Διαδικτυακό σεμινάριο «HPC Tech & Tools Training Snippets»
Το ICS-FORTH και το EuroCC@Greeceθα πραγματοποιήσουν διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «HPC
Tech&ToolsTrainingSnippets», στις 20 Ιανουαρίου 2022, στις 16:00 - 18:30 EET.
Το διαδικτυακό σεμινάριο στοχεύει να εισαγάγει το κοινό στη χρήση διαφόρων εργαλείων που σχετίζονται
με το HPC μέσω εκπαιδευτικών μαθημάτων διάρκειας 15-20 λεπτών με πρακτικά παραδείγματα.
Στόχος του σεμιναρίου είναι οι ΜΜΕ που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τα οφέλη και τη χρήση
του HPC στην επιχείρησή τους ή να αναζητούν την απόκτηση τεχνογνωσίας σχετικά με το HPC
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ICS-ΙΤΕ, στο πλαίσιο του EuroCC@Greece, ενός έργου στο πλαίσιο
της κοινής επιχείρησης EuroHPC και του European Union’sHorizon 2020 (H2020)
Το κόστος συμμετοχής είναι δωρεάν και η γλώσσα του σεμιναρίου τα ελληνικά.
Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site:https://eurocc-greece.gr/e-mail:contact@eurocc-greece.gr
Ημερίδα με θέμα «ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ: Στρέφοντας το βλέμμα στην Ελλάδα που
καινοτομεί»
Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 στοΊδρυμα Ευγενίδου μεταξύ 9π.μ και 7μ.μ. η αστική μη κερδοσκοπική
εταιρία Mind the Minds πραγματοποιεί εκδήλωση με στόχο τη γνωριμία του ευρύτερου κοινού με 10
σύγχρονους ‘Έλληνες εφευρέτες και 5 ειδήμονες από την αγορά της κατοχύρωσης εφευρέσεων και
ευρεσιτεχνιών.
Η ημερίδα περιλαμβάνει ομιλίες, τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω διαδικτύου, από καταξιωμένους
Έλληνες ευρεσιτέχνες καιεφευρέτεςμε έδρα την Ελλάδα και το εξωτερικό, των οποίων το έργο έχει διεθνή
αναγνώριση. Μεταξύ αυτών, ο Πέτρος Ψύλλος του οποίου η φορητή συσκευή με το όνομα «ΜΑΤΙΑ»
χρησιμοποιεί στην διευκόλυνση ατόμων με θέματα όρασης και ο Αριστείδης Βούλγαρης κατασκευαστής
ενός ειδικού ηλιακού φασματογράφου, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί και από τη NASA για τη φασματική
ανάλυση του ηλιακού στέμματος κατά την ολική έκλειψη Ηλίου.
Το πρόγραμμα των ομιλιών περιλαμβάνει, επίσης, ακαδημαϊκούςτων οποίων το έργο έχει φτάσει στην
παγκόσμια αγορά με πρωτοποριακές χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και βιοτραπεζών που
εξυπηρετούν τις ανάγκες όσων επιθυμούν μια περισσότερο εξειδικευμένη προσέγγιση της υγείας τους.
Μαζί με αυτούς θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από νεαρούς εφευρέτες και ευρεσιτέχνες σε πιο πρώιμα
στάδια εξέλιξης μέσω των οποίων θα μπορέσει κανείς να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας
νεαρός σύγχρονος εφευρέτης στην σημερινή Ελλάδα.
Τέλος, τις ομιλίες πλαισιώνουν ειδικοί της κατοχύρωσης που θα μιλήσουν για το νομικό και διαδικαστικό
κομμάτι και το τί αυτό συνεπάγεται εντός και εκτός Ελλάδας καθώς και έναςεκπρόσωπος επιχειρηματικών
αγγέλων του οποίου η ομιλία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την οικονομική υποστήριξη εφευρετών
και ευρεσιτεχνών.
Το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.
Η Mind the Mindsαπό τη σύστασή της μέχρι σήμερα έχει ήδη διεξάγει 3 διαδικτυακές συναντήσεις με
στόχο τη γνωριμία με τα μέλη της, την γνωριμία με το οικοσύστημα της καινοτομίας και κατοχύρωσης στην
Ελλάδα καθώς και ένα αφιέρωμα στο έργο και την προσωπικότητα ενός νεαρού Έλληνα εφευρέτη. Στόχος
της η ανάδειξη και υποστήριξη των Ελλήνων που δημιουργούν και καινοτομούν, μέσω της δημιουργίας
μιας κοινότητας υποστήριξής και πληροφόρησής τους, που ολοένα και μεγαλώνει.
Τα εισιτήρια κοστίζουν 5€ και μπορείτε να τα προμηθευτείτε ηλεκτρονικά εδώ καθώς και στα καταστήματα
Public.
Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα λάβετε:
•
Εισιτήριο που σας επιτρέπει φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
•
Ζoom link για διαδικτυακή παρακολούθηση (Στέλνεται στο email σας 24 ώρες πριν).
