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 (1 σύνδεση ανά start-up), κατά σειρά
προτεραιότητας εγγραφής.
Πληροφορίες: Βίβιαν Τσαμαδού, vivian.tsamadou@pwc.com, Μαρία Σλάμαρη,
maria.slamari@pwc.com

1. GDPR Workshop - Εφαρμόζοντας τον GDPR σε μια start-up
Πέμπτη, 27 Μαΐου, 09:30 - 10:30
Εισηγητής: Συμεών Τριμερίτης, Manager, PwC
Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις με τους περιορισμένους προϋπολογισμούς που
διαθέτουν και τις νέες λειτουργικές διαδικασίες που θα απαιτηθεί γρήγορα να
ενσωματώσουν, θα κληθούν άμεσα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις από την
εφαρμογή του Κανονισμού. Η επαναλαμβανόμενη ενημέρωση και εκπαίδευση των
στελεχών της επιχείρησης στα θέματα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή του
Κανονισμού είναι το βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της
επιχείρησης.
Αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο (Google): https://forms.gle/RKJbwDbQuta1TMK8A

2. Digital Pitching Masterclass
Τετάρτη, 9 Ιουνίου, 10:00 - 11:30
Μέντορες:
Ιωσήφ Μπελούκας, Director, PwC
Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Managing Director, PwC Business Solutions S.A.
Μάθετε πώς θα παρουσιάζετε γρήγορα και αποτελεσματικά την επιχείρηση και τις
δραστηριότητές σας. Σύμφωνα με τις εξελίξεις, οι περισσότερες παρουσιάσεις
γίνονται διαδικτυακά. Γνωρίζετε τους χρυσούς κανόνες; Τα κλειδιά για να
προσελκύσετε το ενδιαφέρον των συνομιλητών σας; Υπάρχει ο κίνδυνος να τους
χάσετε μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα, από μία μικρή λεπτομέρεια. Χρησιμοποιείτε
σωστά τα εργαλεία της τεχνολογίας; Σε αυτό το workshop οι συμμετέχοντες θα
παρουσιάσουν μέσα σε 4 λεπτά την επιχείρησή τους και το αντικείμενό της. Στη
συνέχεια, εξειδικευμένα στελέχη της PwC θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να
εντοπίσουν τα σημεία βελτίωσης και τα δυνατά τους στοιχεία για μία ακόμα πιο
αποτελεσματική παρουσίαση.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα κρατηθούν με σειρά προτεραιότητας εγγραφής.
Αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο (Google): https://forms.gle/msi4RWmrbiyLdZck9

3. Βασικές νομικές αρχές για μικρές επιχειρήσεις
Τετάρτη, 2 Ιουνίου, 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, ενώ θα
παρουσιαστούν φορολογικές πτυχές των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης
μετοχών (stock options). 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 στον σύνδεσμο (Google): https://forms.gle/1Y51oACgQ6qCiGax6

