
Εκπαιδευτείτε ηλεκτρονικά 

Η υπηρεσία αφορά σε μια Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης
http://elearning.uhc.gr,  μέσω της οποίας το Επιμελητήριο παρέχει (στις ταμειακά
ενήμερες  επιχειρήσεις-μέλη  του)  νέες  εξελιγμένες  υπηρεσίες  ηλεκτρονικής  εξ’
αποστάσεως  ασύγχρονης  εκπαίδευσης.  Σκοπό  της  υπηρεσίας  αυτής  αποτελεί  η
ενίσχυση των επιχειρήσεων και η παροχή σε αυτές νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης στη
σύγχρονη εποχή της εκπαίδευσης, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα πρόσβασης σε
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων
ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι:

Η  Διαθεσιμότητα: Το  εκπαιδευτικό  υλικό  είναι  διαθέσιμο  στους  χρήστες
οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Αυτό τους επιτρέπει να παρακολουθούν το μάθημα με
το δικό τους ρυθμό, σε συνθήκες που εκείνοι επιθυμούν (από τον χώρο του γραφείου,
του σπιτιού κλπ). Οι χρήστες που ολοκληρώνουν με ταχύτερο ρυθμό κάποιο μάθημα,
μπορούν να συνεχίζουν σε κάποιο επόμενο που τους ενδιαφέρει, από τη λίστα των
διαθέσιμων μαθημάτων. 

Η  Ευκολία  στη  Χρήση: Οι  σύγχρονες  μέθοδοι  ηλεκτρονικής  εξ’  αποστάσεως
εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα εύκολες στη χρήση, χωρίς να απαιτούν από τον χρήστη
ιδιαίτερες δεξιότητες. Επίσης, αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης είναι πιο ιδανικός για το
ανθρώπινο δυναμικό, όπως αυτό αναπτύσσεται σήμερα, το οποίο δεν εργάζεται μόνο
για τα οικονομικά οφέλη, αλλά και για να μαθαίνει και να εξελίσσεται διαρκώς

Το Χαμηλό Κόστος: Η ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν απαιτεί κάποιο κόστος από τις
επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου, όπως πιθανά κόστη για ενοικιάσεις αιθουσών,
εξοπλισμού και εκπαιδευτών. Όλη η διαδικασία υλοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο,
κάτι  που  επίσης  καθιστά  αυτόν  τον  τρόπο  διδασκαλίας  πιο  φιλικό  προς  το
περιβάλλον.
Η  Δυνατότητα  Απεριόριστης  Θεματολογίας  Εκπαιδευτικών  Ενοτήτων: Εκτός
από  τις  εκπαιδευτικές  ενότητες  που  είναι  ήδη  διαθέσιμες,  υπάρχει  η  δυνατότητα
προσθήκης νέων εκπαιδευτικών ενοτήτων,  ανάλογα με τις  ανάγκες που μπορεί  να
προκύψουν από τις επιχειρήσεις-μέλη. 
Η  Δομή  με  βάση  Συγκεκριμένο  Τρόπο  Διδασκαλίας: Όλα  τα  μαθήματα
αναπτύσσονται με τον ίδιο τρόπο και αυτό θα επιτρέπει στους χρήστες να ενισχύουν
τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους κάθε φορά, εφόσον με το πέρασμα του χρόνου η
ηλεκτρονική πλατφόρμα θα τους είναι περισσότερο οικεία στη χρήση.

Διαθέσιμα (μέχρι σήμερα) Ηλεκτρονικά μαθήματα:

Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
Ψηφιακή Υπογραφή
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Διαχείριση Ποιότητας
Υγιεινή και Ασφάλεια
Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής σε Επιχειρήσεις
Οργάνωση Προμηθειών και Αποθήκης
Διεθνές και Εξαγωγικό Εμπόριο
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τεχνικός Δικτύων
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων



Επιχειρηματικότητα και ΜμΕ
Πωλήσεις - Marketing
Μεταφορές – Logistics

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από την αρχική σελίδα της πύλης του ΒΕΑ www  .  acsmi  .  gr
, πατώντας το σχετικό εικονίδιο  

Η  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση,  παρέχεται  δωρεάν,  στα  Μέλη  μας,  έναντι  της
ανταποδοτικής ετήσιας συνδρομής τους στο Επιμελητήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στο Τμήμα Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης
στο τηλ. 210-36.80.758 ή στο e-mail:vgianop@acsmi.gr 

http://www.acsmi.gr/

