
ACS και GIVMED ενώνουν τις δυνάμεις τους για την εξασφάλιση φαρμάκων σε ευπαθείς 
ομάδες 

  
 
Τον Μάιο 2018, η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ένωσε τις δυνάμεις της με το GIVMED, την μη 
κερδοσκοπική οργάνωση που εξασφαλίζει την πρόσβαση κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε 
φάρμακα.  
 
Μέχρι σήμερα χιλιάδες κουτιά περισσευούμενων φαρμάκων έχουν φτάσει στους κοινωφελείς 
φορείς του δικτύου GIVMED με την αξιοπιστία της ACS. Κοινωνικά φαρμακεία, γηροκομεία, δομές 
για παιδιά και άλλοι μη κερδοσκοπικοί φορείς έχουν παραλάβει τα απαραίτητα φάρμακα 
προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των ωφελουμένων τους. 
 
Στο ίδιο πλαίσιο στήριξης των ευπαθών ομάδων, βάσει της μακρόχρονης στρατηγικής Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της ACS, η εταιρεία καλεί τους πολίτες στον Νομό Αττικής να συγκεντρώσουν 
φάρμακα που δεν χρησιμοποιούν πια και να τα παραδώσουν στα καταστήματα Αττικής από τις 15 
Οκτώβρη έως και 15 Νοέμβρη 2020. 
 
Αν θες να στηρίξεις και εσύ τη δράση, ακολούθησε τα 3 απλά βήματα:  
 
●    Έλεγξε το οικιακό σου φαρμακείο! Έχεις φάρμακα που δε χρειάζεσαι; 
 
●    Τοποθέτησέ τα σε ένα κλειστό χαρτοκιβώτιο, γράφοντας "Φάρμακα για GIVMED" πάνω στο 
κουτί. 
 
●    Βρες εδώ το πλησιέστερο κατάστημα ACS στην Αττική και παράδωσε το κουτί που ετοίμασες. 
 
Αυτό ήταν! Η ACS και το GIVMED θα αναλάβουν τα φάρμακα που δε χρειάζεσαι πια να φτάσουν 
ακριβώς εκεί που υπάρχει ανάγκη. 
 
Προσοχή: Ληγμένα φάρμακα, φάρμακα που χρειάζονται ψυγείο, δίγραμμα φάρμακα, ανοιχτά 
σιρόπια, αλοιφές, εισπνεόμενα ΔΕΝ μπορούν να δωρηθούν. 
 
Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα τουλάχιστον 34.000.000 κουτιά φαρμάκων λήγουν και 
πετάγονται στα σκουπίδια, ενώ την ίδια στιγμή περίπου 2.300.000 άνθρωποι ζουν κάτω από τα 
όρια της φτώχειας, δηλαδή δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως η πρόσβαση στα 
φάρμακα που χρειάζονται. Το GIVMED | Share medicine Share life είναι η μη κερδοσκοπική 
οργάνωση, που εξασφαλίζει την πρόσβαση κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε φάρμακα 
(ηλικιωμένους, παιδιά, άπορους, πρόσφυγες, ψυχικά ασθενείς). Ιδρύθηκε τον Μάρτιο 2016 και 
μέχρι σήμερα έχει προσφέρει συνολικά 100.521 κουτιά φαρμάκων και 184.000 κουτιά υγειονομικού 
και παραφαρμακευτικού υλικού, αξίας 1.321.265 ευρώ μέσω ενός δικτύου 149 κοινωφελών 
φορέων-σημείων δωρεάς. 
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