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6ος Περιφερειακός Μαθητικός Διαγωνισμός για την Επιχειρηματι-

κότητα & την Καινοτομία. Όλοι οι φορείς ενώνουμε δυνάμεις για 

τη νεολαία μας! 

    Κοινή προσπάθεια όλων, η διασύνδεση της εκπαίδευ-

σης με το επιχειρείν. Δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους 

μας να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και τους 

επιβραβεύσουμε για αυτό. Καλούμε όλους τους μαθητές 

των Λυκείων και της Γ' Γυμνασίου της Περιφέρειας μας   

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

Μεταποίηση: Απελευθερώνεται από τα «δεσμά» της   

αδειοδότησης 

Θέλεις να έχεις πρώτος έγκυρη επι-

χειρηματική 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=49528
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48886
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform


 

  Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας .."κάθισε στο θρανίο"!!  

    Το Επιμελητήριο μας, ξαναπήγε σχολείο...Την Πέμπτη 

13 Δεκεμβρίου καθίσαμε στα θρανία μαζί με τους μαθη-

τές του 3ου Γενικού Λυκείου Λαμίας και κουβεντιάσαμε 

για το νεανικό επιχειρείν. Συζητήσαμε για το Μαθητικό 

Διαγωνισμό που διοργανώνουμε και τους καλέσαμε να 

συμμετάσχουν.  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

    Προς νέο ρεκόρ οι ελληνικές εξαγωγές 

 

 Παράταση ως 15/1 για δήλωση επαγγελματικού λογα-

ριασμού 

 

 

 Πρώτο «ναι» από Ευρώπη στο σχέδιο της ΤτΕ για κόκκινα 

δάνεια 

      Θετικής υποδοχής έτυχε από Κομισιόν και Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλά-

δος  για τιτλοποίηση «κόκκινων» δανείων, με μέσο εγγύ-

ησης μέρος από τις υφιστάμενες αναβαλλόμενες φορο-

λογικές απαιτήσεις των τραπεζών. Σύμφωνα με   

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

Αμερικανική στήριξη σε ελληνικές επιχειρήσεις μέσω 

προγράμματος «Roots» 

 Πόσο κοστίζει στους επαγγελματίες η αναγνώριση πλα-

σματικών ετών 

 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σεμινάριο που διοργανώθηκε 

από το ΕΒΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 

θέμα «Business English- αγγλική επιχειρηματική ορολογία» 

   Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου το σεμινάριο 

που διοργανώσαμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας με θέμα: «Business English- αγγλική επιχειρη-

ματική ορολογία». Η κατάρτιση και η συνεχής εκπαίδευση 

των μελών μας, είναι στις άμεσες προτεραιότητες μας.  

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=49006
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=49066
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48946
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48866
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48906
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=49106
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=49306


 

 

 Αυξάνεται το όριο για «χτίσιμο» του αφορολογήτου  

     Μεγαλύτερο ποσό αποδείξεων μέσω πλαστικού χρήμα-

τος ή e-banking θα πρέπει να συγκεντρώνουν οι φορολο-

γούμενοι από το νέο έτος για το «χτίσιμο» του αφορολογή-

του. 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Αυξάνεται το όριο για «χτίσιμο» του αφορολογήτου  Ο Ειδικός Φόρος στο Κρασί καταργείται από την Πρωτο-

χρονιά 

  

 

 Τι αλλάζει στη φορολογία το 2019 - Έρχονται νέοι φόροι  

      Μέσα από διατάξεις που κατατέθηκαν στη Βουλή, την επι-

κείµενη έκδοση υπουργικών αποφάσεων, αλλά και την κατάθε-

ση νοµοσχεδίων, το υπουργείο Οικονοµικών προχωρά σε αλ-

λαγές στο φορολογικό πεδίο µε στόχους από τη µια την επιτά-

χυνση και την ενίσχυση της ανάπτυξης,   

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ 

Μικρών Επιχειρήσεων 

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - 

Εκπαίδευση 

 

 Κλιμακωτός ακατάσχετος λογαριασμός για συνεπείς οφειλέ-

τες του Δημοσίου  

    Την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού για τους 

συνεπείς οφειλέτες του Δημοσίου προβλέπει σχέδιο που 

θα τεθεί σε ισχύ στα τέλη Φεβρουαρίου από την Ανεξάρτη-

τη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε συνεργασία με την 

Ελληνική Ενωση Τραπεζών.  

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=49586
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=49686
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=49666
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=49486
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=49506
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=49586
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=49346


Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Διαδικτύωσης απο Κεντρική 

Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος  

 Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας προσφέρει δωρεάν προς τα 

ταμειακά ενήμερα μέλη του ενα νέο Ολοκληρωμένο Σύ-

στημα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης 

 

 

 6ος Περιφερειακός Μαθητικός Διαγωνισμός Στερεάς 

Ελλάδας  

    

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Αυξήσεις στα διόδια από τον Ιανουάριο του 2019  

 

Δεν καταργείται ο νόμος Κατσέλη, αλλά η προστασία 

της... α΄ κατοικίας 

 

 

ΑΑΔΕ: Ποιοι δεν θα πληρώνουν πλέον το τέλος επιτηδεύμα-

τος  

      Τις νέες διατάξεις αναφορικά με το τέλος επιτηδεύμα-

τος και ποιοι εξαιρούνται πλέον από την καταβολή κοινο-

ποιεί με εγκύκλιο της η ΑΑΔΕ.  

Δείτε περισσότερα 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ—ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΗΝΕΣ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 &  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=49826
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=49926
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=49086
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=49606
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48626
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=49626


Ηλεκτρονικό Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας                   

Η συμμετοχή σου είναι σημαντική για την καλύτερη επικοινωνία μας 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/shared/adsredirect.jsp?medium_id=2282&language_id=el&url=http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=32466
http://investmenttools.uhc.gr/
http://elearning.uhc.gr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://businessplatform.uhc.gr/
https://e-consulting.uhc.gr/signin?returnUrl=~2F

