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Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
προς τις Επιχειρήσεις - Μέλη
Βασίλειος Αποστολόπουλος
Διευθυντής ΚΕΕ

Σκοπός
ανάπτυξη και παροχή από τα Επιμελητήρια
ανταποδοτικών υπηρεσιών

Εργαλεία
• 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.

 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.

 Υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων
Επενδυτικά Προγράμματα

 Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης – Γενικά
Η ΚΕΕ και τα Επιμελητήρια παρέχουν νέες

εξελιγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις επιχειρήσειςμέλη 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
--vassapost@uhc.gr
210 - 33 87 104
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1. Υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων – Αρχική Σελίδα
Η ΚΕΕΕ, ως φορέας που αντιπροσωπεύει το σύνολο των ελληνικών Εμπορικών και
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, στοχεύει μέσω του παρόντος «εργαλείου», στην ανάπτυξη μιας
ολοκληρωμένης διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας παροχής διαδραστικών υπηρεσιών για
την αξιοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις.
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2. Εγγραφή
2.1. Βήμα 1 από 2
Κατά την εγγραφή σας θα πρέπει να εισάγετε το ΑΦΜ της επιχείρησής
σας και να πατάτε το κουμπί

2.2. Βήμα 2 από 2
Αν η επιχείρησή σας είναι ταμιακά ενήμερη, θα προχωρήσετε στο
δεύτερο βήμα, όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία
πρόσβασης που θέλετε και να πατήσετε «εγγραφή», αν δεν είναι θα
λάβετε σχετικό μήνυμα.

Στην σελίδα αυτή
μπορείτε επίσης να
δείτε τα στοιχεία της
επιχείρησής σας
όπως εμφανίζονται
στο ΓΕΜΗ
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2.3. Ολοκλήρωση εγγραφής
Θα λάβετε άμεσα e-mail που θα σας ενημερώνει για την εγγραφή σας
> παράδειγμα e-mail:
«Σας ενημερώνουμε ότι η εγγραφή σας στην
πλατφόρμα "επενδυτικά εργαλεία" έγινε με επιτυχία.
Κάνοντας login στην πλατφόρμα, μπορείτε να
"κτίσετε" το επιχειρηματικό σας προφίλ, έτσι ώστε να
ενημερώνεστε για κάθε καινούργιο επενδυτικό
πρόγραμμα που ταιριάζει με το προφίλ σας.
Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την πλατφόρμα
"επενδυτικά εργαλεία"
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος»
Μετά την εγγραφή θα προωθηθείτε αυτόματα στην Αρχική σελίδα:
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3. Ο λογαριασμός μου
Στον λογαριασμό σας μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω:





