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Aθήνα, 22 Μαρτίου 2017  
 

∆ωρεά φορητών υπολογιστών σε σχολεία από την KPMG  
 

Χαµόγελα χαράς µοίρασε η KPMG σε µαθητές, δασκάλους και γονείς δηµόσιων δηµοτικών 
σχολείων της Αττικής δωρίζοντας φορητούς υπολογιστές.  

 
Οι 30 ηλεκτρονικοί υπολογιστές µοιράστηκαν σε δηµοτικά σχολεία στις περιοχές της Αγίας 
Παρασκευής (περιοχή που δραστηριοποιείται η εταιρεία), Αρτέµιδα, Καλύβια και Φιλοθέη µε 
σκοπό να συµπληρωθούν οι ανάγκες των σχολείων σε εξοπλισµό για το µάθηµα της 
πληροφορικής. 
 
Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης της δια βίου εκπαίδευσης, ενός από 
τους πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της KPMG. 
 
Η κ. Σιάνα Κυριάκου, Partner, Chief Operating Officer  της KPMG δήλωσε «Μέσα από αυτή την 

ενέργεια είχαµε την ευκαιρία να στηρίξουµε το έργο των εκπαιδευτικών οι οποίοι εν µέσω 

κρίσης καταβάλλουν µεγάλες προσπάθειες να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο 

εκπαίδευσης στους µαθητές. Τα παιδιά αποτελούν το µέλλον της κοινωνίας µας και ισχυρό 

κίνητρο για να δρούµε µε ευθύνη και συνέπεια στις κοινότητες που λειτουργούµε». 

 

Φώτο λεζάντας: Στιγµιότυπο από τη δωρεά των υπολογιστών. Εκπρόσωποι της KPMG µε τον 
∆ήµαρχο Σαρωνικού, µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και µε τον Προέδρο της Ένωσης 
Γονέων. 

 

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 152 χώρες µε προσωπικό περίπου 189 000 ατόµων παγκοσµίως.  
Κάθε εταιρεία KPMG αποτελεί µια νοµικά ξεχωριστή οντότητα.  Στη χώρα µας, η KPMG 
παρέχει, τα τελευταία 45 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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