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KPMG: Τέλος στα πλαστικά μιας χρήσης από τα γραφεία της εταιρείας 
 

Στόχος η πλήρης κατάργησή τους έως το τέλος της χρονιάς 
 

Η KPMG στην Ελλάδα ανακοινώνει την απόφαση της να καταργήσει τα πλαστικά μιας χρήσης 
στα γραφεία της στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης και της συνεχούς εστίασής της στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, την 
παροχή λύσεων για την κλιματική αλλαγή, προς τους πελάτες της και την κοινωνία. Στόχος της 
εταιρείας είναι να μειωθεί η κατανάλωση και παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων και να 
απελευθερωθεί από τη χρήση πλαστικού μιας χρήσεως έως το τέλος του 2021. 
 
Το μέτρο αυτό έρχεται να συμπληρώσει την πολιτική της εταιρείας στην δράσεις που 
πραγματοποιούνται για τη προστασία του περιβάλλοντος όπως ο καθαρισμός παραλιών στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Καθαρισμού Ακτών υπό τη διοργάνωση της Ελληνικής Ένωσης 
Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA), την εσωτερική εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης «Ημέρα δίχως Εκτύπωση» καθώς και διαγωνισμούς επιβράβευσης 
υπαλλήλων με οικολογική συνείδηση. Παράλληλα η KPMG στην Ελλάδα συμμετέχει στην 
παγκόσμια πρωτοβουλία Global Climate Response, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η 
KPMG παγκοσμίως ανακοίνωσε την πρόθεσή της να έχει επιτύχει 50% μείωση των άμεσων 
και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) έως το 2030. 
 
Ο Νίκος Βουνισέας, Senior Partner της KPMG δηλώνει: «H ευθύνη των εταιρειών απέναντι 
στην κοινωνία και το περιβάλλον αντικατοπτρίζεται όλο και πιο συχνά στην κουλτούρα του 
επιχειρείν καθιστώντας όλους εμάς υπεύθυνους για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο αύριο. Ο 
σκοπός μας ως εταιρεία μας έχει ως οδηγό να εργαζόμαστε με ακεραιότητα και υπεύθυνα για 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δημιουργώντας παράλληλα ένα θετικό αντίκτυπο στην 
κοινωνία και στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η απόφασή μας να 
σταματήσουμε τη χρήση του πλαστικού μιας χρήσεως στα γραφεία μας αποτελεί φυσική 
συνέπεια και έκφραση της εταιρικής μας υπευθυνότητας απέναντι στην κοινωνία και το 
περιβάλλον». 
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Η KPMG είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ανεξάρτητων εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών 
και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 146 χώρες και περιοχές και για το οικονομικό 
έτος 2020 απασχολήσαμε περίπου 227 000 άτομα, σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Κάθε εταιρεία της 
KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια. H KPMG 
International Limited είναι ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. H 
KPMG International Limited και οι σχετικές εταιρίες με αυτή δεν παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες. 
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