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ανάπτυξη και παροχή από τα Επιμελητήρια

ανταποδοτικών υπηρεσιών 

Σκοπός



• Υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων
Δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου (πλατφόρμας) εύρεσης επενδυτικών 
προγραμμάτων για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα.

• Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης της 
ΚΕΕ

Δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου (πλατφόρμας) εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης που ενσωματώνει σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους, 
εξασφαλίζοντας την υποστήριξη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας 
της κάθε επιχείρησης.

Εργαλεία



 Υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων

• Έξυπνο σύστημα ταυτοποίησης του προφίλ της επιχείρησης και της 
επιθυμητής από αυτή επένδυσης με τα διαθέσιμα προγράμματα.

• Διαδραστικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση των επενδυτικών 
προγραμμάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

• Διαλειτουργικότητα με το σύστημα του ΓΕΜΗ για την αυτόματη 
ενημέρωση του προφίλ της επιχείρησης με τα υπάρχοντα σε αυτό 
δεδομένα. 

• Άμεση τροφοδότηση της πλατφόρμας, με όλα τα νέα προγράμματα 
απασχόλησης και επενδύσεων, καθώς και για τις προϋποθέσεις ένταξης 
σ’ αυτά.

• Σε περίπτωση νέας ανάρτησης επενδυτικού προγράμματος το σύστημα 
αυτόματα αναζητεί, ταυτοποιεί και στη συνέχεια ενημερώνει την 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

Εξειδικευμένη πληροφόρηση προς τις επιχειρήσεις.



Επενδυτικά Προγράμματα 

 Υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων



 Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης – Γενικά

Η ΚΕΕ και τα Επιμελητήρια παρέχουν νέες 
εξελιγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις-
μέλη τους. 

Με τις νέες αυτές υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις θα 
έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη στην οποία έχει αναπτυχθεί 

μεγάλος αριθμός θεματικών 
ενοτήτων. 

Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει ευρεία 
θεματολογία μαθημάτων.



 Βασικά πλεονεκτήματα των σύγχρονων μεθόδων 
ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

• Υψηλή Διαθεσιμότητα οποιαδήποτε ώρα και στιγμή.
• Ευκολία στη Χρήση.
• Χαμηλό  Κόστος.
• Δυνατότητα Απεριόριστης Θεματολογίας Εκπαιδευτικών 

Ενοτήτων.
• Δομή με βάση Συγκεκριμένο Τρόπο Διδασκαλίας.



 Οι Θεματικές Ενότητες που έχουν ήδη αναπτυχθεί:



 Επόμενες Δράσεις
Μobile εφαρμογή της ΚΕΕ:

• Ενημέρωση με ειδοποιήσεις. 
• Ενημέρωση για τις υπηρεσίες της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων 

(ΓΕΜΗ - ΥΜΣ, Ψηφιακή Υπογραφή, Εργαλείο Εύρεσης Επενδυτικών 
Προγραμμάτων, e-Learning κ.α.).

• FAQs που αφορούν στις υπηρεσίες της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων.
• Γρήγορη πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των Επιμελητηρίων 

και σχετική εφαρμογή GPS.
• Επικοινωνία με στελέχη της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων για την 

απάντηση ερωτημάτων.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Βασίλειος Αποστολόπουλος

Διευθυντής ΚΕΕ
---
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210 - 33 87 104