Έτσι, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ φυσικής και ψηφιακής παρακολούθησης της ημερίδας.
Η έκδοση εισιτηρίων είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της ημερίδας και θα είναι διαθέσιμη καθόλη
τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες : site:https://event.mindtheminds.come-mail: info@mindtheminds.gr.

Σεμινάριο BeyondExports - Executive Diploma
Το IST College, υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών ( ΕΒΕΑ) διεξάγει
το πρώτο Εξειδικευμένο και Πιστοποιημένο σεμινάριο Executive Diploma στις Εξαγωγές και το Διεθνές
Εμπόριο στις 24 Ιανουαρίου 2022 με διάρκεια 80 ωρών.
Σκοπός της εκπαιδευτικής ομάδας, η οποία απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη στον κλάδο των εξαγωγών,
είναι να προσφέρουν στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για να προχωρήσουν στην
επιτυχημένη εξαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Το πρόγραμμα «BeyondExports» αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο για τον σύγχρονο παραγωγό,
έμπορο, επιχειρηματία ή στέλεχος που θέλει να απευθυνθεί στις αγορές του εξωτερικού, παρέχοντας τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες του.
Το σεμινάριο απευθύνεται :
• Φοιτητές και Αποφοίτους Οικονομικών Σχολών
• Start-uppers
• Ελεύθερους επαγγελματίες
• Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
• Παραγωγούς και μέλη αγροτικών συνεταιρισμών
• Στελέχη εταιρειών
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται με φυσική παρουσίακάθε Δευτέρα και Τετάρτη 17:30μμ με
21:15μμ και κάθε Σάββατο 11:00πμ με 14:45μμ.
Περισσότερες πληροφορίες για την παρακολούθηση με Φυσική Παρουσία εδώ
Τα μαθήματα των τμημάτων βιντεοσκοπούνται σε HD για τους συμμετέχοντες που έχουν επιλέξει την
παρακολούθηση μέσω E-Learning αλλά και για τους εγγεγραμμένους στα Τμήματα με φυσική παρουσία
οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παραστούν σε όλες τις διδακτικές ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες για την παρακολούθηση με E-Learning εδώ
Δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.beyondexports.gr/e-mail: info@greekpolish.org

Επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Πλατφόρμα myDATA / Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.»
Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, διοργανώνουν δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου
2022 & ώρα 18:00 με τίτλο: «Πλατφόρμα myDATA / Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.».
Το δωρεάν σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με χρήση της πλατφόρμας zoom, ακολουθώντας
τον παρακάτω σύνδεσμο συμμετοχής και σχετικές πληροφορίες σύνδεσης:
Σύνδεσμος
συμμετοχής:https://zoom.us/j/99343752715?pwd=TUdIK21tQ3RyQklZd3VjQTdPRXlOQT09
Meeting ID: 993 4375 2715
Passcode: 473708
Εισηγητής θα είναι ο κ. Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.
Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 3 ώρες (18:00 – 21:00)
Σκοπός της ημερίδας είναι η βασική ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων καθώς και
η παρουσίαση της πρακτικής εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων – myDATA μέσω ειδικών εφαρμογών.
Ο νέος κώδικας ψηφιακής διακυβέρνησης, δημιουργεί μία κουλτούρα που διευκολύνει τη μετάβαση
επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών προς τις ψηφιακές τεχνολογίες. Η υποχρεωτική εφαρμογή
των ηλεκτρονικών βιβλίων-myDATA για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Μικρές επιχειρήσεις έχει
ξεκινήσει, υποχρεώνοντάς τους να τηρούν λογιστικά βιβλία, τόσο σε ότι αφορά την τιμολόγηση προϊόντων
και υπηρεσιών, όσο και σε ότι αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
Οδηγίες συμμετοχής:
1.
Για όσους θα συνδεθούν μέσω υπολογιστή.
Απλά κάνετε κλικ στο σύνδεσμο παραπάνω και τα υπόλοιπα θα τα «αναλάβει» από μόνο του το ZOOM.
Θα σας οδηγήσει απευθείας στην εφαρμογή τηλεδιάσκεψης. Συμπληρώστε το passcode εφόσον σας
ζητηθεί.
2.
Για όσους θα συνδεθούν μέσω smart κινητού ή tablet.
Θα πρέπει να κατεβάσετε από πριν μέσω του Αppstore ή του Playstore την εφαρμογή ZOOM. Κατόπιν
κάνετε κλικ στο εικονίδιο Join a Meeting και συμπληρώνετε στο κατάλληλο πεδίο (Join with meeting ID)
το meeting ID που βλέπετε παραπάνω. Στη συνέχεια θα βρεθείτε στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης.
Συμπληρώστε το passcode εφόσον σας ζητηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.fthiotidoscc.gre-mail: info@fthiotidoscc.gr τηλ:22310 22112.

