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Παλλάς Αθηνά, Σάββατο 9 Μαΐου 2009

Παρουσία 300 και πλέον προσκεκληµένων από όλη την Ελλάδα παρουσιάστηκαν το
Σάββατο 9 Μαΐου 2009 τα αποτελέσµατα πανελλαδικής έρευνας µε θέµα «Εθελοντισµός
για την Προστασία των ∆ασών» σε ειδική Ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε µε
πρωτοβουλία και αποκλειστική χρηµατοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ιωάννη
Σ. Λάτση και του οµίλου Eurobank EFG στο πλαίσιο του κοινού τους Προγράµµατος
«Είναι Καθήκον µας» (www.inekathikonmas.gr).
Η Ηµερίδα φιλοξενήθηκε στην έδρα του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση στο
Κεφαλάρι, στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Pallas Athena Forum» και έδωσε τη
δυνατότητα στα µέλη εθελοντικών οργανώσεων δασοπροστασίας από όλη την Ελλάδα
και στους Εθελοντές Πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώµατος να συµµετάσχουν σε
έναν ανοιχτό και δηµιουργικό διάλογο µε την ηγεσία της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος αλλά και µε εκπροσώπους του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στην έρευνα συµµετείχαν περίπου 160 οργανώσεις και 1.000 επιµέρους εθελοντές, που
αποτελούν το µεγαλύτερο δείγµα που έχει συλλεχθεί για σχετικά θέµατα στην Ελλάδα.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, η πλειοψηφία των εθελοντών που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της δασοπροστασίας / δασοπυρόσβεσης θεωρούν ότι ο
εθελοντισµός δεν είναι επαρκώς ανεπτυγµένος στην πατρίδα µας και εντοπίζουν τις
βασικότερες αδυναµίες του θεσµού:





στην έλλειψη συντονισµένης πολιτικής για την προσέλκυση και την
ενεργοποίηση νέων µελών
στην απουσία ενός πλαισίου ηθικών ανταµοιβών και κινήτρων που θα βοηθούσε
στη διατήρηση των εθελοντών στους κόλπους του εθελοντικού κινήµατος
στη δυσκολία των εθελοντικών οµάδων να εξασφαλίσουν τον αναγκαίο
επιχειρησιακό εξοπλισµό αλλά και τα µέσα ατοµικής προστασίας
στην ελλειµµατική και διασπασµένη εκπαίδευση των εθελοντών
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στις αδυναµίες που παρουσιάζονται στην κατηγοριοποίηση των εθελοντικών
οργανώσεων και στην πιστοποίηση των ικανοτήτων των εθελοντών
στην µη ουσιαστική ένταξη των εθελοντικών οργανώσεων σε έναν ενιαίο και
καθετοποιηµένο επιχειρησιακό σχεδιασµό για την αντιµετώπιση των δασικών
πυρκαγιών

