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Για 4η συνεχή χρονιά η KPMG δωρίζει νέα σχολικά είδη για τα παιδιά της
ΕΛΕΠΑΠ
Στήριξη και της ΜΚΟ «Θεόφιλος»

Με συγκινητικό βαθμό ανταπόκρισης και για τέταρτη συνεχή χρονιά, οι άνθρωποι της KPMG
συμμετείχαν στη δράση με τίτλο «Back to School» που διοργάνωσε η εταιρεία στο πλαίσιο
της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη του
Αναλφαβητισμού.
Αυτή τη χρονιά εκτός από τη δωρεά νέων σχολικών ειδών στα σχολεία της ΕΛΕΠΑΠ σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, η KPMG επέκτεινε τη συνεισφορά της, χαρίζοντας στην ΕΛΕΠΑΠ
εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής
προς παιδιά και επιπρόσθετα, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της ΜΚΟ «Θεόφιλος» πρόσφερε
σχολικά είδη σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
Η συνεισφορά της KPMG προς τους δύο φορείς πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του τέταρτου
στόχου βιώσιμης ανάπτυξης(SDGs) των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη διασφάλιση
ποιοτικής εκπαίδευσης και σε συνέπεια των ενεργειών που πραγματοποιεί η εταιρεία διεθνώς
για την καταπολέμηση του παιδικού αναλφαβητισμού όπως πραγματοποιούνται από το
KPMG’s Family for Literacy (KFFL).
Η παράδοση των σχολικών ειδών στην ΕΛΕΠΑΠ έγινε από τη Γενική Διευθύντρια και Chief
Operating Officer (COO) της εταιρείας, Σιάνα Κυριάκου στην Αθήνα και από τον αναπληρωτή
Γενικό Διευθυντή, Δημήτρη Ηλιάδη στη Θεσσαλονίκη, με συνοδεία συνεργατών.
Η Σιάνα Κυριάκου, Γενική Διευθύντρια και COO της KPMG δηλώνει σχετικά: «Στο πλαίσιο της
στρατηγικής μας για την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα και με ορίζοντα τη βιώσιμη
ανάπτυξη η KPMG παρέχει για τέταρτη χρονιά σχολικά είδη και βιβλία σε μαθητές της
προσχολικής εκπαίδευσης της ΕΛΕΠΑΠ και σε παιδιά – μέλη τριτέκνων και πολυτέκνων
οικογενειών της ΜΚΟ «Θεόφιλος», ούτως ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν τα μέσα για τη
απρόσκοπτη παρακολούθηση και συμμετοχή των μαθημάτων τους.» Η Σιάνα Κυριάκου
συμπλήρωσε επίσης ότι: «Προς κάθε κατεύθυνση η KPMG πιστεύει πως η εκπαίδευση
αποτελεί τον ισχυρότερο πυλώνα για να στηρίξει τα παιδιά και τους νέους και να τους
διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο. Προσπαθούμε διαρκώς μέσα από τις δράσεις μας να
καλλιεργούμε τα θεμέλια αυτά και αναγνωρίζοντας τα οφέλη της εκπαίδευσης και της δια βίου
μάθησης, να χτίζουμε την προσωπική και επαγγελματική πρόοδο της νέας γενιάς».
Φώτο 1: (από αριστερά προς τα δεξιά) οι εκπρόσωποι της KPMG Κατερίνα Πουρναροπούλου,
CSR and Marketing Coordinator, Σιάνα Κυριάκου, Γενική Διευθύντρια και COO και ο
Αλκιβιάδης Σιαράβας, Marketing and Communications Manager παίζοντας με τα παιδιά του
τμήματος πρώιμης εκπαίδευσης μετά τη παράδοση των σχολικών ειδών, στην Αθήνα.
Φώτο 2: (από αριστερά προς τα δεξιά): Φαίη Προύσαλη, συνεργάτιδα KPMG, Γιώργος
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Καραβοκύρης, Ειδικός Παιδαγωγός ΕΛΕΠΑΠ, Θανάσης Διαμαντόπουλος, Διευθυντής
ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, και Δημήτρης Ηλιάδης, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της KPMG
κατά τη διάρκεια της παράδοσης των σχολικών ειδών στη ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης.
Φωτο 3: Τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ είπαν το δικό τους «ευχαριστώ» χαρίζοντας στους
εκπροσώπους της KPMG μια ζωγραφιά, στην οποία αναφέρονται τα ονόματα των δωρητών.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ KPMG
Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και
Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 153 χώρες και περιοχές και
απασχολούμε περισσότερα από 207 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Οι ανεξάρτητες
εταιρίες-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.
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