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Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2021 

 
 

Η KPMG στην Ελλάδα συμμετείχε για τρίτη φορά στον Παγκόσμιο Εθελοντικό 

Καθαρισμό Ακτών. 
 
52 στελέχη της KPMG καθάρισαν τις παραλίες Εδέμ και Μεγάλο Καβούρι, συμβάλλοντας στη δέσμευσή 
μας για Καθαρές Θάλασσες και Ακτές, με την ευκαιρία του Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών. 

 
Η KPMG συμμετείχε για τρίτη φορά στον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών 2021 του 
Ocean Conservancy, που συντονίζει για την Ελλάδα η Ελληνική Ένωση Προστασίας 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) για 31η χρονιά. 52 στελέχη της KPMG απαντώντας 
στο μήνυμα της εκστρατείας «Παίρνω μέρος, γίνομαι η λύση», δήλωσαν τη συμμετοχή τους 
στον εθελοντικό καθαρισμό των παραλιών Εδέμ στο Παλαιό Φάληρο και Μεγάλο Καβούρι στη 
Βουλιαγμένη, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό σκουπιδιών και ανακυκλώσιμων ειδών 
(συνολικά 70 κιλά απορριμμάτων). Ο καθαρισμός της παραλίας πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο των ενεργειών  Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας και σε συνέπεια με τον 14ο Στόχο 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, «ζωή στο νερό», των Ηνωμένων Εθνών. 
 
O Αλκιβιάδης Σιαράβας, Διευθυντής Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας της KPMG σχολιάζει σχετικά 
«Ο Παγκόσμιος Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτών είναι μία εξαιρετική καμπάνια 
ευαισθητοποίησης και συλλογικής δράσης εθελοντών παγκοσμίως, με την οποία συμμετέχουμε 
μέσα από τη συνεργασία μας με την HELMEPA. Χαίρομαι ιδιαίτερα που οι συνάδελφοι της 
KPMG συμβάλλουν ακόμη μια χρονιά με τον τρόπο τους στην προστασία των θαλασσών και 
στην αποκατάσταση του πλανήτη μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιούμε μια σειρά από 
έργα και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, προσπαθώντας να συνδράμουμε στη 
βιώσιμη ανάπτυξη και να προστατεύουμε τις επόμενες γενιές. Κρίνοντας από τον καθαρισμό 
αυτών των δύο παραλιών διαπιστώνω με λύπη ότι μια χώρα με τέτοια θαλάσσια κληρονομιά 
αντιμετωπίζει τόσο μεγάλο πρόβλημα απορριμμάτων στις ακτές της. Οι πράξεις μας έχουν 
άμεση επίδραση στις θάλασσές μας και είναι και δική μας ευθύνη να λάβουμε δράση και να 
φροντίσουμε να διατηρούμε τις θάλασσες και ακτές μας καθαρές». 
 
Από την πλευρά της, η Όλγα Σταυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της HELMEPA, δήλωσε: «Για 
ακόμα μια χρονιά η KPMG, μέλος της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος - HELMEPA, συνέβαλε ουσιαστικά στον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό 
Ακτών που συντονίζει η Ένωση στην Ελλάδα για 31 χρόνια, συλλέγοντας πληθώρα 
απορριμμάτων από τις ακτές (μπουκάλια, αποτσίγαρα, κ.ά.), ακόμα και δύο καρότσια σούπερ-
μάρκετ. Η KPMG είναι ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένη σε περιβαλλοντικά θέματα και αρωγός 
στις εθελοντικές μας δράσεις για την υγεία των θαλασσών και των ακτών». 

 
 
Λεζάντες (από αριστερά προς τα δεξιά) 
Φώτο 1: Ομαδική φωτογραφία των στελεχών της KPMG στην παραλία Εδέμ 
Φωτό 2: Ομαδική φωτογραφία των στελεχών της KPMG στην παραλία Μεγάλο Καβούρι 
 
 

Δελτίο Τύπου 

https://oceanconservancy.org/
https://home.kpmg/gr/el/home/about/citizenship/community0.html
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Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι γενικής φύσης και δεν προορίζονται να αντιμετωπίσουν τις περιστάσεις οποιουδήποτε συγκεκριμένου ατόμου 
ή οντότητας. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτές οι 
πληροφορίες είναι ακριβείς την ημερομηνία παραλαβής τους ή ότι θα συνεχίσουν να είναι ακριβείς στο μέλλον. Κανένας δεν πρέπει να ενεργεί βάσει αυτών των 
πληροφοριών χωρίς κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή και χωρίς ενδελεχή εξέταση της συγκεκριμένης κατάστασης. 
 
Το όνομα και το λογότυπο της KPMG είναι εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται με άδεια του διεθνούς οργανισμού της KPMG από τις ανεξάρτητες 

εταιρείες-μέλη. 

 

 
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ KPMG 

Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και 
Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 147 χώρες και περιοχές και απασχολούμε 
219 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Οι ανεξάρτητες εταιρείες-μέλη του δικτύου της KPMG 
είναι συνδεδεμένες με την KPMG International Cooperative (KPMG International), μια ελβετική 
εταιρεία. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και 
αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια. 
 
Σημείωση για το Συντάκτη: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. 
Αλκιβιάδη Σιαράβα, Διευθυντής Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας της KPMG, τηλ. 211 15 857, 
asiaravas@kpmg.gr 
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