Να Δημιουργήστε το επενδυτικό σας προφίλ
Να δείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας
Να αλλάξετε το email σας
Να αλλάξετε τον κωδικό
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3.1. Δημιουργήστε το επενδυτικό σας προφίλ
Στο σημείο αυτό θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε μια σειρά από ερωτήσεις για την εταιρεία σας
κάνοντας κλικ στην απάντηση Ναι ή Όχι όπως το παρακάτω παράδειγμα. Με τα στοιχεία που
θα δηλώσετε η εφαρμογή θα τα χρησιμοποιήσει για να κάνει matching με τα διαθέσιμα
επενδυτικά προγράμματα.
Ο Επενδυτής είναι μισθωτός ;
Η επιχείρηση έχει πάρει άλλες ενισχύσεις στο παρελθόν ή ο / οι επιχειρηματίας / ες ;
Η επιχείρηση είναι πολύ μικρού μεγέθους ; (από 0 έως 10 εργαζόμενους και έως 2 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών)
Η επιχείρησή είναι μικρού μεγέθους ; (από 0 έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών)
Η επιχείρησή είναι μεσαίου μεγέθους ; (από 51 έως 250 εργαζόμενους και έως 50 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών / 43 εκ. ετήσιο ισολογισμό)
Η επιχείρησή είναι μεγάλου μεγέθους ; (απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζόμενους και έχει κύκλο εργασιών άνω των 50 εκ.
ευρώ ή ετήσιο ισολογισμό άνω των 43 εκ. ευρώ)
Η Επιχείρηση έχει δημιουργηθεί πριν την 31/12/2015 ;
Η επιχείρηση είναι εταιρία franchise ;
Η επιχείρηση έχει λάβει καμία ενίσχυση ή ο επιχειρηματίας μετά την 01/01/2012 ;
Η επιχείρηση έχει νομική μορφή Α.Ε. (ανώνυμη Εταιρεία)
Η επένδυση πρέπει να είναι σε μία από αυτές τις περιφέρειες:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
Περιφέρεια Ηπείρου,
Περιφέρεια Θεσσαλίας,
Η επένδυση πρέπει να είναι σε μία από αυτές τις περιφέρειες:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
Η επένδυση πρέπει να είναι σε μία από αυτές τις περιφέρειες:
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,
Η επένδυση πρέπει να είναι σε μία από αυτές τις περιφέρειες:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
Ο Επενδυτής είναι έως 25 ετών;
Ο Επενδυτής είναι γυναίκα ;
Η Επένδυση θα γίνει σε αμιγώς αγροτική περιοχή ;
Η Επένδυση είναι ερευνητικού χαρακτήρα ή Η Επένδυση εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία ή Η Επένδυση έχει υποστηρικτές ενέργειες
(συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ)
Η Επένδυση αφορά Τεχνολογίες Πληροφορικής ή/και Τηλεπικοινωνιών ή Η Επένδυση σχετίζεται με ηλεκτρονικό επιχειρείν ή Η
Επένδυση αφορά υποστήριξη εξαγωγών ή Η Επένδυση εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία ή Η Επένδυση αφορά μεταποιητική
δραστηριότητα
Η Επένδυση σχετίζεται με ηλεκτρονικό επιχειρείν ;
Η Επένδυση αφορά υποστήριξη εξαγωγών ;
Η Επένδυση εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία ;
Η Επένδυση αφορά τον πρωτογενή τομέα ;
Η Επένδυση αφορά μεταποιητική δραστηριότητα ;
Η Επένδυση αφορά την τουριστική αγορά εν γένει ;
Η Επένδυση αφορά τουριστικό κατάλληλα / ξενοδοχείο ;
Η Επένδυση αφορά εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ΑΠΕ ;
Η Επένδυση αφορά Πράσινη Ανάπτυξη ;
Η Επένδυση αφορά το χονδρικό εμπόριο ;
Η Επένδυση αφορά το λιανικό εμπόριο ;
Η Επένδυση αφορά την εστίαση ;
Η Επένδυση αφορά δράση παροχής υπηρεσιών;
Η Επένδυση αφορά δραστηριότητα ελεύθερου επαγγελματία ;
Η επένδυση αφορά την σύμπραξη επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς ή αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που έχουν
παραχθεί από το προηγούμενο στάδιο
Η επένδυση αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό ή μεταφορικά μέσα
Το ύψος της επένδυση πρέπει να είναι μέχρι 200.000,00 ευρώ
Το ύψος της επένδυση πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20.000.000,00 ευρώ
Η επιχείρηση συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή ο / οι επιχειρηματίας / ες ;
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3.2. Δείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας
Στην καρτέλα αυτή μπορείτε να δείτε τα βασικά στοιχεία της επιχείρησής σας:




Επωνυμία επιχείρησης
Email
ΚΑΔ
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3.3. Αλλαγή email
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε το email σας.

3.4. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για την σελίδα «Υπηρεσία Εύρεσης
Επενδυτικών Προγραμμάτων». Ο κωδικός πρέπει να είναι το ελάχιστο 6 χαρακτήρες.
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4. Προγράμματα απασχόλησης
Εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα σχετικά προγράμματα απασχόλησης.
Οι προϋποθέσεις για την απασχόληση εργαζομένων με επιδότηση, αφορούν τον εργαζόμενο
και όχι την επιχείρηση, οπότε θα πρέπει να αναζητήσετε το αντίστοιχο πρόγραμμα που ταιριάζει
στον υποψήφιο εργαζόμενο.
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5. Επενδυτικά προγράμματα
Εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα εν ισχύ επενδυτικά προγράμματα.