Αναλυτικά στοιχεία για την ταυτότητα και τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι διαθέσιµα
στην ιστοσελίδα του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση στη διεύθυνση:
http://www.latsis-foundation.org/pbf/el/foundation/announcements.html .
Ο κ. Βαγγέλης Χρόνης, Γενικός ∆ιευθυντής του Οµίλου Λάτση και Μέλος του
Εκτελεστικού Συµβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση στον
χαιρετισµό του ανέφερε ότι «ο εθελοντισµός προφανώς κατέχει περίοπτη θέση στο σύνολο
των πρωτοβουλιών που σχεδιάσαµε στο πλαίσιο του προγράµµατός ‘Είναι Καθήκον µας’.
Το 2008 προχωρήσαµε σε ένα εκτεταµένο πρόγραµµα για την ενίσχυση 140 εθελοντικών
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της δασοπροστασίας και της
δασοπυρόσβεσης που αφορούσε 41 Νοµούς της πατρίδας µας. Το πρόγραµµα αυτό, πιο
στοχευµένο, θα συνεχιστεί και το 2009 µε τη δωρεάν παροχή Μέσων Ατοµικής Προστασίας
και Επιχειρησιακού Εξοπλισµού σε ένα σηµαντικό αριθµό εθελοντικών οργανώσεων που
επελέγησαν µετά από επιτόπιες επισκέψεις των στελεχών του WWF Ελλάς. Η προσφορά
µας προς το εθελοντικό κίνηµα της χώρας αυτονόητα συµπεριέλαβε στο πρόγραµµα και τον
µεµονωµένο Εθελοντή Πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώµατος. Προς όλους εκείνους
τους ευσυνείδητους συµπολίτες µας, που διαθέτουν τις δυνάµεις και τον χρόνο τους στην
υπηρεσία της προστασίας των δασών µας, το Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση διέθεσε
δωρεάν 3.000 πυροσβεστικές στολές ικανοποιώντας έτσι µια επιτακτική και διαχρονική
ανάγκη τους σε επιχειρησιακό επίπεδο».
«Η σηµερινή µας πρωτοβουλία, που αφορά στον ρόλο του εθελοντισµού στην προστασία
του περιβάλλοντος, έρχεται ως φυσική συνέχεια των µέχρι τώρα ενεργειών µας για το
περιβάλλον. Πιστεύουµε ότι η έννοια του εθελοντισµού δεν έχει συζητηθεί δηµόσια στη
χώρα µας στο βαθµό που θα έπρεπε. Όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι το κίνηµα του
Εθελοντισµού στη χώρα µας είναι αµελητέο», πρόσθεσε ο Γενικός ∆ιευθυντής ∆ικτύου
Καταστηµάτων Eurobank EFG, κ. Μιχάλης Βλασταράκης, σηµειώνοντας ότι «η
Εurobank EFG είναι από τις πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις που στο πλαίσιο του
κοινωνικού προσώπου, εισάγει σταδιακά τον Εταιρικό Εθελοντισµό στον οργανισµό της.
Με συγκεκριµένες πρωτοβουλίες προάγει την έννοια του εθελοντισµού και της αλληλεγγύης
στο προσωπικό της, στους 24.000 και πλέον εργαζοµένους της στην Ελλάδα και το
Εξωτερικό».
Ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας κ. Μαργαρίτης Μουζάς, αφού περιέγραψε
το υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας των Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και τις νέες πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται
αυτή την εποχή για τον εκσυγχρονισµό του, έκλεισε την οµιλία του αναφέροντας: «Η
εθελοντική δραστηριότητα, έχοντας τις βάσεις της στην αµοιβαιότητα και την
αλληλεγγύη, δηµιουργεί νέα δίκτυα και νέα πρότυπα, επεκτείνοντας το ήδη υπάρχον
κοινωνικό κεφάλαιο. Στην εποχή µας οι εθελοντές είναι ένα λαµπρό παράδειγµα
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ανθρωπισµού και κοινωνικής ευαισθησίας και αποτελεί χρέος όλων µας και κυρίως της
πολιτείας να προστατεύσει και να προωθήσει την αξία του εθελοντισµού µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Γ.Γ.Π.Π. ακολουθώντας τις επιταγές της σύγχρονης
κοινωνίας έχει θέσει την ολοκλήρωση του Συστήµατος Εθελοντισµού ως µία από τις
προτεραιότητές της, στοχεύοντας στην όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του άριστου
δυναµικού των Εθελοντών.»
Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος
Κοντοκώστας στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του υφιστάµενου
νοµικού πλαισίου και ειδικότερα στις επιµέρους τροποποιήσεις και συµπληρώσεις που
προωθεί το Πυροσβεστικό Σώµα µε στόχο να δοθεί νέα ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη
και διάδοση του θεσµού του Εθελοντή Πυροσβέστη αλλά και του εθελοντισµού
γενικότερα. «Στόχος µας είναι να αξιοποιήσουµε ακόµη περισσότερο αυτό το εθελοντικό
δυναµικό της ελληνικής κοινωνίας και, από την πλευρά µας, θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν,
τόσο µε την ένταξη περισσότερων οµάδων στον επιχειρησιακό µας σχεδιασµό, όσο και µε
την εκπαίδευσή τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, προτείνοντας παράλληλα τη σύσταση
µικτής επιτροπής από εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώµατος, της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, των εθελοντικών οργανώσεων και άλλων
εµπλεκόµενων φορέων για µια πιο συνολική προσέγγιση του θέµατος της εκπαίδευσης
εθελοντών.
Στις εργασίες της Ηµερίδας συνεισέφεραν εξίσου µε τις οµιλίες τους οι κ. Μανώλης
Κάρλας, Νοµάρχης Σάµου, Νίκος Χαρδαλιάς, ∆ήµαρχος Βύρωνα και Πρόεδρος
Συνδέσµου Προστασίας και Ανάπτυξης Υµηττού (ΣΠΑΥ), ∆ηµήτρης Σπαθής, Πρόεδρος
Φορέα ∆ιαχείρισης Πάρνηθας και Ειδικός Σύµβουλος του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆ηµήτρης Στεργίου-Καψάλης, ∆ήµαρχος Πεντέλης και
Πρόεδρος Συλλόγου Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) και
Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων WWF Ελλάς.

Τηλ. επικοινωνίας: 210-6282138
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