ένδειξη “Προσφορά για τους 

σεισμόπληκτους Τουρκίας - Συρίας”. Η ΓΣΕΒΕΕ θα φροντίσει για την αποστολή τους στις 

πληγείσες περιοχές.  

 

Είναι καθήκον μας να συνδράμουμε στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου που 

προκλήθηκε μετά τον φονικό σεισμό που δοκιμάζει την Τουρκία και την Συρία και μας 

συγκλονίζει όλους. 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
 
 

    


