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  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: 2 ΛΕΞΕΙΣ...ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΓΙΟΡΤΕΣ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!! 

        

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

    Ηλεκτρονικά και οι δηλώσεις 

φορολογίας κεφαλαίου 
Θέλεις να έχεις πρώτος έγκυρη 

επιχειρηματική ενημέρωση;     

     

 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/shared/index.jsp?context=101
http://www.e-boss.gr/eboss/business-advice/shared/index.jsp?chambercd=34
http://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/index.jsp?chambercd=34&lang=el
https://www.filoxeno.com/search/results/el/accommodation/%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%2C %CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/38.999785/22.333776899999975/state?noDates=checked&category=
https://www.facebook.com/epimelitiriofthiotidas
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=59966
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=60106
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform


        

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Ηλεκτρονικά βιβλία: Υποχρεωτικά για όλους από τον 

Απρίλιο του 2020 - Ξεκινάει η ηλεκτρονική τιμολόγηση 

 «Χτίζεται» η ηλεκτρονική εφορία 

     Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας στα Ιωάννινα για την 

διευρυμένη ΔΕ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας 

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Φόροι: Πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ η 

επιβάρυνση στην Ελλάδα 

 Παράταση 5 μηνών για τις 120 δόσεις προς τα 

ασφαλιστικά ταμεία 

    Το 1ο φεστιβάλ τοπικών προϊόντων στη Σπερχειάδα 

πραγματοποιείται σήμερα Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 

   

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

      Το 1ο φεστιβάλ τοπικών προϊόντων στη Σπερχειάδα 
πραγματοποιείται σήμερα Κυριακή 22 Δεκεμβρίου από 
νωρίς το πρωί. Τοπικοί παραγωγοί εκθέτουν τα προϊόντα 
τους, κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής έρχονται σε 
επαφή με την ντόπια γαστρονομία.  

   Στην διευρυμένη ΔΕ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδας (ΚΕΕΕ) στα Ιωάννινα με διοργανωτή το Επιμελητήριο 
Ιωαννίνων για τον εορτασμό των 100 χρόνων του, 
παρευρέθηκε o Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας 
κος Παναγιώτης Αρβανίτης,... 

Το Αναπτυξιακό Συνέδριο του Επιμελητηρίου 

Μαγνησίας ολοκληρώθηκε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 

2019 

Το Αναπτυξιακό Συνέδριο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας 

ολοκληρώθηκε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στην 

Αγριά Βόλου με ιδιαίτερη επιτυχία, όπου στην Γ´ 

Συνεδρία με θέμα τον Τουρισμό   

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=59486
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=59566
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=59666
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=59326
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=59406
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=59386
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=59986


 

 

  Ψηφιακά η φορολογική ενημερότητα από το 2020  

    Από το νέο έτος θα διατίθεται ψηφιακά η φορολογική 

ενημερότητα για όλους τους πολίτες αλλά και για τις 

επιχειρήσεις. Από το βήμα της Βουλής ο υπουργός 

Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος 

Πιερρακάκης σημείωσε ότι .. 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Έως τα τέλη 2019 τα μειωμένα ποσά προκαταβολής 

φόρου 

ΣΕΒΕ: «Πρωταθλήτρια» εξαγωγών η Στερεά Ελλάδα 

 

  

 

 Ελάφρυνση επιχειρήσεων μέσω φόρων ή εισφορών 

  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Ερευνα: Η συνεισφορά της βιομηχανίας πλαστικού στην 

Ελλάδα 

   Θετική η εικόνα του επιχειρείν - Αύξηση κερδών σε 

Εμπόριο και Υπηρεσίες 

 
 7ος Περιφερειακός Μαθητικός Διαγωνισμός Στερεάς Ελλάδας 

για την Επιχειρηματικότητα & την Καινοτομία Όλοι οι φορείς 

ενώνουμε δυνάμεις για τη νεολαία μας! 

  Μετά και την ομολογουμένως περσινή επιτυχημένη 

διεξαγωγή & την εμπνευστική ομιλία του Πίτερ Οικονομίδη 

που μας καθήλωσε όλους και ειδικά τους μαθητές μας 

(δείτε εδώ σχετικό βίντεο), συνεχίζουμε και φέτος πιο 

δυναμικά! Τα Επιμελητήρια της Στερεάς Ελλάδας.. 

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

   ενάρια για την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, με 
στόχο να γίνουν ανταγωνιστικές στην Ε.Ε., σχεδιάζει το 
οικονομικό επιτελείο με απώτερο σκοπό την τόνωση 
της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και την 
προσέλκυση επενδύσεων.   
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Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Αύξηση νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας - 

Χαμηλοί μισθοί 

  Εκτακτη εισφορά: Ολα τα σενάρια για τη μείωσή της, 

ανάλογα με τα εισοδήματα 

 

 

 Αλλαγή σκυτάλης στο τμήμα υπηρεσιών του 

Επιμελητηρίου Φθιώτιδας 

   Ο Βασίλης Παρίσης παίρνει τη θέση του Γιάννη 

Παπαδημητρίου στο τμήμα υπηρεσιών (μετά την 

παραίτηση του 2ου), αναλαμβάνοντας θέση Συμβούλου 

στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου 

Φθιώτιδας.   

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 ΑΑΔΕ: Τέλος οι προσαυξήσεις σε περίπτωση εφάπαξ 

εξόφλησης οφειλής στην εφορία 

 Ερευνα της Deloitte: Ανάκαμψη του κατασκευαστικού 

κλάδου στην Ελλάδα -Μέχρι το 2022 

  Ρευστότητα 15 δισ. ευρώ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις 

 

 Η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας είναι η 

μεγάλη δέσμευση που έχουν αναλάβει οι συστημικές 

τράπεζες για το 2020. Μετά τη δεκαετή κρίση που 

οδήγησε σε μηδενικούς ή και αρνητικούς ρυθμούς την 

πιστωτική επέκταση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις   

Δείτε περισσότερα 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ—ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΗΝΕΣ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 &  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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Ηλεκτρονικό Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας                   

Η συμμετοχή σου είναι σημαντική για την καλύτερη επικοινωνία μας 
Το Επιμελητήριο διαθέτει POS για την 

διευκόλυνση των πληρωμών των μελών του 
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