ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Με 2 υπερσύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα –χορηγία της
Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας-, ενισχύει το στόλο της η
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2009. – Δύο υπερσύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα 4Χ4 τύπου
ΕΛΒΟ-IVECO, χωρητικότητας 2.500L νερού και 300L αφρού, με αντλίες Rosenbauer
ΝΗ20, παρέδωσε στο Πυροσβεστικό Σώμα, η εταιρεία «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας»,
κατά τη διάρκεια τελετής, που έλαβε χώρα, στις 29 Απριλίου, στην Πυροσβεστική
Ακαδημία, στην Κηφισιά.
Τα οχήματα παρέδωσαν ο Πρόεδρος της «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας» κ. Κων/νος
Κώης και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Regency Entertainment»
κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο
Αθανάσιο Κοντοκώστα.
Στην τελετή παρέστησαν, επίσης, ο Προϊστάμενος Επιτελείου Α.Π.Σ. Υποστράτηγος
Παναγιώτης Μιχαλέας, καθώς και ο Διοικητής της Σχολής Ανθυποπυραγών
Αρχιπύραρχος Γεώργιος Μαρματάκης.
Η απόφαση για τη δωρεά αυτή, η συνολική αξία της οποίας ανέρχεται στα 350.000
Ευρώ, λήφθηκε αμέσως μετά την καταστροφική πυρκαγιά, που σημειώθηκε στην
Πάρνηθα, το καλοκαίρι του 2007 και είχε ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της
πυροπροστασίας της ευρύτερης περιοχής. Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία «Ελληνικό
Καζίνο Πάρνηθας» έχει, επίσης, δωρίσει από ένα μικρότερο πυροσβεστικό όχημα
στο Δήμο Αχαρνών και στον όμιλο «Φίλοι του Δάσους».
Κατά την ομιλία του, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Regency
Entertainment» κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, τόνισε ότι: «η δωρεά αυτή είναι απόδειξη
της δέσμευσής μας, ότι θα συμβάλλουμε, με όλες μας τις δυνάμεις, να
προστατέψουμε το δάσος που απέμεινε, ενώ θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια,
ώστε να ξαναγίνει η Πάρνηθα πράσινη». Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Θεοδωρίδης
αναφέρθηκε στη δωρεά ύψους ενός εκατομμυρίου Ευρώ προς το Φορέα Διαχείρισης
του Δρυμού για το έργο της αναδάσωσης, καθώς και στην ίδρυση και λειτουργία του
Μικρού Μουσείου της Πάρνηθας, που πραγματοποιήθηκε πέρσι με τη χορηγία της
Ε.Κ.Π. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο ευρύτερο

πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της επιχείρησης, για το οποίο η Regency
τιμήθηκε πρόσφατα με το Βραβείο Corporate Responsibility Index του Business in
the Community.
Από την πλευρά του, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος
Αθανάσιος Κοντοκώστας, αφού ευχαρίστησε την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας» για τη
σημαντική δωρεά της, επεσήμανε τα εξής: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, παρατηρώ ότι
ολοένα
και περισσότερες επιχειρήσεις ενσωματώνουν
κοινωνικές και
περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η «Ελληνικό
Καζίνο Πάρνηθας», με τη δωρεά αυτή, αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα και
αποδεικνύει έμπρακτα τη διάθεση προσφοράς της προς το συνάνθρωπο. Γι’ αυτό ο
έπαινος και η αναγνώριση όλων μας θεωρούνται περισσότερο από δεδομένα.
Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω, ότι το Πυροσβεστικό Σώμα θα αξιοποιήσει την
προσφορά σας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επ’ ωφελεία όλου του Ελληνικού
λαού».
Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Αρχηγός του Π.Σ. επέδωσε στον κ. Θεοδωρίδη τιμητική
πλακέτα με το έμβλημα του Πυροσβεστικού Σώματος.

