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KPMG: Με σειρά δράσεων στηρίζει τις πληττόμενες περιοχές από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές 

 
Στόχος της εταιρείας η ουσιαστική υποστήριξη των συνανθρώπων μας και των περιοχών τους 
 

 
H KPMG στην Ελλάδα ανταποκρίνεται άμεσα στην επείγουσα ανάγκη των περιοχών που 
έχουν πληγεί από τις καταστροφικές φωτιές και στο πλαίσιο της Κοινωνικής της 
Υπευθυνότητας υλοποιεί μια σειρά από δράσεις που έχουν ως στόχο την ουσιαστική 
υποστήριξη των συνανθρώπων μας και των περιοχών τους. 

 
Ειδικότερα, η εταιρεία κατόπιν επικοινωνίας με το Δήμο Χαλκιδαίων έχει καταγράψει τις 
ανάγκες των πυρόπληκτων περιοχών της Εύβοιας και σκοπεύει να  προσφέρει άμεσα βοήθεια 
και είδη πρώτης ανάγκης στους κατοίκους, ενώ για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς 
καταστροφής  που έχει προκληθεί στις δασικές εκτάσεις της Αττικής και της Εύβοιας, σε 
συνεργασία με την ΜΚΟ We4all θα αναλάβει τη δεντροφύτευση 1 000 δέντρων στην Αττική και 
την Εύβοια. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας ετών με την Ελληνική Λέσχη Βιβλίου για 
τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών, φέτος η εταιρεία θα ενισχύσει τις βιβλιοθήκες των σχολείων 
στις πληγείσες περιοχές. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοί της εταιρείας ανταποκρίθηκαν με 
μεγάλο ενδιαφέρον ώστε να συμμετέχουν εθελοντικά με όποιον τρόπο μπορούν στις δράσεις 
της εταιρείας. 
 
Ο Νίκος Βουνισέας, Senior Partner της KPMG δήλωσε σχετικά: «Σε μια τόσο μεγάλη δοκιμασία 
που περνάει η χώρα μας, η κάθε εταιρεία και οργανισμός οφείλει να είναι κοντά σε όσους το 
έχουν ανάγκη και για εμάς στην KPMG αυτό ήταν αυτονόητο από την πρώτη στιγμή. Ως 
ελάχιστη κίνηση, προχωράμε άμεσα σε μια σειρά από ενέργειες που έχουν ως στόχο να 
υποστηρίξουν τις πληγείσες περιοχές και τους συνανθρώπους μας. Από καρδιάς νοιώθουμε 
αμέριστη συμπαράσταση για τους πληγέντες και μεγάλο σεβασμό για τις ηρωικές προσπάθειες 
του Πυροσβεστικού Σώματος που αντιμετώπισαν τη φωτιά παρά τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες. Η σκέψη όλων μας είναι δίπλα τους και ευχόμαστε να επανέλθει η χώρα μας 
σύντομα σε μια κανονικότητα». 
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