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Δελτίο Τύπου
Λευκωσία, 1 Φεβρουαρίου 2021

H ΕΥ εκπλήρωσε τη δέσμευσή της για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα
μέχρι το τέλος του 2020
Η ΕΥ υλοποίησε τον στόχο που είχε θέσει στις αρχές του 2020 να πετύχει μηδενικό ισοζύγιο
άνθρακα μέχρι το τέλος του έτους. Τη δέσμευση είχε ανακοινώσει ο CEO της ΕΥ, Carmine Di
Sibio, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ τον Ιανουάριο του 2020.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η ΕΥ σε παγκόσμιο επίπεδο, εφεξής θα αφαιρεί ή θα
αντισταθμίζει εκπομπές άνθρακα ισοδύναμες με το ετήσιο συνολικό της αποτύπωμα.
Κατά το 2020, το αποτύπωμα άνθρακα της ΕΥ μειώθηκε δραματικά. Εκτός από τη μείωση των
πτήσεων που πραγματοποίησαν τα στελέχη της εταιρείας, λόγω του COVID-19, η μείωση αυτή
προήλθε και από μια σειρά πρωτοβουλιών, όπως η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας στα γραφεία, αλλά και η αύξηση του ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.
Επιπλέον, στην επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου συνέβαλε η συνεργασία με τον profit-forpurpose οργανισμό South Pole, ο οποίος επενδύει σε λύσεις που βασίζονται στη φύση και σε
τεχνολογίες που αφαιρούν ή αντισταθμίζουν τις εκπομπές άνθρακα.
Οι επενδύσεις της ΕΥ μέσω της South Pole που θα συμβάλουν στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος περιλαμβάνουν:
►

Η προστασία του δασικού οικοσυστήματος Kariba στη Ζιμπάμπουε, έκτασης που
υπερβαίνει τα 7.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η οποία ετησίως αποτρέπει την εκπομπή
περισσότερων από 3,5 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
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►

Η αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος Guanaré στην Ουρουγουάη, μέσω της
αναδάσωσης βοσκοτόπων, για τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και της
βιοποικιλότητας.

Η ΕΥ παγκοσμίως, έχει επενδύσει, επίσης, στην αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια,
μεταξύ άλλων στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στον ποταμό Renun στη Βόρειο Σουμάτρα της
Ινδονησίας, και στο αιολικό πάρκο Koru στην Τουρκία.
Υποστήριξη προς τους πελάτες
Παράλληλα, η ΕΥ στηρίζει τους πελάτες της στην πορεία μετασχηματισμού τους για να
καταστούν πιο βιώσιμοι, πραγματοποιώντας σημαντική πρόοδο ειδικά από τότε που διορίστηκε
ο Steve Varley ως πρώτος Αντιπρόεδρος για την Αειφορία ανά το παγκόσμιο. Υπό την
προεδρία του, το S30 forum που συγκλήθηκε από τον Πρίγκηπα Κάρολο της Αγγλίας,
συγκεντρώνει 30 από τους κορυφαίους υπεύθυνους για την αειφορία στον κόσμο και
αναπτύσσει ήδη την πρότασή μας που θα βοηθήσει τους πελάτες να δημιουργήσουν αξία μέσα
από την αειφόρο ανάπτυξη.
Αναφερόμενος στην επίτευξη του στόχου για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα μέσα στο 2020, ο
Σταύρος Παντζαρής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε:
«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα για το οποίο όλοι πρέπει να αισθανόμαστε
περήφανοι. Η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής είναι μια πρόκληση που
όλοι μας στην EY αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά. Δεσμευόμαστε να εντείνουμε τις προσπάθειές
μας, θέτοντας ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους για το μέλλον. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να
υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε όλον τον κόσμο στις προσπάθειές τους να υλοποιήσουν
τους δικούς τους στόχους για την αειφορία.»
- τέλος -

[EY: carbon neutrality 2020]
Page 3

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ειρήνη Χαρίτου
EY Brand, Marketing & Communications
+357 2220 9999
Irene.Charitou@cy.ey.com
Website: www.ey.com/cy
Twitter: @EY_Cyprus │ Facebook: @EYCyprus │ Instagram: eycyprus

Σχετικά με την ΕΥ
ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Στρατηγικές & Συναλλακτικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, στρατηγικών & συναλλακτικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και
για τις κοινωνίες μας.
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις
οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για περισσότερες
πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.
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