
 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΑ ΜΕΛΗ* 

1. Νομική υποστήριξη 

2. Ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 

3. Δυνατότητα δημιουργίας δωρεάν ιστοσελίδας και καταχώρησης προϊόντων και 

ισολογισμών 

4. Ενημέρωση για διεθνείς κλαδικές εκθέσεις και δυνατότητα συμμετοχής σε 

αυτές με την κάλυψη κόστους συμμετοχής (δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα 

μετακίνησης – διαμονής – διατροφής) 

5. Χαμηλό και ανταγωνιστικό κόστος παρακολούθησης σεμιναρίων Τεχνικού 

Ασφαλείας και ΕΦΕΤ (μέσω της Ε.Α.Ε.Μ.) 

6. Δυνατότητα ηλεκτρονικών αιτήσεων προεγγραφής – εγγραφής- μεταβολών – 

διαγραφών, ατομικών επιχειρήσεων 

7. Τήρηση Ειδικών Μητρώων (χορήγηση Αδειών, Ανανεώσεων κ.λπ.) 

α) Ειδικού Μητρώου διαμεσολαβούντων στην Ασφάλιση 

β) Ειδικό Μητρώο Αργυροχρυσοχόων 

γ) Ειδικό Μητρώο Μεσιτών 

8. Παροχή πληροφοριών για τις αλλοδαπές αγορές και τις διεθνείς οικονομικές 

εξελίξεις 

9. Χορήγηση πιστοποιητικών προέλευσης και καταγωγής προϊόντων με την 

καταβολή του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

(Νο353/26-11-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.) 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ TΑ ΜΕΛΗ 

1. Δυνατότητα συμμετοχής και παρακολούθησης ενημερωτικών ημερίδων με 

ελεύθερη είσοδο, σε θέματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας 

2. Ενημέρωση μέσω των μηνιαίων ενημερωτικών δελτίων για τις σημαντικότερες 

ειδήσεις και νέα για την επιχειρηματικότητα 

3. Δυνατότητα ενημέρωσης για τις τρέχουσες επιχειρηματικές εξελίξεις μέσω της 

επίσημης ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου 

4. Χορήγηση καταστάσεων μελών σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή. 

5. Δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις ευαισθητοποίησης και στήριξης της 

τοπικής αγοράς, που αναλαμβάνει το Επιμελητήριο 

6. Δυνατότητα ενημέρωσης για αποτελέσματα μελετών – ερευνών - 

προγραμμάτων 

7. Ενημέρωση μέσω της έκδοσης σχετικού δελτίου για την Προσφορά – Ζήτηση 

συνεργασιών  



 

 

10. Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και δειγματοληψιών και επίλυση με 

διαιτησία, εμπορικών διαφορών 

11. Προώθηση στις Πρεσβείες και στα γραφεία ΟΕΥ αιτημάτων για συνεργασίες  

12. Αποστολή στοιχείων σε υπηρεσίες του εξωτερικού, μέσω της χρήσης του 

συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) 

13. Δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΚΕΕΕ με τίτλο «Υπηρεσία 

Εύρεσης Επενδυτικών Προγραμμάτων» 

14. Δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΚΕΕΕ με τίτλο «Αίτηση 

Απόκτησης Άδειας Χρήσης Μουσικών Δικαιωμάτων» 

15. Δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΚΕΕΕ με τίτλο «Υπηρεσία 

Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης» 

16. Δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία DIGITAL CORNER για την λήψη Ψηφιακής 

Υπογραφής 

17. Δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία της ΚΕΕΕ «Μητρώο Εγγυήσεων 

Καταναλωτή» 

18. Χορήγηση επεξεργασμένων καταστάσεων – επιχειρήσεων μελών με 

εξειδίκευση ανά κλάδο και δραστηριότητα 

19. Χορήγηση καταστάσεων μελών σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή 

20. Δυνατότητα συμμετοχής και παρακολούθησης ενημερωτικών ημερίδων, 

σεμιναρίων, και συνεδρίων, με περιορισμένη διαθεσιμότητα, σε θέματα που 

άπτονται της επιχειρηματικότητας με δυνατότητα χορήγησης σχετικών 

βεβαιώσεων 

21. Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς και βραβεία που προκηρύσσει το 

Επιμελητήριο για τα μέλη του 

22. Δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας που 

πραγματοποιεί το Επιμελητήριο στο πλαίσιο κοινοτικών Προγραμμάτων 

23. Δυνατότητα συμβουλευτικής (μέσω Ε.Α.Ε.Μ.) σε θέματα νομικής υποστήριξης, 

συμβουλευτικής επιχειρήσεων και υποστήριξης σε χρηματοοικονομικά και 

τραπεζικά ζητήματα 

24. Χορήγηση πιστοποιητικών με την καταβολή του προβλεπόμενου 

ανταποδοτικού τέλους 

25. Δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Επιμελητηρίου 

Μαγνησίας 

 

* Το Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει επιλεγμένες υπηρεσίες από τις 

«Υπηρεσίες μόνα για οικονομικά ενήμερα μέλη», που αποδεδειγμένα ανήκουν, σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες και εταιρείες κοινωνικού σκοπού που δεν είναι μέλη του. 

** Επίσης, το Επιμελητήριο Μαγνησίας μπορεί να παράσχει στα μη υποχρεωτικά μέλη του, 

τη δυνατότητα εγγραφής τους ως μέλη ή την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (συμμετοχή 

σε σεμινάρια, καταστάσεις επιχειρήσεων κ.λπ.), με τον καθορισμό κατά περίπτωση 

ξεχωριστής τιμολογιακής πολιτικής, ύστερα από απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής. 

 

 

 


