Ανταποδοτικές Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Λάρισας
Το Επιμελητήριο Λάρισας στηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις μέλη του και
παρέχει σειρά Ανταποδοτικών Υπηρεσιών έναντι ετήσιας συνδρομής
σύμφωνα με το άρθρο 75, (παρ.7 του Ν.4487/ 2017) και την απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου (Νο. 5/ 13-03-2018, Νο.
θέματος 5), με σκοπό την ανάπτυξή τους στη σύγχρονη εποχή.
Πρωταρχικός στόχος του, υπακούοντας στις προσδοκίες των καιρών,
είναι η τοποθέτηση των επιχειρήσεων μελών του στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος, ενισχύοντας τη δυναμική τους ως προς τη δημιουργία
θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητά τους στις αγορές, την
καινοτομία, την εξωστρέφεια και την αυτοβελτίωσή τους.

Ο Κατάλογος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
περιλαμβάνει:

1. Τήρηση Ειδικών Μητρώων (χορήγηση Αδειών, Ανανεώσεων κ.τ.λ.)
I. Ειδικού Μητρώου διαμεσολαβούντων στην Ασφάλιση
II. Ειδικό Μητρώο Αργυροχρυσοχόων
III. Ειδικό Μητρώο Μεσιτών
2. Χορήγηση πιστοποιητικών προελεύσεις και καταγωγής προϊόντων
3. Καταχώρηση στον Οδηγό Ελλήνων Εξαγωγέων που εκδίδει η ICAP
σε συνεργασία με την wn ICE
4. Online αναζήτηση μελών του Επιμελητηρίου
5. Διενέργεια Πραγματογνωμοσύνης και δειγματοληψίας για τα
μέλη
6. Παραχώρηση αίθουσας (ισόγειας και 2ου ) συνεδριάσεων σε μέλη
και μη μέλη

Πρόσβαση σε:
1. Ενημέρωση μέσω μηνιαίου Newsletter
2. Δελτία Προσφορών – Ζητήσεων

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Διαγωνισμοί Δημοσίου – Προκηρύξεις
Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ημερίδα ενημέρωσης
Πληροφόρηση για Εκθέσεις
Συμμετοχή σε Εκθέσεις και Επιχειρήσεις
Προώθηση στις Πρεσβείες και στα γραφεία ΟΕΥ, αιτημάτων για
συνεργασίες
9. Χορήγηση άυλων ψηφιακών υπογραφών
10.Χορήγηση άδειας μουσικής αυτοδιαχείρισης σε προνομιακή τιμή
11.Επιχειρηματική ταυτότητα για Ασφαλιστές
12.Παροχή ενημέρωσης σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο – νόμους,
προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αναφορές, εγκυκλίους
13.Επεξεργασία νομοσχεδίων και υποβολή παρατηρήσεων σε
Υπουργεία και άλλους φορείς
14.Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω νομικών και
φοροτεχνικών υπηρεσιών
15.Πιστοποιητικά Μητρώου Επιμελητηρίου και δυνατότητα
παραλαβής τους από την ιστοσελίδα
16.Καταστάσεις ανά επάγγελμα (pdf & excel)
17.Παροχή βοήθειας χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων π.χ.
(μετατροπή αρχείων σε ψηφιακή μορφή (σκανάρισμα), βοήθεια
στη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας κλπ.

