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Δελτίο Τύπου
Φιλανθρωπικός Μαραθώνιος από την Deloitte
160 εργαζόμενοι και φίλοι της Deloitte από 7 χώρες αγωνίζονται για καλό σκοπό στον 32ο
Κλασικό Μαραθώνιο των Αθηνών
Αθήνα, 07 Νοεμβρίου 2014 – Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, 160 μέλη της ομάδας δρομέων της

Deloitte από την Ελλάδα, την Αγγλία, τις Η.Π.Α., την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Ρωσία και
την Τσεχία θα αγωνιστούν στον Κλασικό Μαραθώνιο των Αθηνών και τους αγώνες δρόμου των
5 και των 10 χλμ., υποστηρίζοντας την Ανεξάρτητη Ιατρική Ανθρωπιστική Οργάνωση «Γιατροί
Χωρίς Σύνορα».

Πρόκειται για μια ενέργεια που μετρά 5 χρόνια και έχει ως στόχο τη συγκέντρωση δωρεών για
την ενίσχυση φιλανθρωπικών οργανισμών. Για πρώτη φορά το 2010 ομάδα 50 ατόμων έτρεξε
στον 28ο Κλασικό Μαραθώνιο υποστηρίζοντας το Σωματείο ΕΛΙΖΑ SOS. Τον επόμενο χρόνο,
η Deloitte συμμετείχε στον 29ο Κλασικό Μαραθώνιο με ομάδα 57 ατόμων για την ενίσχυση του
προγράμματος «Ολιστική Θεραπευτική Προσέγγιση Βρεφών Υψηλού Κινδύνου» της
ΕΛΕΠΑΠ, ενώ το 2012 και το 2013 η ομάδα της Deloitte αγωνίστηκε στον 30ο και 31ο Κλασικό
Μαραθώνιο για τη συγκέντρωση δωρεών για το πρόγραμμα «Είμαστε μια οικογένεια» της Ιεράς
Μητρόπολης Σύρου.

Αυτή τη χρονιά η ομάδα της Deloitte θα αγωνιστεί στο πλευρό της Ανεξάρτητης Ιατρικής
Ανθρωπιστικής Οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα». Οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» είναι μια
διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε
άτομα που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την παροχή
ιατρικής φροντίδας και φυσικές καταστροφές.

Όσοι επιθυμούν να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία της Deloitte και να συνεισφέρουν στην
δράση των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» για τα θύματα της επιδημίας Ebola μπορούν να κάνουν τη
δωρεά τους χαρίζοντας δώρα μέσω του συνδέσμου http://www.msfgifts.gr/campaign/deloitte
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Σχετικά με τη Deloitte στην Ελλάδα
Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής
Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι
νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη ως «Deloitte
Global») δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των
εταιριών-μελών της.
Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Με ένα
παγκοσμίως διασυνδεμένο δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και
περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας κλάσης δυνατότητες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, παρέχοντας την πληροφόρηση που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις πιο
πολύπλοκες προκλήσεις. Οι περισσότεροι από 200.000 επαγγελματίες της Deloitte δεσμεύονται
να γίνουν πρότυπα αριστείας.
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές
(audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης
Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές
(consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.»
λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 580 άτομα προσωπικό και
γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους
κυρίαρχους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από
τις μεγαλύτερες
δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και
χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
www.deloitte.gr
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