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Δ.Τ. 043-25072018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η ΑΣΔΥΚ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ 
 
 
Η ΑΣΔΥΚ, εκφράζει την οδύνη της και τα συλλυπητήρια της στον ελληνικό λαό για τις δύσκολες ώρες που 
περνά αυτές τις τραγικές μέρες λόγω της ανεπανάληπτης τραγωδίας με δεκάδες νεκρούς, θύματα της 
πύρινης λαίλαπας. Η οικονομική στήριξη καθώς επίσης και η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους 
Ελλαδίτες αδελφούς μας, επιβάλλεται άμεσα ούτως ώστε να ανακουφιστούν σε κάποιο βαθμό οι 
εκατοντάδες οικογένειες που έχασαν τα σπίτια και τις οικογένειες τους αφού οι ψυχικές και υλικές ζημιές 
είναι δυστυχώς τεράστιες. Για το σκοπό αυτό, ως ΑΣΔΥΚ, συμπαραστεκόμαστε και καταθέτουμε σε πρώτη 
φάση το ποσό των €1000 στο Δήμο Πικερμίου-Ραφήνας, για την οικονομική στήριξη των πυρόπληκτων.  
 
Πέραν της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, η ΑΣΔΥΚ καλεί επίσης τα μέλη και τους φίλους της να στηρίξουν 
με όποιο τρόπο μπορούν, τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και φαρμάκων. 
 
Το ακόλουθο αποτελεί απόσπασμα από ανακοίνωση του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων το οποίο έχει αναλάβει τον Παγκύπριο Συντονισμό για τη στήριξη των 
πληγέντων αδελφών μας από τις πυρκαγιές στην Αττική. 
 
Ο συντονισμός γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας και σε 
συνεννόηση με τις Ελληνικές Αρχές. 
 
Οι πολίτες μπορούν να συνεισφέρουν οικονομική στήριξη στον πιο κάτω νόμιμο λογαριασμό: 
 
Δήμος Πικερμίου-Ραφήνας: Τράπεζα Πειραιώς για την οικονομική ανακούφιση των πυρόπληκτων. 
Λογαριασμός: 5186092291418 και ΙΒΑΝ: GR20 0172 1860 0051 8609 2291 418. 
 
Όσον αφορά τα είδη πρώτης ανάγκης, αυτά έχουν καθοριστεί ως εξής: τρόφιμα που διατηρούνται εκτός 
ψυγείου, γάλατα μακράς διάρκειας, σκεπάσματα, κουβέρτες, ρουχισμός, παπούτσια, ξηρή τροφή, πάνες 
και μωρομάντηλα και ιατρικά είδη: Φουσιτίν / Μπεταντίν, γάζες. 
 
Τα πιο κάτω κέντρα περισυλλογής θα είναι διαθέσιμα την Τετάρτη 25/7/2018 και την Πέμπτη 26/7/2018: 
 
-       Δήμος Στροβόλου  - Δημοτικό Μέγαρο, τηλ. 22470470, από τις 9 π.μ. – 2 μ.μ. 
 
-       Γραφείο Δήμου Λακατάμειας, τηλ. 22364000 από τις 9 π.μ. – 4 μ.μ. 
 
-       Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, Στάδιο Ελευθερίας Τάσσος Παπαδόπουλος, τηλ. 22897231 από 
τις 10 π.μ. – 5 μ.μ. 
 
-       Δημοτικό Μέλαθρο Ευγηρίας, Λάρνακα 24652429, 99817979 από τις 9 π.μ. – 1 μ.μ. και 3 μ.μ. – 6 μ.μ. 
 
-       Επαρχιακά Γραφεία ΕΣΣΕ Πάφου, τηλ.: 26953725 από τις 10 π.μ. – 5 μ.μ. 
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-       Υφυπουργείο Ναυτιλίας, Κτήριο Γιούπης – Yioupis Tower, (Διευθ. Ιωάννη Προδρόμου, 4002 Μέσα 
Γειτονιά, Λεμεσός, τηλ.:25 804900, Λεμεσός,  Από τις 8 π.μ. – 5 μ.μ. 
 
-       ΚΕΠΑ – Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος, Παραλίμνι, τηλ.: 23 741621, από τις 10 
π.μ. – 5 μ.μ. 
 
 
Με αίσθημα ευθύνης και συμπαράστασης προς τους δοκιμαζόμενους Ελλαδίτες αδελφούς μας, 
 
Εκ του ΔΣ της ΑΣΔΥΚ 
25 Ιουλίου 2018 
 
 


