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Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου 
ανταποκρινόμενο στις νέες 
απαιτήσεις της εποχής, 
υιοθετεί μια πρωτοποριακή 
πλατφόρμα Διαδικτυακής 
Πύλης που υλοποιείται στα 
πλαίσια του έργου: “Ψηφιακές 
Δράσεις Επιμελητηρίου 
Δωδεκανήσου για την Ενίσχυση 
της Ανταγωνιστικότητας των 
Επιχειρήσεων” ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 
Ολοκληρωμένο Περιβάλλον 
Δημιουργίας Ψηφιακών 
Δράσεων για την Μείωση της 
Γραφειοκρατίας και Υποστήριξης 
Ψηφιακών Εμπορικών Εκθέσεων 
και Εφαρμογών e-commerce 
για τα Μέλη του Επιμελητηρίου 
Δωδεκανήσου.
Η υλοποίηση της διαδικτυακής 
πύλης θα οδηγήσει 
στην καταπολέμηση της 
γραφειοκρατίας, στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του 
νομού Δωδεκανήσου σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο όπως επίσης στην προώθηση του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν.
Στα πλαίσια του έργου και για την 
λεπτομερέστερη ενημέρωση των μελών 
του, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου θα 
διοργανώσει 3 ημερίδες ενημέρωσης του 
κοινού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν 
στα παραρτήματα του Επιμελητηρίου στην 
Κάλυμνο, Νομικού Καλαβρού στις 21/10, 
στην Κω στο Μαρμαρωτό στις 22/10 και 
στις 23/10 στο Επιμελητήριο στην Ρόδο 
Γρηγορίου Λαμπράκη 8. 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους 
(ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 
και Νήσων Αιγαίου)
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Το συνολικό σύστημα (πλατφόρμα) 
διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
τα οποία είναι απαραίτητα για 
την ανάπτυξη εφαρμογών που 
απαιτούν δυναμικά μεταβαλλόμενο 
περιεχόμενο: 

α) Διαχείριση δεδομένων 
β) Προσπέλαση σε βάσεις δεδομένων
γ) Ασφάλεια στη μετάδοση και 
αποθήκευση της πληροφορίας 
δ) Ανάλυση Δεδομένων
ε) Επικοινωνία με άλλες Πηγές / Βάσεις 
Δεδομένων. 

Στο αντικείμενο του έργου 
περιλαμβάνονται:

α) η προμήθεια, εγκατάσταση, και θέση 
σε λειτουργία των προσφερόμενων 
εφαρμογών 
β) η παραμετροποίηση του συστήματος 
και η ολοκλήρωση (integration) με 
υποστηρικτικά εργαλεία και υφιστάμενα 
πληροφοριακά συστήματα του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος του 
Επιμελητηρίου.
γ) Η υποστήριξη της πιλοτικής του 
λειτουργίας για δεδομένο χρονικό διάστημα 
μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω 

σταδίων
δ) η εκπαίδευση των χρηστών στην 
διαχείριση και χρήση του εξοπλισμού και 
των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν
ε) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

για την υποστήριξη 
της μετάβασης του 
Επιμελητηρίου στο νέο, 
προτεινόμενο μοντέλο 
επιχειρησιακής λειτουργίας. 

Μέσα από τις υπηρεσίες 
που θα προσφέρει το 
έργο πετυχαίνεται:

• ο εκσυγχρονισμός 
θεσμών και φορέων που 
άπτονται της λειτουργίας 
του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος
• η ενίσχυση 
δομών στήριξης της 
επιχειρηματικότητας, με 
στόχο την παροχή έγκυρων 
και αποτελεσματικών 
υπηρεσιών προς τον 
επιχειρηματία.

Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
υποσυστήματα:

• Α. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Αγοράς 
Τοπικών Προϊόντων για την προβολή και 
διάθεση των προϊόντων καθώς και την 

ενδυνάμωση των συνεργιών
• Β. Υποσύστημα 
Αρχειοθέτησης Φακέλου 
Επιχείρησης και υπηρεσίες 
ψηφιοποίησης αρχείων των 
μελών του Επιμελητηρίου
• Γ. Ψηφιακές Υπηρεσίες 
Επιχειρηματικής Υποστήριξης
• Δ. Υποσύστημα 
υποστήριξης των τουριστικών 
επιχειρήσεων του νομού
• Ε. Υποσύστημα 
δημιουργίας επιχειρηματικών 
profile για επιχειρήσεις - μέλη 
του Επιμελητηρίου
• ΣΤ. Υποσύστημα 
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
για επιχειρήσεις - μέλη του 
Επιμελητηρίου
• Ζ. Υποσύστημα 
δημιουργίας ηλεκτρονικών 
εκθέσεων για τις επιχειρήσεις 
μέλη

• Η. Υποσύστημα Διαχείρισης 
Περιεχομένου Ολοκληρωμένης Πύλης

• Θ. Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού και λογισμικού


