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Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ενημερώνει, μέσω του STAR Κε-

ντρικής Ελλάδος, για τις δράσεις του Επιμελητηρίου που στοχεύ-

ουν στην τόνωση της αγοράς  

     

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

Σχεδιασμός εκθεσιακής πολιτικής Επιμελητηρίου Φθιώτι-

δας για το έτος 2019 

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=48466
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&articleid=47486
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform


 

 Αντικειμενικές αξίες ακινήτων: Ανατροπές σε φόρους και 

τέλη από την νέα χρονιά 

   Ανατροπή στις νέες αντικειμενικές αξίες καθώς από το 

νέο έτος χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα υποστούν τo 

βάρος των φόρων αλλά και τελών που ισχύουν για κάθε 

ακίνητη περιουσία.  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

   Έρχεται η ενεργειακή κάρτα για ενισχύσεις στους 

«αδύναμους» - Για ποιους επιστρέφει η απόσυρση 
 Δεν επιστρέφονται φόροι και πρόστιμα που παραγράφη-

καν απο το Δημόσιο 

 

 

  «Λευκή νύχτα» στη Λαμία! 

     Ο Εμπορικός Σύλλογος Λαμίας & το Επιμελητήριο 

Φθιώτιδας με την υποστήριξη του Δήμου Λαμιέων, διορ-

γανωσαν   τη "Λευκή Νύχτα 2018" την Παρασκευή 30 

Νοεμβρίου με παράταση ωραρίου λειτουργίας των κατα-

στημάτων έως και τις 12:00 το βράδυ  

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Ηλεκτρονικά η τήρηση των βιβλίων από το 2019   Μειώσεις κατά 30% στις ασφαλιστικές εισφορές των ε-

λευθέρων επαγγελματιώ   

 

 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση με θέμα: 

«AUTOMECHANICA 2018 - ηλεκτροκίνηση & αεριοκίνηση - το 

μέλλον του αυτοκινήτου».  

  Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το απόγευμα 

της Τετάρτης 21 Νοεμβρίου 2018 η ενημερωτική εκδήλω-

ση που συνδιοργάνωσε το Επιμελητήριο Φθιώτιδας και ο 

Σύλλογος Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Λαμίας & 

Περιφέρειας (Σ.Ι.Σ.Α.Λ)   

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48046
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48186
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48446
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=47946
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=47986
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48246
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48346


 

 

Επιδοτήσεις για να ξαναλειτουργήσουν «νεκρές» επιχειρήσεις 

που χρωστούν 

    Σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ που θα λειτουργεί 

ως χρηματοδοτικό εργαλείο θα έχουν τη δυνατότητα να 

εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες – οφειλέτες του 

ΕΦΚΑ που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους προκειμένου να 

επαναδραστηριοποιηθούν ή να ξανανοίξουν τα 

«μπλοκάκια» τους.  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

Γλιτώνουν το τέλος επιτηδεύµατος τα «παγωμένα» 

µπλοκάκια 

 Κούρεμα «ανάσα» για στεγαστικά δάνεια και επιδότηση 

της δόσης - Το σχέδιο κυβέρνησης και τραπεζών 

  

 

Αυτό είναι το σχέδιο της ΤτΕ για τα «κόκκινα» δάνεια: Δρα-

στική μείωση κατά 47%  

    Το Σχέδιο προβλέπει την ταυτόχρονη μεταφορά σε εταιρεία 

ειδικού σκοπού (SPV) αναβαλλόμενου φόρου 7,5 δις.ευρω, ο 

οποίος σήμερα συνυπολογίζεται στο μετοχικό κεφάλαιο των 

τραπεζών, και κόκκινων δανείων ύψους 40 δις.ευρω.   

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

Ζήτηση συνεργασίας με Έλληνες εξαγωγείς ξηρών καρ-

πών, αφεψημάτων, μπαχαρικών και βοτάνων  

Επίδομα ενοικίου και δανείου: Πότε θα ξεκινήσει – Ποιοι 

και πως θα πάρουν τα χρήματα 

 

Τα αναδρομικά «τρώνε» το όφελος από την έκπτωση των ει-

σφορών 

   Συνάντηση με την Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλίας κα Ι. Λαλιώτου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 

Σεπτεμβρίου 2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων της επι-

τροπής ερευνών στο Βόλο.. 

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48366
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48406
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48386
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48306
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48326
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48426
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48266


Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

Ζητήσεις και Προσφορές Προιόντων και Επιχειρηματικών 

Ευκαιριών  

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο περί-

πτερο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στο Φεστιβάλ 

"Γεύσεις καθ' Οδόν, Ελλάδα-Μεσόγειος" , 19-23 Δεκ 2018 

 

 

28η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Ποτών , Μηχανημάτων, 

Εξοπλισμού & Συσκευασίας Detrop & 7η Διεθνής Έκθεση 

Oenos 

  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμε-

τοχή της στην28η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων, Ποτών , Μη-

χανημάτων, Εξοπλισμού & Συσκευασίας Detrop & στην 

7η Διεθνή Έκθεση Oenos, που διεξάγονται ταυτόχρονα 

και θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 4 Μαρτίου  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

Οικονομικό Δελτίο ενημέρωσης οικονομίας και εμπορίου 

στην Ουγγαρία 

Δεν καταργείται ο νόμος Κατσέλη, αλλά η προστασία 

της... α΄ κατοικίας 

 

 

΄Έναρξη αιτήσεων για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρή-

σεων για απασχόληση 6.000 ανέργων πτυχιούχων έως 39 

ετών 

     Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 28-11-2018 και ώρα 15:00, η 

υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο 

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απα-

σχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών,  

Δείτε περισσότερα 

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

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48226
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=47926
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48486
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=48606
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=48546


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

