
Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Η PwC Ελλάδας υποστηρίζει το Elevate Greece ως μέρος της στρατηγικής της για την
Εταιρική Υπευθυνότητα, “New world. New skills”. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στις
start-ups της Ελλάδας τις δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνουν βιώσιμες. Στο πλαίσιο
αυτό, διοργανώνουμε webinars με θεματικές που επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Διεξάγονται στα Ελληνικά, ενώ ενδέχεται να χρησιμοποιείται αγγλική ορολογία.
Πλατφόρμα: Google Meet
Συμμετοχές: Σε κάθε webinar 10 start-ups, κατά προτεραιότητα εγγραφής.
Εγγραφές: Σε περίπτωση που συναντήσετε οποιαδήποτε δυσκολία στη διαδικασία
εγγραφής σας, επικοινωνήστε με τις Βίβιαν Τσαμαδού, vivian.tsamadou@pwc.com και
Μαρία Σλάμαρη, maria.slamari@pwc.com

Απρίλιος

1. Financial literacy for start-ups
Τετάρτη, 14 Απριλίου, 09:30 - 11:00
Εισηγήτρια: Φωτεινή Σγαντζονύχα, Senior Associate, Advisory, PwC

Το σεμινάριο εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στο οικονομικό υπόβαθρο βασικών τεχνικών και
εργαλείων του χρηματοοικονομικού management των επιχειρήσεων. Το σεμινάριο
διευκολύνει τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν τις βασικές αρχές των οικονομικών στο
καθημερινό management, στην αξιολόγηση περιουσιακών στοιχείων και στη λήψη
αποφάσεων για την επιχείρησή τους. Επίσης τους δίνει τη δυνατότητα να κατανοούν τα
στοιχεία του οικονομικού τύπου. Θεματολογία: Οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμός,
ενεργητικό-παθητικό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (P&L), κατάσταση ταμειακών ροών
(cash flow), κεφάλαιο κίνησης και υπολογισμός εμπορικού κύκλου, επιχειρησιακό σχέδιο
(business plan), εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων, περιθώρια κέρδους.
Αίτηση συμμετοχής σε αυτόν τον σύνδεσμο (Google):
https://forms.gle/muXKyvMtz9qE5vrw6

2. Βασικές νομικές πληροφορίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Τετάρτη, 21 Απριλίου, 09:30 - 11:00
Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Καλάκου, Manager, Tax & Legal Services, PwC

Το σεμινάριο αφορά βασικά νομικά θέματα για τη σύσταση, τη δομή και τις υποχρεώσεις
start-ups και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Εξετάζει τις βασικές μορφές σύστασης
εταιρειών εστιάζοντας στις ΙΚΕ και περιγράφει τα απαιτούμενα βήματα, όπως κόστος και
χρόνος σύστασης, απαραίτητα έγγραφα, καθώς και ειδικότερα θέματα, όπως περιεχόμενο
καταστατικού, επωνυμία, έδρα, εταιρικό κεφάλαιο, πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο. Επίσης,
οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για βασικά σημεία περί εταιρικών μετασχηματισμών.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ανάλογα με το επίπεδο των συμμετεχόντων, η συζήτηση
μπορεί να γίνει πιο εξειδικευμένη ή να εστιάσει στη διευκρίνιση βασικών εννοιών για άτομα
που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία.
Αίτηση συμμετοχής σε αυτόν τον σύνδεσμο (Google):
https://forms.gle/vEHE59CsBYYK7Bs48
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3. Mentoring - Entrepreneurship in the digital world
Τετάρτη, 28 Απριλίου, 9:30 - 12:30

Mentoring από εξειδικευμένα στελέχη της PwC αποκλειστικά για start-ups σχετικά με το
business plan και την τεχνολογία που χρησιμοποιούν επαγγελματικά. Θα συμμετέχουν έξι (6)
start-ups κατά σειρά προτεραιότητας εγγραφής. Θα υπάρχει επίσης λίστα αναμονής για τις
επόμενες έξι start-ups. Ο αριθμός των start-ups είναι περιορισμένος έτσι ώστε να οι
συμμετέχοντες να έχουν ικανοποιητικό χρόνο με τον μέντορα και η συνεδρία να έχει
αποτελεσματικότητα για την εταιρεία τους.
Αίτηση συμμετοχής σε αυτόν τον σύνδεσμο (Google):
https://forms.gle/BaHfP3EnKKza94kdA

Ομάδα Α: Ιωσήφ Μπελούκας - Business Analytics
Iosif Beloukas is Director in PwC Greece and leads the Data and Analytics Advisory
practice. He works closely with PwC business experts across different industry sectors to
understand, frame and solve our client's most processing business problems, accelerate
their transformation journey and unearth value through advanced data and analytics
intelligence methodologies powered by cutting edge technologies.

Ομάδα Β: Βασίλης Κοράκης - Financial planning
Ο Βασίλης Κοράκης είναι Manager στην ομάδα του Deals της PwC και συγκεκριμένα την
υποομάδα του Corporate Finance. Ο Βασίλης είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση
αποτιμήσεων και χρηματοοικονομικών μοντέλων, ενώ στο παρελθόν έχει συμμετάσχει σε
πολυάριθμες συγχωνεύσεις & εξαγορές, επισκοπήσεις επιχειρηματικών σχεδίων και σε έργα
παροχής “Fairness Opinion”.


