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Ευχές απο το Επιμελητήριο Φθιώτιδας για Καλές Γιορ-
τές και Καλή Νέα Χρονιά 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

δείτε  περισσότερα 

 Eνημερωτική εκδήλωση συνδιοργα-

νώθηκε απο το Επιμελητήριο Φθιώτι-

δας και τη Δημόσια Επιχείρηση Διανο-

μής Αερίου (ΔΕΔΑ) 

9-12-2021 

δείτε  περισσότερα 

16-12-2021 
   Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στε-

ρεάς Ελλάδας πραγματοποίησε την 

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 υβριδικά 

(δια ζώσης και διαδικτυακά) την 

ετήσια Γενική Συνέλευση  

δείτε  περισσότερα 

  Eνημερωτική εκδήλωση αναφορικά 

με το Ταμείο Ανάκαμψης της Αγροτι-

κής Οικονομίας από το Επιμελητήριο 

Φθιώτιδας και την Εθνική Ένωση 

Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) 

11-12-2021 

δείτε  περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/shared/index.jsp?context=101
https://www.facebook.com/epimelitiriofthiotidas
https://www.youtube.com/channel/UCasanztf8_EQwqQzmMxN6Tw/live
https://www.instagram.com/fthiotidachamber/
https://youtu.be/VQqpvGi5paQ
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79626
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79746
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79646
https://youtu.be/VQqpvGi5paQ


 Στο site της Περιφέρειας υποβάλλονται αιτήσεις από τους 

πληγέντες της πρόσφατης πλημμύρας   

 

15-12-2021 

 

04-01-2022 
  Οι αλλαγές στη φορολογία με το «καλημέρα» του 
2022, ποιοι κερδίζουν από τις φοροελαφρύνσεις 

δείτε  περισσότερα 

     Το συνολικό πακέτο, όπως έχει σχεδιαστεί από το υ-

πουργείο Οικονομικών και έχει αποτυπωθεί στον προϋπο-

λογισμό, θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ και στόχο έχει κάθε 

φορολογούμενους να δει και το δικό του οικογενειακό 

προϋπολογισμό να ευνοείται από κάποια από τις φοροε-

λαφρύνσεις.  

06-12-2021 
  Ταμείο Ανάκαμψης – Ενεση 1,5 δισ. υρώ για τραπε-
ζικά δάνεια σε επιχειρήσεις 

 Το πρωί της περασμένης Δευτέρας, 29 Νοεμβρίου 2021 στα 

γραφεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανά-

πτυξης (EBRD), στην Αθήνα, «έπεσαν» οι υπογραφές για τη 

σύμβαση ανάμεσα στην Τράπεζα και στο Ταμείο Ανκαμψης, για 

το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 

δείτε  περισσότερα 

δείτε  περισσότερα 

δείτε  περισσότερα 

   Επιστολή ΕΒΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης - Παρέμ-

βαση για την εστίαση, τον τουρισμό και των ΠΕΠ του 

ΕΣΠΑ 

22-12-2021 

 Αξιότιμε κ. Υπουργέ,   Επιτρέψτε μας αρχικά να σας μεταβιβά-

σουμε τις θερμότερες ευχές μας για ένα καλότυχο, ελπιδοφόρο 

& δημιουργικό νέο έτος. Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε 

να σας γνωστοποιήσουμε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα όσον α-

φορά το πεδίο εφαρμογής τριών δράσεων ενίσχυσης... 

  Σας ενημερώνουμε ότι στο site της ΠΣΤΕ μπορείτε να 

βρείτε την απαιτούμενη αίτηση και πληροφορίες για την 

σχετική διαδικασία  υποβολής αιτήματος από τους πληγέ-

ντες της πρόσφατης πλημμύρας 11-12-/12/21  

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80046
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79526
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79706
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79866


14-12-2021 

       Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Το πέναλτι φόρου που 

«απειλεί» τους φορολογούμενους, ποιες αποδείξεις ανα-

γνωρίζει η Εφορία 

δείτε  περισσότερα 

08-12-2021 

 Ρύθμιση οφειλών: Ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας «Μηχανισμού Έγκαιρης 
Προειδοποίησης» 

δείτε  περισσότερα 

 Το ΥΠΟΙΚ ανακοινώνει την ενεργοποίηση της νέας 

ψηφιακής πλατφόρμας του Μηχανισμού Έγκαιρης 

Προειδοποίησης για τη ρύθμιση οφειλών.   

