
Εμπορική Τράπεζα 
 

Δωρεά 13 πυροσβεστικών οχημάτων από την Εμπορική Τράπεζα 

 

Δεκατρία υπερσύγχρονα μετασκευασμένα οχήματα δασοπυρόσβεσης προσέφερε η 
Εμπορική Τράπεζα στο Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών 
Αναδασωτών (ΕΣΕΠΑ), στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος που υλοποιεί τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την 
αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της χώρας. 

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εμπορικής Τράπεζας, Νικόλαος 
Εμπέογλου παρέδωσε και τυπικά τα οχήματα στη διοίκηση του ΕΣΕΠΑ, σε ειδική 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΕΣΕΠΑ στα 
Ριζώματα Ημαθίας, παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, εκπροσώπων 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου, των τοπικών αρχών, εθελοντικών οργανώσεων και 
κατοίκων της περιοχής. 

Ο κ. Εμπέογλου, στο χαιρετισμό που απηύθυνε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 
δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής: “Η Εμπορική Τράπεζα με τη συμμετοχή του 
μητρικού μας ομίλου, της Credit Agricole, αλλά και των ίδιων των 
εργαζομένων της, υλοποιεί εδώ και τέσσερα χρόνια ένα πρόγραμμα ύψους 
6,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών της χώρας 
μας. Μέρος αυτού του προγράμματος είναι και η σημερινή παράδοση 13 
μετασκευασμένων οχημάτων δασοπυρόσβεσης στο Εθελοντικό Σώμα 
Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών στους οποίους αξίζουν θερμά 
συγχαρητήρια για το ανιδιοτελές έργο τους. Εκ μέρους των εργαζομένων 
και της διοίκησης της Εμπορικής Τράπεζας, μεταφέρουμε ένα μήνυμα για 
την επιτακτική ανάγκη να προστατεύσουμε όλοι μαζί το φυσικό πλούτο της 
χώρας μας και να κληροδοτήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον στις επόμενες 
γενιές. Η Εμπορική Τράπεζα, ως ένα ιστορικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με 
μακρόχρονη παράδοση κοινωνικής συνεισφοράς, θα συνεχίσει να στηρίζει 
ουσιαστικές δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την 
ενίσχυση της περιβαλλοντικής μας συνείδησης”. 

Ο πρόεδρος του ΕΣΕΠΑ, Νικόλαος Σαχινίδης ευχαρίστησε θερμά την Εμπορική 
Τράπεζα για την προσφορά της, υπογραμμίζοντας ότι τα συγκεκριμένα οχήματα 
έχουν τεράστιες επιχειρησιακές δυνατότητες σε δύσβατους ορεινούς όγκους ενώ 
δίνουν πλέον τη δυνατότητα στους εθελοντές πυροσβέστες του ΕΣΕΠΑ να 
επεκτείνουν το πεδίο δράσης τους σε ακτίνα 600 χιλιομέτρων. 
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