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 Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η ενημερωτική εκδήλω-

ση με θέμα: «Σύγχρονες ηλεκτρονικές ανταποδοτικές υπηρεσίες – 

ηλεκτρονικό εμπόριο (e-shop)» στο ΕΒΕ την Τετ. 9 Ιανουαρίου  

     Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η ενημερω-

τική εκδήλωση με θέμα: «σύγχρονες ηλεκτρονικές αντα-

ποδοτικές υπηρεσίες – ηλεκτρονικό εμπόριο (e-shop)» 

στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 

2018.     

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ για 

την κίνηση των εμπορικών καταστημάτων κατά τη διάρ-

κεια της εορταστικής περιόδου 2018 

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=50026
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50006
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform


 

   Αυξάνει την παρουσία του στις ΗΠΑ το ελληνικό κρασί 

     Την σταθερή άνοδο που καταγράφουν οι ελληνικές 

εξαγωγές κρασιού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την 

τελευταία πενταετία επισημαίνει μελέτη του Εμπορικού 

Γραφείου του Ελληνικού Προξενείου της Νέας Υόρκης,  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

     ΔΕΗ: Διπλό καπέλο στα τιμολόγια ρεύματος 

 

 Χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια η ρύθμι-

ση χρεών προς Ταμεία 

 

 

 Διορία έως 15 Απριλίου για να βάλουν POS άλλοι 53 κλά-

δοι της αγοράς 

 Διευρύνονται οι υπόχρεοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι 

επαγγελματίες που από τις 15 Απριλίου υποχρεούνται να 

δέχονται πληρωμες με κάρτες.  

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 ΕΦΚΑ: Πώς θα ασφαλίζονται οι αγρότες  Ρωσική απαγόρευση εισαγωγής εμπορευμάτων όταν η 

χώρα προέλευσης /αποστολής είναι η Ουκρανία  

 

 

 Σύσσωμος ο επιχειρηματικός κόσμος στην ημερίδα για τις 

επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Υποσαχάρια Αφρική 

 Έμπειροι επιχειρηματίες της Υποσαχάριας Αφρικής, κα-

θώς και στελέχη Πρεσβειών και Προξενείων της Περιοχής, 

βρέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, στο Επιμελητήριο 

Φθιώτιδας στη Λαμία   

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50266
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50286
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50246
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50187
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50226
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50306
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50706


 

 

 ΕΣΠΑ 2014-2020: Αναλυτικός οδηγός για τη χρηματοδότηση 

μίας επιχείρησης 

 Κοινή συνισταμένη στις επιχειρηματικές προσπάθειες α-

ποτελεί, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η πρόσβαση 

στη χρηματοδότηση. Πολλές φορές μάλιστα, η πιθανότητα 

έγκρισης μίας χρηματοδότησης έχει τέτοια επιρροή ... 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για ελεύθερους 

επαγγελματίες 

 Τον «λογαριασμό» των δικαστικών αποφάσεων για τα 

αναδρομικά ζητούν οι δανειστές 

  

 

 Νέα ρύθμιση χρεών με ελάχιστη δόση στα 50 ευρώ- 

«Ανάσα» σε χιλιάδες φορολογουμένους 

       «Ανάσα» σε χιλιάδες φορολογουμένους που τους πνίγουν 

τα βάρη των φόρων αναμένεται να δώσει μια νέα, έκτακτη 

ρύθμιση, για χρέη στην εφορία.   

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Χωρίς ΦΠΑ οι μικρές επιχειρήσεις με έσοδα έως 10.000 

ευρώ 

 Αίτημα για αποστολή ερωτημάτων ελληνικών επιχειρή-

σεων για καθεστώς εμπορευματικών συναλλαγών σε ΗΒ 

μετά την αποχώρηση από ΕΕ σε περίπτωση μη Συμφωνίας 

(no deal scenario)  

 
 Έκπτωση εργοδοτικών εισφορών: Όφελος για τις επιχειρήσεις 

που προσλαμβάνουν νέους εργαζόμενους  

     Σημαντικό κίνητρο για την αύξηση των θέσεων απασχό-

λησης θεσπίζεται με την υπουργική απόφαση που δημοσι-

εύτηκε στο ΦΕΚ και προβλέπει ότι για κάθε νέα θέση εργα-

σίας που θα δημιουργείται σε μία επιχείρηση  

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50606
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50646
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50546
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50526
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50566
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50666
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50426


Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – 

φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 

 Η ΡΑΕ προωθεί σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας 

 

 

 6ος Περιφερειακός Μαθητικός Διαγωνισμός Στερεάς 

Ελλάδας  

    

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Υποχρεωτικές οι συναλλαγές με κάρτα 

 

 Παράταση έως τις 28 Φεβρουαρίου για τη δήλωση του 

επαγγελματικού λογαριασμού 

 

 

 Εμποροι και βιοτέχνες: Καλή η αύξηση μισθού αλλά δεν θα 

αποδώσει -Χρειάζονται μέτρα ελάφρυνσης 

       Ωραία η αύξηση κατώτατου μισθού, αλλά δεν αρκεί 

λένε οι εργοδότες, .. 

Δείτε περισσότερα 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ—ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΗΝΕΣ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 &  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50846
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51046
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=50786
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50866
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=50766


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