Κάνοντας κλικ σε ένα από τους τίτλους, μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες για το
επιλεγμένο επενδυτικό πρόγραμμα:

Στο τέλος μπορείτε να κάνετε κλικ και να δείτε το pdf του προγράμματος.
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6. Matching
Στο σημείο αυτό η εφαρμογή θα εμφανίζει όλα τα επενδυτικά προγράμματα που ταυτίζονται ταιριάζουν με τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει για την επιχείρησή σας.
Το "matching" αναζητεί από το ΟΠΣ του ΓΕΜΗ τους ΚΑΔ της επιχείρησης και έτσι δεν
χρειάζεται να ενημερώνετε το προφίλ σας με τους ΚΑΔ.
Στο παρακάτω παράδειγμα η επιχείρησή μας ταυτίζεται με το πρόγραμμα «Ενιαία Δράση
Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».
Κάνοντας κλικ επάνω στον τίτλο του έργου μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες από το
επενδυτικό έργο.
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Πως μπορώ να βρω ένα επενδυτικό πρόγραμμα που να
επιδοτεί την επένδυση που θέλω να κάνω;
Εγγραφή στην Υπηρεσία
Βήμα 1 από 2
Κατά την εγγραφή σας θα πρέπει να εισάγετε το ΑΦΜ της επιχείρησής σας και
να πατάτε το κουμπί
Βήμα 2 από 2
Στο δεύτερο βήμα θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία πρόσβασης που
θέλετε και να πατήσετε

Στην σελίδα αυτή
μπορείτε επίσης να
δείτε τα στοιχεία της
επιχείρησής σας
όπως εμφανίζονται
στο ΓΕΜΗ

Ολοκλήρωση εγγραφής
Θα λάβετε άμεσα e-mail που θα σας ενημερώνει για την εγγραφή σας

Δημιουργήστε το επενδυτικό σας προφίλ
Στο σημείο αυτό θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε μια σειρά από ερωτήσεις για την εταιρεία σας
κάνοντας κλικ στην απάντηση Ναι ή Όχι.
Τα στοιχεία που θα δηλώσετε η εφαρμογή θα τα χρησιμοποιήσει για να κάνει matching με τα διαθέσιμα
επενδυτικά προγράμματα.

Matching
Στο σημείο αυτό η εφαρμογή θα εμφανίζει όλα τα επενδυτικά προγράμματα που ταυτίζονται με τα
στοιχεία που έχετε συμπληρώσει για την επιχείρησή σας.
Το "matching" αναζητεί από το ΟΠΣ του ΓΕΜΗ τους ΚΑΔ της επιχείρησης και έτσι δεν χρειάζεται να
ενημερώνετε το προφίλ σας με τους ΚΑΔ.
Στο παρακάτω παράδειγμα η επιχείρησή
μας ταυτίζεται με το πρόγραμμα «Ενιαία
Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ –
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».
Κάνοντας κλικ επάνω στον τίτλο του έργου
μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες από το
επενδυτικό έργο.

Ενεργοποίηση & Χρήση
Υπηρεσίας E-Learning
Προβολή - Ενημέρωση
Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στο portal της ΚΕΕΕ ή στην ιστοσελίδα του οικείου Επιμελητηρίου. Στην αρχική
σελίδα προβάλλεται banner σχετικά με την υπηρεσία e-learning της ΚΕΕΕ.
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Το banner οδηγεί στην αρχική σελίδα του συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η οποία βρίσκεται στο:
http://elearning.uhc.gr/. Στη σελίδα αυτή προβάλλεται ενημερωτικό κείμενο για την υπηρεσία e-learning που είναι
διαθέσιμη στα μέλη των Επιμελητηρίων.
Εδώ, ο επισκέπτης εκκινεί τη διαδικασία εγγραφής πατώντας το κουμπί «Εγγραφή / Διαχείριση».

