
H στρατηγική της ACS σε 4 κοινωνικούς πυλώνες 
δράσεων την περίοδο της πανδημίας



Το μοντέλο συνεργασίας 
με καταστήματα ACS και ΜΚΟ.      

▪ Πώς ξεκινήσαμε το 2015: η μεγάλη 
προσφυγική κρίση και το πρώτο 
κάλεσμα στους πολίτες όλης της 
χώρας -> 54 τόνοι ανθρωπιστικής 
βοήθειας

▪ Το μεγαλύτερο δίκτυο 
ταχυμεταφοράς στην Ελλάδα στη 
διάθεση φορέων και ΜΚΟ κύρους  

▪ Δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη με 
δωρεάν υπηρεσίες ασφαλούς 
παράδοσης.



Τα πάντα για τον άνθρωπο,
παντού με ευθύνη.      

1. Ανταπόκριση σε έκτακτη 
ανάγκη ή φυσική 
καταστροφή και δράσεις 
πανελλαδικής εμβέλειας  

2. Προστασία της φύσης

3. Ενίσχυση της ποιοτικής 
εκπαίδευσης και ανάδειξη 
της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς

4. Στήριξη ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων, σε 
συνεργασία με έγκυρους μη 
κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς.

➢ Στοχευμένες δράσεις μεγάλης εμβέλειας σε 4 κοινωνικούς πυλώνες



Τα πάντα για την ελπίδα, 
παντού με ευθύνη.

1. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Καρδίτσας – πληγέντες του 
ΙΑΝΟΣ

2. Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Συνοριοφυλάκων (ΠΟΣΥΦΥ) -
συνοριακή κρίση

3. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης –
αντιμετώπιση κινδύνων

4. Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 
(Ι.Ο.ΑΣ.) “Πάνος Μυλωνάς” -
πανελλαδικής εμβέλειας 
ενέργεια «Ευρωπαϊκή Νύχτα 
Χωρίς Ατυχήματα».

➢ Ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη ή φυσική καταστροφή και δράσεις πανελλαδικής εμβέλειας  



Τα πάντα για το περιβάλλον, 
παντού με ευθύνη.

1. Ελληνική Εταιρεία 
Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού – προστασία της 
φύσης και της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
της Ελλάδας

2. Πρόγραμμα τοποθέτησης 
σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων (22kw 
τύπου 2) σε καταστήματα 
ACS - μείωση ρύπων, αλλά 
και οικονομία, λόγω της 
δωρεάν διάθεσης προς τους 
πολίτες.

➢ Προστασία της φύσης



Τα πάντα για την παιδεία, 
παντού με ευθύνη.

1. ΠΥΡΝΑ – στήριξη νηπιαγωγείων σε Κέντρα 
Φιλοξενίας Προσφύγων

2. Κ.Ε.Δ.Ε. και Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων – μάσκες / αντισηπτικά για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς

3. Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας – βιβλία σε 
πολίτες 

4. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ανάδειξη
Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, 
Περιβάλλοντος και Εθελοντισμού

5. Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας - προώθηση 
αξιών και ιδεωδών του Ολυμπισμού στα 
παιδιά

6. Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας - Διεθνές 
Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ  εμπνευσμένο από την 
Οδύσσεια.

➢ Ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς



Τα πάντα για τον συνάνθρωπο, 
παντού με ευθύνη.

1. Παιδιά: Το Χαμόγελο του Παιδιού, Παιδικά 
Χωριά S.O.S. Ελλάδας, Κάνε μια ευχή - Make

a Wish Ελλάδος 

2. Ευπαθείς ομάδες: Ομάδα Αλληλεγγύης 
Διαβήτη, AURORA / ασθενείς με 
αιματολογικούς καρκίνους, ΑΕΛΙΑ / 

εκστρατεία καρκίνου του μαστού

3. Αντιμετώπιση COVID-19: φάρμακα, μάσκες, 
αντισηπτικά, υγειονομικό υλικό, 
νοσηλευτικό υλικό, δωροεπιταγές σε 
συνεργασία με το GIVMED, τη ΔΕΣΜΟΣ, τους 
World Pharmacists / Φαρμακοποιοί Του 
Κόσμου, την Κ.Ε.Δ.Ε. και την Ομάδα 
εθελοντισμού «ΣΤΗΡΙΞΗ».   

➢ Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σε συνεργασία με έγκυρες ΜΚΟ.



Πάνω από 142.000 επωφελούμενοι
εν μέσω πανδημίας.      

▪ Συνολικά 15.264 αποστολές, βάρους
~50 τόνων, εμπορικής αξίας 295.267€

▪ ~5.000 αποστολές άνω των 25 τόνων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας -> 

στήριξη 142.695 επωφελούμενων

▪ Συμμετοχή ACS στη δωρεά του Ομίλου 
Quest: 

- 1.018 iPad 4G αξίας άνω των 
€400.000 προς το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων
- 120 φορητοί και σταθεροί 
υπολογιστές, καθώς και 15 
πολυμηχανήματα αξίας €100.000 στον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.

➢ Απολογισμός 2020:



Η επίδραση της πανδημίας
το 2020      
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40 χρόνια 
τα πάντα για τον άνθρωπο (video)

https://youtu.be/XSi6ZwXBfg4

https://youtu.be/XSi6ZwXBfg4


Σας ευχαριστούμε!


