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Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2020  

 
KPMG: Τα μαγειρέματα αναβάλλονται, η συνεισφορά συνεχίζεται  
  
Το «Cook for Good», μία από τις αγαπημένες δράσης συνεισφοράς των εργαζομένων της 
KPMG, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
αναβάλλεται στο πλαίσιο λήψης μέτρων προφύλαξης από τον COVID-19.  
 
H KPMG με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της φτώχιας προχώρησε σε 
οικονομική ενίσχυση του έργου του Κοινωνικού Μαγειρείου Αγίας Παρασκευής καθώς και της 
καμπάνιας συμμετοχικής χρηματοδότησης προς το Social Plate στη Θεσσαλονίκη. 
 

 
 

Λεζάντες:  
Photo 1: Οι εθελοντές της KPMG μαζί με διάσημους chefs Δημήτρης Σκαρμούτσος, 
Κωνσταντίνος Μπούρνιας Αλέξανδρος Παπανδρέου, Γιάννης Λουκάκος έχουν προσφέρει 
νόστιμες μερίδες φαγητού σε 400 περίπου οικογένειες  
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Η KPMG είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ανεξάρτητων εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, 
Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 147 χώρες και 
περιοχές και απασχολούμε 219 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Κάθε εταιρεία της 
KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια.  

 

Σημείωση για τον Συντάκτη: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. 
Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing & Communications Manager της KPMG, τηλ. 211 60 62 857. 
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