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   Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα 

του το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στο χώρο Studio Project 

Photography στη Λαμία 

      Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας έκοψε την πίτα του στην 

καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση για τον ερχομό του νέου 

έτους, στο χώρο Studio Project Photography στη Λαμία, το 

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου. Πλήθος παρευρισκομένων 

τίμησε την εκδήλωση, μεταξύ αυτών φίλοι και μέλη του 

Επιμελητηρίου ... 

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

  Ενημέρωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών- 

Δικαιολογητικά εγγραφής και ανανέωσης 

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=51226
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51026
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform


 

    Συνάντηση με την Διοίκηση του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας 

είχε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κος Καββαθάς  

      Συνάντηση συνεργασίας είχε ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κ. Αθ. Κυρίτσης & η Διοικητική 

Επιτροπή με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθά και 

στελέχη του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ, το πρωί της Πέμπτης 

14 Φεβρουαρίου 2019 στη Λαμία. Στο πλαίσιο της 

συζήτησης αναλύθηκαν οι δράσεις  .. 

 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

      Στον… αέρα η πιστοποίηση 40.000 ενοικιαζομένων δωματίων 

με το νέο νόμο  
 Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη μέσω της 

διαδυκτιακής πύλης "Η Ευρώπη σου" 

 

 

 Ξενοδόχοι: «Το 2019 θα δοκιμαστούν οι αντοχές 

επιχειρηματιών και τουριστικών προορισμών» 

  Χρονιά γεμάτη προκλήσεις θα είναι το 2019 για τον 

ελληνικό τουρισμό με τους επιτελείς του κλάδου να 

προβλέπουν μεν, ως μία πρώτη εκτίμηση, ότι δεν θα είναι 

κακή χρονιά, ωστόσο να υπογραμμίζουν ότι φέτος θα 

δοκιμαστούν οι αντοχές επιχειρηματιών ... 

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  ΑΑΔΕ: Έρχεται «σαφάρι» φορολογικών ελέγχων το 

2019 - Τι μπαίνει στο «μικροσκόπιο»  

  Ο εξωδικαστικός μηχανισμός «έσωσε» από πτώχευση 

1.600 επιχειρήσεις 

 

 

  Διαθέσιμη και για σύσταση ΟΕ και ΕΕ η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα  

  Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης 

(e-ΥΜΣ), η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον περασμένο 

Ιούλιο, είναι, πλέον, διαθέσιμη από τη Δευτέρα 28 

Ιανουαρίου 2019 και για τη σύσταση προσωπικών 

εταιρειών ...    

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51306
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51346
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51266
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51246
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51286
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51366
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51206


 

 

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ, 

«ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» & «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ 

  Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας σε συνεργασία με την 

Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας 

(ΑΝ.ΔΙΑ), παρουσίασαν σε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση 

τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» & «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 65η 

Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «SUMMER FANCY 

FOOD SHOW 2019», 

  Εγκύκλιοι για την πρώτη πώληση των αλιευτικών 

προϊόντων και για τις προθεσμίες υποβολής των δελτίων 

πώλησης 

  

 

 Πώς διαμορφώνονται οι εισφορές ΕΦΚΑ για επαγγελματίες 

και αγρότες 

        Εφαρμοστική εγκύκλιο εξέδωσε ο ΕΦΚΑ σχετικά με την 

μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων 

Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από την 

1η/1/2019... 

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Τραπεζικές πηγές: Πάνω από το 80% των κόκκινων 

δανείων θα ενταχθούν στο νέο νόμο «Κατσέλη» 

  Έρχεται ρύθμιση χρεών προς τους δήμους με 100 δόσεις, 

απαλλαγή από προσαυξήσεις και πρόστιμα 

 
 ΝΕΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΕΥΤΕΡΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» από ΟΑΕΔ 

      Ξεκινά την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11η 

πρωινή, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή 

ενδιαφερομένων στο «Πρόγραμμα δεύτερης 

επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, ... 

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51166
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51126
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51626
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51426
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51446
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51466
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51406


Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  ΠΟΕΣΕ - Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανταποδοτικής 

ανακύκλωσης συσκευασιών όπως απορρέει από το Ν. 

4496/2017 

  Νέο θρίλερ με το αφορολόγητο – Ποιες ανατροπές 

έρχονται  

 

 

  Ερχονται τα e-βιβλία για ελεύθερους επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις 

   Ηλεκτρονικά γίνεται από φέτος η έκδοση τιμολογίων 

και η τήρηση των βιβλίων εσόδων-εξόδων της Εφορίας. Η 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  έχει 

ενημερώσει ήδη τις ΔΟΥ για τις κοσμογονικές αλλαγές 

που επίκεινται   

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 39η 

Διεθνή Έκθεση «LONDON WINE FAIR 2019» 

 Προθεσμία έως 28 Φεβρουαρίου - Ποια είναι τα 

πρόστιμα για τη μη δήλωση επαγγελματικού 

 

 

  Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική εκδήλωση 

για του σχολικούς συνεταιρισμούς  

        Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το 

απόγευμα της Δευτέρας 25 Φεβρουαρίου 2019 στο 

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων, η ενημερωτική 

εκδήλωση για τους σχολικούς συνεταιρισμούς  

Δείτε περισσότερα 

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

ΠΟΕΣΕ - Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης συσκευασιών όπως απορρέει από το Ν. 4496/2017
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51766
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51826
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51666
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51706
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51726


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
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https://e-consulting.uhc.gr/signin?returnUrl=~2F