Επισημαίνεται ότι πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη θα έχουν μόνο όσες Επιχειρήσεις – μέλη είναι
ταμειακά ενήμερα, δηλ. έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους στο οικείο Επιμελητήριο. Η πρόσβαση στην
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη θα είναι «συγχρονισμένη» με τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής.

Εγγραφή στην Υπηρεσία E-Learning
01. Έλεγχος Στοιχείων Επιχείρησης
1. Εισάγετε στη φόρμα εγγραφής τον ΑΦΜ της επιχείρησής σας.
2. Εκτελείται έλεγχος του ΑΦΜ, γίνεται επιβεβαίωση των στοιχείων, και η φόρμα συμπληρώνεται αυτόματα
με βάση τα δεδομένα του Μητρώου του ΓΕΜΗ. Τα στοιχεία που ανακτώνται για την επιχείρησή σας είναι:
o ΑΦΜ
o Αριθμός ΓΕΜΗ
o Οικείο Επιμελητήριο
o Επωνυμία Επιχείρησης
o Διεύθυνση
o Τηλέφωνα
o Στοιχεία επικοινωνίας του Οικείου Επιμελητηρίου (τηλέφωνο & email)
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3. Στη συνέχεια, καλείστε να συμπληρώσετε email επικοινωνίας, το οποίο θα είναι και το username σας στο
σύστημα. Επίσης, το email θα χρησιμοποιείται έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με την
υπηρεσία ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.
4. Το password σας θα είναι (προσωρινά) το 123456, και θα σας ζητηθεί να το αλλάξετε κατά το 1ο σας Login.

02. Έλεγχος Ταμειακής Ενημερότητας Επιχείρησης
1. Επίσης, σε αυτό το σημείο εκτελείται έλεγχος ταμειακής ενημερότητας της επιχείρησής σας.
o Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι ταμειακά ενήμερη, η διαδικασία σταματά εδώ, και σας
προβάλλεται μήνυμα «Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Οικείο Επιμελητήριο για την τακτοποίηση της
ταμειακής σας εκκρεμότητας, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής
Εκπαίδευσης». Εδώ προβάλλονται και τα στοιχεία επικοινωνίας με το οικείο σας Επιμελητήριο.
o Στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι ταμειακά ενήμερη, γίνεστε πλέον χρήστης του συστήματος και
αποκτάτε το ρόλο «Διαχειριστής Επιχείρησης».

03. Εισαγωγή Στοιχείων Χρηστών
1. Αρχικά, κάνετε login στο σύστημα χρησιμοποιώντας το Email σας και το προσωρινό password, το οποίο και
αλλάζετε σε κάποιο της αρεσκείας σας. (Σημειώνεται ότι το σύστημα διαθέτει μηχανισμό επανάκτησης
κωδικού μέσω email, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης ξεχάσει το password του).
2. Επιλέγετε και πάλι το κουμπί «Εγγραφή/Διαχείριση» και εδώ πλέον συμπληρώνετε πίνακα της παρακάτω
μορφής για να εισάγετε τα στοιχεία έως και 8 συμμετεχόντων από την επιχείρησή σας στο σύστημα
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.
α/α

Επώνυμο

Όνομα

Email

01

Επώνυμο Εργαζόμενου

Όνομα Εργαζόμενου

employee@companyname.gr

02

…

…

…@....gr

03

…

…

…@....gr

04

…

…

…@....gr

05

…

…

…@....gr

06

…

…

…@....gr

07

…

…

…@....gr

08

…

…

…@....gr

3. Σας προβάλλεται ενημερωτικό κείμενο ότι το Email που δηλώνεται για κάθε εργαζόμενο θα είναι και το
username αυτού, και ότι το προσωρινό τους password θα είναι το 123456 και θα τους ζητηθεί να το
αλλάξουν σε κάποιο άλλο της επιλογής τους με την πρώτη τους είσοδο. Στη συνέχεια πατάτε σε κουμπί
«Υποβολή».

