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“Cook for good” από την KPMG  
 

Με αφορµή τη ∆ιεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας και στο πλαίσιο των ενεργειών 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,  η KPMG διοργάνωσε δράση µε τίτλο «Cook for Good». 
 
Σκοπός της δράσης είναι η στήριξη του έργου του Κοινωνικού Mαγειρείου του ∆ήµου της Αγίας 
Παρασκευής, το οποίο παρέχει υπηρεσίες σίτισης σε άπορους, άστεγους, άνεργους και 
ηλικιωµένους.  Το σηµαντικότερο µέρος του έργου του Kοινωνικού Mαγειρείου είναι η κατ’οίκον 
διανοµή ώστε οι δικαιούχοι να λαµβάνουν µε διακριτικότητα τις µερίδες φαγητού που έχουν 
ανάγκη.  
 
Εθελοντές της KPMG συγκεντρώθηκαν και µαγείρεψαν φαγητό για περίπου 100 οικογένειες 
στο εργαστήρι µαγειρικής του σεφ Αλέξανδρου Παπανδρέου. Ο γνωστός σεφ,  
ανταποκρινόµενος στο φιλανθρωπικό κάλεσµα της KPMG, στήριξε τη δράση παρέχοντας 
πολύτιµες συµβουλές οι οποίες σε συνδυασµό µε τον ενθουσιασµό της οµάδας δηµιούργησαν 
γευστικά γεύµατα αγάπης.  
 
Φώτο 1: Οι εθελοντές της KPMG µαζί µε το σεφ Αλέξανδρο Παπανδρέου 
Φώτο 2: Οι εθελοντές της KPMG εν ώρα µαγειρικής δράσης 
 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ KPMG 

Η KPMG αποτελεί το παγκόσµιο δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών παροχής επαγγελµατικών 
υπηρεσιών-µελών συνδεδεµένων µε την KPMG International, ενός Ελβετικού Συνεταιρισµού. 
Οι εταιρείες- µέλη της KPMG παρέχουν ελεγκτικές, φορολογικές και συµβουλευτικές 
υπηρεσίες. Λειτουργούµε σε 155 χώρες µε προσωπικό περίπου 174 000 ατόµων παγκοσµίως.  
Κάθε εταιρεία KPMG αποτελεί µια νοµικά ξεχωριστή οντότητα.  Στη χώρα µας, η KPMG 
παρέχει, τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια, ολοκληρωµένες ελεγκτικές, συµβουλευτικές, 
λογιστικές, φορολογικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kpmg.com/gr 

 

Σηµείωση για το Συντάκτη: Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε 
την κα. Αλεξάνδρα Γεωργιάδου, ∆ιευθύντρια Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας της KPMG, τηλ. 211 
18 15 857,  ageorgiadou@kpmg.gr 
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