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Ταχεία προσαρμογή των νομικών υπηρεσιών στην COVID-19 εποχή σύμφωνα 
με το webcast της KPMG 

 
Το απομακρυσμένο πλαίσιο συνεργασίας και επικοινωνίας δημιουργεί νέα «νομικά προηγούμενα»: ως 
εκ τούτου, διαδικασίες όπως οι video δικαστικές ακροάσεις και εκδικάσεις υποθέσεων (σε χώρες όπως η 
Μ. Βρετανία, ΗΠΑ και Ρουμανία), η εξ αποστάσεως πραγματοποίηση συνεδριάσεων συλλογικών οργά-
νων εταιρειών, όπως είναι οι γενικές συνελεύσεις μετόχων και οι συνεδριάσεις διοικητικών συμβούλιων, 
αλλά και η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες 
προστασίας της υγείας προσωπικού και συνεργατών μιας εταιρείας πρέπει να συμβαδίζουν με το 
δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, στο πλαίσιο της GDPR αρχής της ελαχιστοποίησης. 
 
Το νομικό πλαίσιο του μέλλοντος, το οποίο «έχει ήδη έρθει», ήταν ο συνδετικός κρίκος των 
παρουσιάσεων του δεύτερου webcast της KPMG σχετικά με την επίδραση του κορωνοϊού στο 
επιχειρείν, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου, με τη συμμετοχή περισσότερων 
από 350 εγγεγραμμένων χρηστών. Στο webcast πραγματοποίησαν παρουσιάσεις οι Cristiana Fernbach, 
Partner της KPMG Legal, Ιωάννης A. Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, 
Ελληνικά Πετρέλαια, Θάλεια Εμίρη, Senior Legal Counsel, Λιάνα Κοσμάτου, DPO της KPMG στην 
Ελλάδα και Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της δικηγορικής εταιρείας CPA Law, Χρήστος Κρέστας, 
Tax Partner στην KPMG στην Ελλάδα, Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και  
Αγγελική Χατζησταύρου, Senior Manager στη CPA Law. Το webcast συντόνισε η Σοφία Γρηγοριάδου, 
Deputy Managing Partner της CPA Law. Στο webcast πραγματοποιήθηκαν επίσης ενημερώσεις για την 
επικαιροποίηση των διατάξεων που διέπουν τη φορολογία επιχειρήσεων, τις εργασιακές σχέσεις και τις 
συμβάσεις χρηματοδότησης.  

Μείνετε συντονισμένοι για την ημερομηνία πραγματοποίησης των επόμενων 
webcast: www.kpmgevents.gr  

Φωτο 1: Σοφία Γρηγοριάδου, Deputy Managing Partner, CPA Law και συντονίστρια webcast#2 
Φωτο 2: Ιωάννης A. Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, Ελληνικά Πετρέλαια 
Φωτο 3: Χρήστος Κρέστας, Tax Partner στην KPMG στην Ελλάδα  
Φωτο 4: Λιάνα Κοσμάτου, DPO της KPMG στην Ελλάδα και Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της 
δικηγορικής εταιρείας CPA Law 

 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ KPMG  
Η KPMG στην Ελλάδα διοργανώνει συνέδρια κύρους, για περισσότερα από 23 χρόνια. Διεθνούς φήμης 
επιστήμονες, στοχαστές και επιχειρηματίες-θρύλοι έχουν συμμετάσχει ως κεντρικοί ομιλητές στα 
συνέδρια της εταιρείας. Το Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού και το Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών 
συγκαταλέγονται στις μακροβιότερες διοργανώσεις στην ελληνική αγορά, ενώ, η εταιρεία πλέον 
διοργανώνει συνέδρια και στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, της διοίκησης οικογενειακών 
επιχειρήσεων και της κανονιστικής συμμόρφωσης –μεταξύ άλλων. Διαβάστε περισσότερα 
στο www.kpmgevents.gr  
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ KPMG 
Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 147 χώρες και περιοχές και απασχολούμε περισσότερα από 
219 000 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. 

Σημείωση για το Συντάκτη: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. 
Αλκιβιάδη Σιαράβα, Διευθυντή Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας της KPMG, τηλ. 211 18 15 
857, asiaravas@kpmg.gr  
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