04. Δημιουργία Χρηστών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης
1. Τα άτομα της επιχείρησής σας που έχετε δηλώσει κατά το προηγούμενο βήμα είναι πλέον χρήστες στο
σύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης και βρίσκονται σε μια κατάσταση «αναμονής» (pending).
2. Επισημαίνεται ότι τα άτομα αυτά παραμένουν «συνδεδεμένα» με την επιχείρησή σας βάσει του ΑΦΜ σας.
Με αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατή και η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων & αναφορών σχετικά με το
ιστορικό εκπαίδευσης των υπαλλήλων σας.
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05. Ενημέρωση χρηστών συστήματος
Οι εργαζόμενοι που έχετε δηλώσει λαμβάνουν ενημερωτικό email ότι έχουν δημιουργηθεί λογαριασμοί πρόσβασης
για αυτούς στο σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Στο email θα περιέχεται link ενεργοποίησης του λογαριασμού
τους.

Είσοδος στην Υπηρεσία E-Learning
Οι χρήστες μεταβαίνουν στην αρχική σελίδα του συστήματος Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης όπου εισάγουν:



Username:
Password:

Το email που έχει δηλωθεί
«123456» το οποίο τους ζητείται να αλλάξουν

Έλεγχος Ταμειακής Ενημερότητας κατά την πρόσβαση
Σε κάθε απόπειρα Login εκτελείται έλεγχος με χρήση σχετικά με την ταμειακή ενημερότητα της επιχείρησής σας στο
Οικείο Επιμελητήριο. Ο έλεγχος αφορά το αν η ενημερότητα είναι εν ισχύ και με βάση αυτό το στοιχείο επιτρέπεται
η πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Διαχείριση Συμμετεχόντων από «Διαχειριστή Επιχείρησης»
Εσείς ως «Διαχειριστής Επιχείρησης» θα έχετε στη διάθεσή σας τη συμπληρωμένη φόρμα εγγραφής όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, και θα μπορείτε να εκτελέσετε Προσθήκη (μέχρι 8 χρήστες) ή Απενεργοποίηση (suspend
account) χρηστών κατά βούληση. (Δεν εκτελείται διαγραφή έτσι ώστε να διατηρείται εκπαιδευτικό ιστορικό των
υπαλλήλων της επιχείρησης σε περίπτωση λανθασμένης ενέργειας).
α/α Επώνυμο
01 Επώνυμο Εργαζόμενου
02 …

Όνομα

Email

Όνομα Εργαζόμενου

employee@companyname.gr

…

…@....gr

03

…

…

…@....gr

04

…

…

…@....gr

05

…

…

…@....gr

06

…

…

…@....gr

07

…

…

…@....gr

08

…

…

…@....gr

Διαδικασία εγγραφής σε μάθημα
Λόγω της ευρείας θεματολογίας της Βιβλιοθήκης, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν όλες τις
επιμέρους ενότητες και τα μαθήματά τους, να βλέπουν τις αντίστοιχες περιγραφές, και στη συνέχεια να επιλέγουν
τις ενότητες που τους ενδιαφέρουν και να εγγράφονται (με ένα κλικ) σε αυτές (self-enrolment).
Έτσι, κάθε χρήστης μπορεί εύκολα να δημιουργήσει με δυναμικό τρόπο ένα εκπαιδευτικό πλάνο το οποίο θα
είναι απόλυτα εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες για μάθηση/ενημέρωση.
1. Ο χρήστης προβάλλει τα διαθέσιμα μαθήματα στην αρχική σελίδα του συστήματος.
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2. Επιλέγοντας ένα μάθημα οδηγείται στη σελίδα προβολής του μαθήματος, η οποία περιέχει μια περίληψη –
περιγραφή αυτού.

3. Στη συνέχεια, πατάει στο κουμπί «Εγγραφή» για να εγγραφεί σε αυτό.
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Παρακολούθηση Μαθήματος
1. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του, ο εκπαιδευόμενος οδηγείται στη σελίδα του μαθήματος η οποία
περιέχει όλα τα επιμέρους e-learning courses αυτού. Τα επιμέρους courses προβάλλονται με τίτλο και
περιγραφή του αντικειμένου που πραγματεύονται.

