
Η πρώτη δραστηριότητα που στάθηκε αφορμή για την έναρξη της εργασίας στον Οδηγό DigiER ήταν η
τρέχουσα έκθεση αξιολόγησης της κατάστασης. Το έργο που πραγματοποιήθηκε από όλα τα μέλη της
εταιρικής σχέσης περιελάμβανε μια εθνική έρευνα για την ανασκόπηση και στη συνέχεια την ανάλυση
στρατηγικών στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι εταίροι προσέγγισαν εμπορικά επιμελητήρια, εταιρείες
και εργαζόμενους από τον κλάδο της πληροφορικής και παρόχους/εκπαιδευτές ΕΕΚ. Τα αποτελέσματα
υπογράμμισαν τη σημασία της εργασίας στα εκτιμώμενα θέματα για την ανάπτυξη ικανοτήτων για την
ψηφιακή διασυνοριακή επιχειρηματικότητα ή την παροχή υποστήριξης αναφορικά με αυτήν.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Ο DigiER Οδηγός για τις στρατηγικές ψηφιακής διασυνοριακής
επιχειρηματικότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι το πρώτο
αποτέλεσμα του έργου στο οποίο εστιάζουμε αυτήν τη στιγμή. Ο Οδηγός θα
περιλαμβάνει την περιγραφή 6 σημαντικών εννοιών και μελετών περίπτωσης
από τις χώρες της εταιρικής σχέσης DigiER: Πολωνία, Ελλάδα, Ρουμανία,
Σλοβενία   και Σκωτία. Οι πληροφορίες που παρέχονται θα χρησιμεύσουν ως
σύσταση για υπαλλήλους εμπορικών επιμελητηρίων, φορέων περιφερειακής
ανάπτυξης, τοπικών αρχών και κέντρων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας,
εκπαιδευτικούς ΕΕΚ, εκπαιδευτές και μέντορες, καθώς και για ΜΜΕ,
επιχειρηματίες και στελέχη της αρχής.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΕΣ
 «Θα ήθελα να αποκτήσω βασικές γνώσεις που θα μου επιτρέψουν να βρω τον εαυτό μου κατά τη διάρκεια

απλών διαπραγματεύσεων».
«Με ενδιαφέρουν οι γενικές αντιλήψεις σχετικά με τις συμβάσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ»
«Θα ήθελα να μάθω ορισμένα βασικά στοιχεία γιατί δεν γνωρίζω τι συμβαίνει στην Ευρώπη σχετικά με τα
ψηφιακά φορολογικά συστήματα».
«Θα ήθελα να μάθω πρακτικές εφαρμογής τεχνολογίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσα από καλές
πρακτικές και παραδείγματα».
«Θα ήθελα να μάθω ποια εργαλεία είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσω, πού και πώς να αναβαθμίσω τις
γνώσεις μου, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία στη διεθνή αγορά».
«Θα ήθελα να καταλάβω πώς λειτουργεί η αυτοματοποίηση στον τομέα του μάρκετινγκ».
«Προτείνω ο Οδηγός να συγκεντρώνει σε ένα μέρος σημαντικούς δείκτες σχετικά με το τι πρέπει να
προσέχουν οι επιχειρηματίες κατά τη διαπραγμάτευση μεταξύ επιχειρηματών εταίρων στην ΕΕ (ένα
μήνυμα ανά χώρα).
«Θα ήθελα να λάβω μια έτοιμη μελέτη περίπτωσης με λειτουργικές λύσεις».

https://digier.erasmus.site/ 



Η δεύτερη συνάντηση για το πρόγραμμα DigiER: «Digital transborder Entrepreneurship Readine»

πραγματοποιήθηκε στο Κατοβίτσε (Πολωνία) στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2021. Φιλοξενήθηκε από το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Έργου στο Κατοβίτσε. Συζητήθηκαν ιδιαίτερα θέματα σχετικά με το πρώτο
αποτέλεσμα του έργου, δηλαδή τον Οδηγό για τις στρατηγικές Ψηφιακής Διασυνοριακής Επιχειρηματικότητας
στο επιχειρηματικό περιβάλλον - περίληψη αποτελεσμάτων έρευνας, κατανομή θεμάτων ανά εταίρο, σχεδιασμός
επόμενων βημάτων και προθεσμιών, καθώς και συμφωνία για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Εκτός από αυτό,

έγιναν σχέδια για την ανάπτυξη του δεύτερου αποτελέσματος του έργου: εφαρμογή κινητών για επιχειρηματίες.

Δόθηκαν επίσης πληροφορίες για δραστηριότητες διάδοσης, αξιολόγηση, οικονομικές εκθέσεις και γενικά για τη
διαχείριση έργων. Και οι εταίροι είχαν επιτέλους την ευκαιρία να συναντηθούν προσωπικά από την αρχή του
έργου!

Η επόμενη διά ζώσης συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα τον Ιούνιο του 2022.

Το έργο Digital Transborder Entrepreneurship Readiness (DigiEr) με no.: 2020-1-PL01-KA226-

VET-096054 έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το
έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο
παρόν.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DigiER 

1. Πολιτισμικές διαφορές στη διαπραγμάτευση, την υπογραφή και τον σεβασμό των συμβάσεων
μεταξύ των χωρών της ΕΕ
2. Ψηφιακά φορολογικά συστήματα στην Ευρώπη
3. AR για το ηλεκτρονικό εμπόριο
4. Αυτοματισμός Μάρκετινγκ ηλεκτρονικού εμπορίου
5. Αποτελεσματικές μέθοδοι πληρωμής χωρίς μετρητά για επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες
6. Αγοραστική Συμπεριφορά και Κοινωνικές Αγορές