Ψηφιακή ενημερωτική εκδήλωση «DiscoverHungary»
TοΕΒΕΑ, ο ΣΕΒ, η EnterpriseGreeceκαι ο ΣΕΒΕ, θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου
2022και ώρα 15:00 μ.μ. , ψηφιακή ενημερωτική ημερίδα για την αγορά της Ουγγαρίας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ουγγαρία και την
Πρεσβεία της Ουγγαρίας στην Ελλάδα και υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Εμπορίου της
Ουγγαρίας (HEPA) και της ουγγρικής Τράπεζας Προώθησης Εξαγωγών-Εισαγωγών EximBank.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των Ελλήνων επιχειρηματικών για τις προοπτικές και τις
δυνατότητες που παρουσιάζει η αγορά της Ουγγαρίας.
.Για να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής εδώ, έως την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022.
Θα λάβετε το σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακολούθησης της εκδήλωσης μετά την εγγραφή σας.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και η συμμετοχή γίνεται κατόπιν εγγραφής.
Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΒΕΑ (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Τ: 210
3382342, 210 3382466, Ε: excom@acci.gr), τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη, Τ: 211 5006 121, E:
ir@sev.org.gr), την EnterpriseGreece (κ. Χρήστο Σκούρα, Τ: 210 335 5770, Ε: ch.skouras@eg.gov.gr) και
τον ΣΕΒΕ (κα Νατάσα Γιαλόγλου, Τ.2310 535333,E: ny@seve.gr)
Διαδικτυακή ημερίδα "Παράδοση και Καινοτομία σε ένα Ψηφιακό Κόσμο"
Το Κέντρο Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία σας προσκαλεί στην διαδικτυακή ημερίδα "Παράδοση
και Καινοτομία σε ένα Ψηφιακό Κόσμο". Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή στις 26
Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00 – 16:00, και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Livestream από την αίθουσα
εκδηλώσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Η ημερίδα περιλαμβάνει την παρουσίαση των
ευρημάτων της Εφαρμοσμένης Έρευνας του Κέντρου “Η Δημιουργική Παράδοση ως Πηγή
Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας,” η οποία πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2020-2021 σε δείγμα
δεκάδων ελληνικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με συζητήσεις για τη σχέση ανάμεσα στην παράδοση,
την καινοτομία και τον ψηφιακό κόσμο, ενώ σηματοδοτεί και την έναρξη της νέας θεματολογίας για το
2022! Συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα της ημερίδας, ο Δρ. Χαράλαμπος Μαινεμελής Καθηγητής
Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο AlbaGraduate Business School, The American College of Greece, και
πρώην Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία για την περίοδο 2018-2021, θα
παρουσιάσει τα ευρήματα της Εφαρμοσμένης Έρευνας του Κέντρου “Η Δημιουργική Παράδοση ως Πηγή
Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας”. Θα ακολουθήσει συζήτηση πάνελ σχετικά με τις πρακτικές
συνέπειες και επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η παράδοση ως πηγή ανταγωνιστικότητας και
καινοτομίας της ελληνικής επιχείρησης. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο κύριος Αλέξανδρος
Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής, ΣΕΒ και ο Καθηγητής Χαράλαμπος Μαινεμελής. Το πάνελ θα
συντονίσει
ο
Πρύτανης
του
Alba
Καθηγητής
Κώστας
Αξαρλόγλου.
Εν συνέχεια, ο Πρύτανης του Alba Δρ. Κώστα Αξαρλόγλου και ο Αναπληρωτής Καθηγητής ψηφιακού
επιχειρείνΝίκος Μυλωνόπουλος, νέος Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία,
θα κάνουν μια σύντομη παρουσίαση της ερευνητικής ατζέντας του Κέντρου για το 2022, εκεί που
συναντιούνται
η
δημιουργικότητα,
η
ευελιξία,
και
η
ψηφιακή
καινοτομία!
Τη νέα ατζέντα θα εγκαινιάσει μια συζήτηση πάνελ με τους Γιάννη Δελή, COO Merchant Services,
EuronetWorldwide, Γιάννη Παπίδη, Chief Technology and Business ChangeOfficer, DixonsSouth – East
Europe, Γιάννη Παράσχο, Διευθυντή Πληροφορικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Βασίλη Τραπεζάνογλου,
Πρόεδρο
Δ.Σ.
Viva
Bank
–
Ιδρυτή
και
Διευθύνοντα
Σύμβουλο
DISC
ΑΕ.
Η συζήτηση θα βασιστεί στην εμπειρία μεγάλων επιχειρήσεων με μακρά παράδοση και το ρόλο της
ψηφιακής καινοτομίας στην ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε περιόδους μεγάλων ανατροπών. Το
πάνελ θα συντονίσει ο Δρ. Νίκος Μυλωνόπουλος.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα με ταυτόχρονη μετάφραση στην αγγλική. Η
συμμετοχή στην εκδήλωση γίνεται κατόπιν εγγραφής. Για να εγγραφείτε, ακολουθήστε τον σύνδεσμοεδώ.
Δείτε το πρόγραμμα εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.sev.org.gr/e-mail: info@sev.org.gr
τηλ: 211 5006 000.