 

14-12-2021 
  Nέος γύρος «διευκολύνσεων» για νοι-

κοκυριά-επιχειρήσεις  

δείτε  περισσότερα 

15-12-2021 
  Διασύνδεση ΑΑΔΕ - ΓΕΜΗ και myDA-

TA: Τα νέα "έξυπνα" εργαλεία στη μάχη 

για τη φοροδιαφυγή και τον χαμένο 

δείτε  περισσότερα 

  

 Ακρίβεια – Παίρνει φωτιά ο πληθωρισμός και τον Δεκέμβριο  

δείτε  περισσότερα 

16-12-2021 

  Δύσκολος αναμένεται ο φετινός χειμώνας στο μέτωπο του πληθωρι-
σμού, με τις ανατιμήσεις σε φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και πετρέ-
λαιο να περνούν στις τιμές λιανικής, προκαλώντας αυξήσεις στο σύνο-
λο των προϊόντων και υπηρεσιών.  Το «καμπανάκι» έχει ήδη χτυπήσει  

    Το μέτρο των ηλεκτρονικών αποδείξεων, εφαρμόζεται και πάλι 
κανονικά φέτος και απειλεί τους φορολογούμενους που δεν θα 
καταφέρουν μέχρι το τέλος του έτους, να καλύψουν το 30% του 
εισοδήματός τους   

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79666
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79566
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79667
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79686
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79726


29-11-2021 

      Εκθεσιακό Πλάνο 2022 της Περιφέ-

ρειας Στερεάς Ελλάδας. 

δείτε  περισσότερα 

δείτε  περισσότερα 

21-12-2021 

  Ψηφιακό το αποτύπωμα της εργα-

σίας εντός του 2022  

δείτε  περισσότερα 

Εισφορά αλληλεγγύης – Ποια απαλλάσσο-
νται και ποιοι θα πρέπει να πληρώσουν 
για τα έτη 2021 και 2022 
 

δείτε  περισσότερα 

05-01-2022 

   Πίστωση χρόνου για Επιστρεπτέα- 

πάγιες δαπάνες  
  Αποδείξεις – Eλεγχος μέσω smartphone 

δείτε  περισσότερα 

Θέλεις να έχεις έγκυρη   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ         

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ; 

ΝΑΙ, θέλω 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79346
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79786
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79826
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80066
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79806
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform


22-01-2021 
  Ενημέρωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών- Δικαιολο-

γητικά ανανέωσης αδειών 

δείτε  περισσότερα 

28-12-2021 
 Πακέτο μέτρων για την ενίσχυ-

ση της βιομηχανίας ετοιμάζει η 

κυβέρνηση 

  

δείτε  περισσότερα 

3-1-2022 
 Μετάλλαξη Όμικρον: Τα νέα 

μέτρα που ισχύουν έως τις 16 

Ιανουαρίου - Αναλυτικά η ΚΥΑ 

  

δείτε  περισσότερα 

 ΕΝΑΡΞΕΙΣ—ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΗΝΕΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

27-12-2021 
   Παράταση για τη ρύθμιση 72 

δόσεων - Πότε λήγει η προθεσμία 

δείτε  περισσότερα 

 Έως τις 31 Μαρτίου 2021 θα διαρκέσει η προθεσμία ανανέωσης 

της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος όλων των διαμεσολαβού-

ντων στην ιδιωτική ασφάλιση (φυσικών & νομικών προσώπων).  

Κύπρου & Ανθήλης, 35133 Λαμία      Τ: 22310 22112, 21395                                                                                                                                                                                                                                         
Ε:info@fthiotidoscc.gr                          F: 22310 30895           www.fthiotidoscc.gr 

 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=71986
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79946
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80006
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79926

