
 
 

 

 

  
 
 
 

 

Δελτίο Τύπου 

25 Ιουλίου 2018 

 

H ACS δίπλα στους πληγέντες των πυρκαγιών της Ανατολικής Αττικής 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες ανάγκες των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής, που 

προέκυψαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, η ACS, εταιρεία του Ομίλου Quest, 

αποφάσισε  να προσφέρει έμπρακτη στήριξη στους πληγέντες και αναλαμβάνει τη 

δωρεάν αποστολή συγκεκριμένων ειδών ανάγκης από τα καταστήματα ΑCS όλης της 

χώρας. 

 

Συγκεκριμένα από την Τετάρτη 25/07/18  καλούμε τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα 

να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και να τα 

παραδίδουν στα καταστήματα της ACS πανελλαδικά. Η ACS αναλαμβάνει την ασφαλή 

και δωρεάν μεταφορά των ειδών και την παράδοση αυτών στο Κέντρο Logistics  



  

 

 

  
 

 

(διαχείρισης) της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό τη διανομή τους στους πληγέντες 

από τις καταστροφικές πυρκαγιές. 

 

Βάσει των αναγκών που έχει ανακοινώσει η Περιφέρεια Αττικής για τα θύματα των 

πυρκαγιών, παρακάτω θα βρείτε τα απαιτούμενα είδη προς συγκέντρωση: 

 

1. Εμφιαλωμένα νερά 

2. Χυμούς 

3. Τρόφιμα που διατηρούνται εκτός ψυγείου και κατά προτίμηση να είναι άμεσης 

ανάλωσης (κονσέρβες, συσκευασμένα κρουασάν, μπισκότα, φρυγανιές, κ.λ.π.) 

4. Γάλατα μακράς διάρκειας, τα οποία διατηρούνται εκτός ψυγείου, π.χ. εβαπορέ. 

 

Προσοχή - Δεν χρειάζονται είδη ρουχισμού. 

  

Σημείωση: Τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να παραδίδονται στα καταστήματα ACS σε 

κλειστές συσκευασίες, εντός χαρτοκιβωτίων, και με την ένδειξη «Για τους πληγέντες των 

πυρκαγιών».  
 

 

Σχετικά με την ACS  

 

Η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Α.Ε.Ε., εταιρεία του Ομίλου Quest, λειτουργεί στην Ελληνική αγορά από το 1981 και 

αποτελεί την ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier). Απασχολεί 3.000 

εξειδικευμένους εργαζομένους και διαθέτει την αρτιότερη οργάνωση και τεχνογνωσία στον χώρο της στην Ελλάδα, ενώ 

είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001. Διαθέτει τις πιο σύγχρονες υποδομές σε μηχανογραφικό εξοπλισμό, καθώς και 

αυτόματα συστήματα διαλογής και παρακολούθησης/εντοπισμού των αποστολών. Διαθέτει το μεγαλύτερο αυτόνομο 

δίκτυο καταστημάτων ταχυμεταφορών στην Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Βουλγαρία, με περισσότερα από 600 σημεία 

εξυπηρέτησης, τα οποία καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και 

ιδιωτών σε 200 χώρες σε όλο τον κόσμο, με ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία. Η ACS επενδύει συνεχώς σε υποδομές και 

στο σχεδιασμό νέων πρωτοποριακών υπηρεσιών και προϊόντων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, στα 

πλαίσια της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς. 
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