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   Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας έκοψε την πίτα του στο Ξενοδοχείο 

ΓΑΛΗΝΗ στα Καμένα Βούρλα, το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2020  

        

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

 To ελληνικό λιανεμπόριο το 2020: Οι 

εκπτώσεις, οι απερχόμενοι και οι νέοι 

παίχτες 

Θέλεις να έχεις πρώτος έγκυρη 

επιχειρηματική ενημέρωση;     

    Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας έκοψε την πίτα του στην 
καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση για τον ερχομό του νέου 
έτους, στο Ξενοδοχείο ΓΑΛΗΝΗ στα Καμένα Βούρλα, το 
Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2020.  
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Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Παρεμπόριο : Πρόστιμα 646.400 ευρώ μετά από 

ελέγχους 

  Ανοίγει στο TAXISnet η νέα ρύθμιση σε 24 - 48 δόσεις για 

χρέη στην εφορία 

 

  Τέλος τα γκισέ στις τράπεζες - Συναλλαγές μόνο πάνω από 

400 ευρώ 

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Σαφάρι της Εφορίας για το 2020 - Σχεδιάζει πάνω από 

45.000 ελέγχους 

 Ερχεται ο νέος Τειρεσίας: Το «μάτι» που θα βλέπει όλα 

τα χρέη μας  

     Συνάντηση Διοικητικής Επιτροπής Επιμελητηρίου 

Φθιώτιδας με Σεβασμιότατο κ. κ .Συμεών 

   

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

       Συνάντηση με το Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ. κ. 
Συμεών είχε τη Πέμπτη 9 Ιανουαρίου το πρωί ο Πρόεδρος 
και η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου 
Φθιώτιδας. Επρόκειτο για μία εθιμοτυπική επίσκεψη, 
όπου με την αφορμή των Άγιων Ημερών ανταλλάχθηκαν 
ευχές για Καλή & Δημιουργική Χρονιά.  

    Κλείνουν σταδιακά οι τράπεζες τα γκισέ για τους πελάτες 
λιανικής. Και πολύ σύντομα τα ταμεία θα εξυπηρετούν κατά 
βάση τους εταιρικούς πελάτες, ενώ θα είναι ανοικτά και για 
τους κομιστές επιταγών.  

 Aνανέωση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος όλων 

των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση 

(φυσικών & νομικών προσώπων) έως 31 Μαρτίου 2020) 

 Έως τις 31 Μαρτίου 2020 θα διαρκέσει η προθεσμία 

ανανέωσης της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος όλων 

των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση 

(φυσικών & νομικών προσώπων). Ενημερώνουμε λοιπόν 

ότι θα πρέπει άμεσα να προσκομιστούν τα Συμβόλαια ..  
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   Τελειώνει η εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται και μείωση 

ασφαλιστικών εισφορών 

 Οριστικό τέλος μπαίνει στην εισφορά αλληλεγγύης από το 

2021, όπως προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 

Μητσοτάκης. Παράλληλα άνοιξε διάπλατα παράθυρο για 

την ταχύτερη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών...,  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Έρευνα αγοράς του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυο για τον κλάδο 

των μαλακών τυριών στην Ιαπωνία 

 Ενημέρωση των Ανωνύμων Εταιριών σχετικά με την 

μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές 

  

 

  Προ των πυλών το νέο ασφαλιστικό - Οι βασικοί άξονες  

  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Νέα έρευνα για τον ΦΠΑ: Πρώτοι στους συντελεστές και 

στην απώλεια εσόδων 

    17 ανατροπές στη φορολογία των επιχειρήσεων 

 
 Όχι του ΕΒΕ Φθιώτιδας στους πρόσφυγες της 

   Την αντίθεση του στην δημιουργία δομής φιλοξενίας 

προσφύγων στην Μαυρομαντήλα εξέφρασε το 

Επιμελητήριο Φθιώτιδας. Σε έκτακτη συνεδρίαση με 

μοναδικό θέμα συζήτησης το προσφυγικό, τα μέλη της 

διοίκησης του ΕΒΕ τοποθετήθηκαν κατά της επιλογής της 

Μαυρομαντηλας που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα από την 

Βιομηχανική Περιοχή   

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

    Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, ένας 
από τους βασικούς στόχους του σχεδίου νόμου είναι η 
αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης.  
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Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Τι αλλάζει, ποια ασφαλιστική 

κατηγορία συμφέρει να επιλέξουν 

«Ψηφιακές συντάξεις»: Πότε έρχονται - Ό,τι πρέπει να 

γνωρίζετε 

 
 

  Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας Ανέργων, με Έμφαση στις Γυναίκες 

 Ένα νέο «Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης 

Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 

29 ετών» θα τεθεί σε εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ τη 

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020.  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Συμμετοχή της Περιφ. Στερεάς Ελλάδας στην 29η Διεθνή 

Έκθεση τροφίμων, ποτών, μηχανημάτων, εξοπλισμού & 

συσκευασίας "DETROP", 22-24 Φεβρ. 2020, στο Διεθνές 

Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.  

 Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιαματικών Φυσικών Πόρων 

από το Υπ. Τουρισμού  

  Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Συμεών, 

παρεβρέθηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ του Επιμελητηρίου 

 

  Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Συμεών, 

παρεβρέθηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ του Επιμελητηρίου 

Φθιώτιδας την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020  

Δείτε περισσότερα 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ—ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΗΝΕΣ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 -  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 
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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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