2. Εδώ, ο χρήστης επιλέγει το επιθυμητό e-learning course, εισέρχεται σε αυτό και μελετά το υλικό του.
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Ο εκπαιδευόμενος χρησιμοποιεί τον πίνακα περιεχομένων ή τα κουμπιά πλοήγησης για να προσπελάσει το υλικό
του ηλεκτρονικού μαθήματος.
Η αρχική σελίδα του χρήστη περιέχει μενού γρήγορης πρόσβασης στα μαθήματα που έχει εγγραφεί. Το μενού «Τα
μαθήματά μου» μεταβάλλεται «δυναμικά» ανάλογα με τις τρέχουσες εγγραφές του χρήστη.

Σημειώνεται ότι οι χρήστες έχουν δικαίωμα απεριόριστης πρόσβασης στο υλικό των μαθημάτων. Ουσιαστικά,
μπορούν να εισέλθουν σε κάθε μάθημα όσες φορές το επιθυμούν και χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό στη
χρονική διάρκεια παρακολούθησης.

Διαδικασία απο-εγγραφής από μάθημα
Ο χρήστης θα έχει επίσης το δικαίωμα απο-εγγραφής (Un-enroll) από κάποιο μάθημα που δεν τον ενδιαφέρει.

Στη συνέχεια, επιβεβαιώνει την ενέργεια ακύρωσης εγγραφής.

Ολοκλήρωση Μαθήματος
Το σύστημα παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης και καταγραφής της εκπαιδευτικής πορείας των χρηστών.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κάθε μάθημα απαρτίζεται από μια σειρά επιμέρους ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων (e-learning courses).
Ο εκπαιδευόμενος θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει ένα e-learning course όταν έχει καλύψει επαρκώς την ύλη
αυτού, δηλαδή όταν πρακτικά έχει προσπελάσει το μεγαλύτερο ποσοστό της ύλης αυτού (άνω του 80%). Η
ολοκλήρωση των επιμέρους e-learning courses προσμετρά στην ολοκλήρωση του μαθήματος που τα περιέχει.
Έτσι λοιπόν, όταν ένας εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει όλα τα επιμέρους courses ενός μαθήματος, τότε και το
μάθημα θεωρείται ολοκληρωμένο. Η ολοκλήρωση αντικατοπτρίζεται στο προσωπικό εκπαιδευτικό ιστορικό του
εκπαιδευόμενου, και ο τελευταίος έχει δικαίωμα λήψης Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μαθήματος.
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Βεβαίωση Παρακολούθησης Μαθήματος
Η Βεβαίωση Παρακολούθησης Μαθήματος εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα, φέρει τα προσωπικά στοιχεία του
εκπαιδευόμενου, την επιχείρηση με την οποία είναι «συνδεδεμένος», την ημερομηνία ολοκλήρωσης, καθώς επίσης
και μοναδικό κωδικό πιστότητας. Ο κωδικός αυτός μπορεί να ελεγχθεί από διαχειριστή του συστήματος και
πιστοποιεί ότι η Βεβαίωση είναι αυθεντική και όχι προϊόν οποιασδήποτε παραποίησης.
Η βεβαίωση έχει την παρακάτω μορφή.

Παρατήρηση
Η τελική μορφή του παρόντος εγχειριδίου, που θα περιλαμβάνει περισσότερες απεικονίσεις (οθόνες συστήματος),
θα είναι διαθέσιμη σύντομα και θα σας αποσταλεί άμεσα.
Επισημαίνεται ότι οι οδηγίες θα είναι αναρτημένες στην αρχική οθόνη του συστήματος (www.elearning.uhc.gr)
έτσι ώστε σε περίπτωση μεταβολών, προσθηκών, κ.ο.κ. να έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στην πλέον
ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου εγγραφής και χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης της ΚΕΕΕ.
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