
 

Ernst & Young Cyprus Ltd 
Jean Nouvel Tower 
6 Stasinou Avenue 
P.O.Box 21656 
1511 Nicosia, Cyprus 

 Tel:  +357 22209999 
Fax: +357 22209998 
ey.com/cy 

 

Δελτίο Τύπου 

Λευκωσία, 05 Μαρτίου 2020 

Η EY ανακοινώνει την δέσμευσή της για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το 
τέλος του 2020  

 Πρώτη μεταξύ των Big Four ανακοινώνει το σχέδιό της για επίτευξη μηδενικού 

αποτυπώματος άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο 

 Η ανακοίνωση αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαδρομή της EY προς την 

βιωσιμότητα 

 Η δέσμευση καλύπτει και την υποστήριξη των πελατών της EY για τα δικά τους 

σχέδια βιωσιμότητας 

Η EY ανακοίνωνει τα σχέδιά της για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το τέλος του 2020, 

μέσω της μείωσης και της αντιστάθμισης των εκπομπών άνθρακα. Η δέσμευση αυτή 

αντικατοπτρίζει τη θέληση της EY να καταστεί ένας πιο βιώσιμος οργανισμός, βελτιώνοντας τις 

περιβαλλοντικές της επιδόσεις και δίνοντας ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη.  

Για να επιτύχει το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, η EY θα εστιάσει σε διάφορους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών που παράγονται από τα ταξίδια, τις 

βιώσιμες πρακτικές προμηθειών και της μεγαλύτερης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών 

στην ενέργεια που χρησιμοποιεί για την ηλεκτροδότηση των γραφείων της. Θα αγοράσει, 

επίσης, carbon credits για να αντισταθμίσει το αποτύπωμα άνθρακα της και θα επενδύσει σε 

έργα, τα οποία θα μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα ή θα απομακρύνουν τον άνθρακα από την 

ατμόσφαιρα, όπως για παράδειγμα τα έργα αναδάσωσης.  

Παράλληλα με το έργο που αναλαμβάνει για την επίτευξη του μηδενικού αποτυπώματος 

άνθρακα, η EY επεκτείνει την παγκόσμια στρατηγική της σχετικά με τη βιωσιμότητα, η οποία 

επικεντρώνεται στην υποστήριξη προς τις προσπάθειες των πελατών της να καινοτομούν και να 

χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να μειώσουν τις δικές τους εκπομπές άνθρακα, 

παράλληλα με την επιδίωξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης.  
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Η ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που έχει ήδη αναλάβει η EY για τη μείωση 

του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μεταξύ των οποίων:   

 Σχεδίασε την περιβαλλοντική της στρατηγική, ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις 

περιβαλλοντικές αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), 

συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης και της αναφοράς του αποτυπώματος άνθρακα της 

EY κατά τα τελευταία 10 χρόνια.  

 Εξέδωσε μια παγκόσμια αναφορά για το περιβάλλον για το οικονομικό έτος (ΟΕ) 2018, η 

οποία καθόριζε ότι το παγκόσμιο δίκτυο της EY φέρει συλλογική ευθύνη για τη μείωση 

του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.   

 Πέτυχε την μείωση, μεταξύ των οικονομικών ετών 2017 και 2019, των ενεργειακών 

εκπομπών των γραφείων της κατά τουλάχιστον 11%, παράλληλα με την αύξηση των 

δραστηριοτήτων της, με αποτέλεσμα την κατά 25% μείωση των ενεργειακών εκπομπών 

ανά εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης.  

 Κατά τα τελευταία 15 χρόνια οι πρωτοποριακές υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και 

Βιωσιμότητας της ΕΥ υποστηρίζουν τους πελάτες της στις διαδικασίες απεξάρτησης από 

τον άνθρακα και τις προσπάθειες επίτευξης της βιωσιμότητας, βοηθώντας τους να 

εφαρμόσουν ένα ευρύ φάσμα λύσεων που περιλαμβάνουν τη βιωσιμότητα, τις αλυσίδες 

εφοδιασμού και την υποβολή σχετικών εκθέσεων.  

 Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ και ανέπτυξε ένα σύνολο κοινών δεικτών και αναφορών για τους 

μη-χρηματοοικονομικούς παράγοντες προς τους επενδυτές και τα λοιπά ενδιαφερόμενα 

μέρη. 

 Εισήγαγε ένα παγκόσμιο κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών και περιβαλλοντικά 

κριτήρια για τις προμήθειές της για να βελτιώσει τη βιωσιμότητα των προϊόντων και των 

υπηρεσιών.  

 Συνεργάστηκε με προμηθευτές ξενοδοχείων, για να μειώσει τα απόβλητα, τις εκπομπές 

άνθρακα και την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι της EY.  

 Οι άνθρωποι της EY έχουν αφιερώσει χρόνο και δεξιότητες για να επιταχύνουν την 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μέσω του προγράμματος EY Ripples και βοήθησαν στην 

ανάπτυξη 100 επιχειρήσεων με αντίκτυπο που εστιάζουν στα κοινωνικό-περιβαλλοντικά 

ζητήματα.  
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Επιπλέον, η EY παγκοσμίως εστιάζει σε βιώσιμες λύσεις. Η EY στις Η.Π.Α. συμμετείχε σε μια 

Εικονική Συμφωνία Αγοράς Ενέργειας (VPPA) για την χρηματοδότηση και την κατασκευή δύο 

μεγάλης κλίμακας αιολικών πάρκων στο Τέξας, προκειμένου να χρησιμοποιούν 100% 

ανανεώσιμη ενέργεια μέσα στο 2020. Παράλληλα, η EY στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται 

σήμερα σε διαδικασία σύναψης 10ετούς συμφωνίας με εταιρεία ανάπτυξης φωτοβολταικών 

πάρκων για την προμήθεια του 100% της ζήτησής της σε ενέργεια. Η EY στην Ινδία, έχει 

φυτεύσει 1 εκατομμύριο δέντρα από το 2010 ενώ σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 

Κόστα Ρίκα, η EY έχει ήδη επιτύχει μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Μέσω του EY Ripples, οι 

άνθρωποι της EY έχουν συνεργαστεί με επιχειρηματίες με σημαντικό αντίκτυπο, για να 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας σειράς περιβαλλοντικών επιχειρήσεων σε όλον τον κόσμο, με 

στόχους που περιλαμβάνουν την παροχή καθαρής και φθηνής ενέργειας σε οικογένειες εκτός 

δικτύου της Σιέρα Λεόνε και την παροχή ηλιακής ενέργειας σε κοινότητες της Κένυας.  

Με αφορμή την ανακοίνωση της ΕΥ, ο Σταύρος Παντζαρής, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ 

Κύπρου, δήλωσε: «Η EY έχει τη δυνατότητα να γίνει παγκόσμιος ηγέτης της βιώσιμης 

επιχειρηματικότητας. Η επίτευξη του μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα αποτελεί σημαντικό 

βήμα προς την εκπλήρωση αυτής της φιλοδοξίας και την προστασία του πλανήτη μας για τις 

μελλοντικές γενιές. Η EY αναπτύσσει καινοτόμες και δημιουργικές λύσεις που αντιμετωπίζουν 

τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις και οδηγούν στην πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη. 

Οι άνθρωποι της ΕΥ, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Κύπρο, αποτελούν κινητήρια 

δύναμη πίσω από αυτή την προσπάθεια στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι πρέπει να 

εργαστούμε μαζί για να οικοδομήσουμε έναν πιο βιώσιμο κόσμο τόσο για τους πελάτες της ΕΥ 

όσο και για τις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται». 

- τέλος - 

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 

 

 

https://www.ey.com/cy/en/home
https://twitter.com/EY_Cyprus
https://www.facebook.com/EYCyprus/
https://www.instagram.com/eycyprus/


 
 

[EY Carbon Neutral Commitment] 

Page 4 

Σχετικά με την ΕΥ 

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Χρηματοοικονομικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών 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.  

 
 

-τέλος- 


