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   Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ κος Α. Κυρίτσης τοποθετείται σχετικά με τις 

εξελίξεις στην ΠΕΛ, στο STAR Κεντρικής Ελλάδος 

      Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου  Φθιώτιδας εκθέτει 

τους προβληματισμούς του  σχετικά με το νομοσχέδιο που 

ψηφίστηκε  και αφορά την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.   

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

   Έρχονται τα e-βιβλία για ελεύθερους επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις 

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
https://youtu.be/1P3qIxXSspc
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51826
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://youtu.be/1P3qIxXSspc


 

   «Κόφτης» επενδύσεων, νέων θέσεων εργασίας η υπερφο-

ρολόγηση 

        Η υπερφορολόγηση ακυρώνει κάθε διάθεση για νέες 

επενδύσεις αλλά και την δημιουργία νέων θέσεων εργα-

σίας με το 70% των επιχειρήσεων να δηλώνει ότι φόροι 

αποτελούν το μεγαλύτερη εμπόδιο για την υλοποίηση 

επενδύσεων. Σύμφωνα με μελέτη της Grant Thornton 

που παρουσιάστηκε ... 

 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Αδιόρθωτο το Κράτος- Αυξήθηκαν τα φέσια προς τους ιδιώτες 

 

  ΕΣΕΕ: Προστασία α' κατοικίας και στους επιχειρηματίες  

 

 

 

 Θετικό το ισοζύγιο για τη δημιουργία επιχειρήσεων το 

2018 

   Περισσότερες από 32.000 επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν 

το 2018, ενώ έκλεισαν 18.600, δημιουργώντας θετικό ισοζύ-

γιο 13.750 εταιρειών. Σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΜΗ, το 

2011 ο αριθμός των επιχειρήσεων που έκλεισαν ξεπέρασε 

κατά 68.400 εκείνες που ιδρύθηκαν, ενώ στα χρόνια .. 

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

   Πρόστιμα στο Taxis για τα ανασφάλιστα ΙΧ  Αλλαγές στον αναπτυξιακό για επιτάχυνση επενδύσεων 

 

 

 

   ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

    

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51926
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52026
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52006
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51966
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=51986
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52046
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52486


 

 

  «Εξαφανίστηκαν» εισοδήματα 1,25 δισ. ευρώ από επαγγελ-

ματίες 

   «Εξαφανίστηκαν» εισοδήματα 1,25 δισ. ευρώ από επαγ-

γελματίες ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Εκρηξη 

φοροδιαφυγής και συρρίκνωση των εισοδημάτων από 

τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες αλλά και τα 

ακίνητα, είναι τα αποτελέσματα ...   

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση των εργασιών στην βιομηχανία     Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ 

στα καύσιμα ζητούν οι βενζινοπώλες 

  

 

Πού καταλήγουν οι φόροι στην Ελλάδα 

        Οι κρατικές δαπάνες στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ 

είναι οι όγδοες υψηλότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό 

όμως που πρέπει να ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πού κα-

τευθύνονται και εάν αποδίδουν. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι 

ύστερα από τρία μνημόνια και πληθώρα «μεταρρυθμίσεων», .. 

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουμε φέτος  Επιστολή παρέμβασης στον Υπουργό Οικονομικών 

έστειλε ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ σχετικά με τον αποκλεισμό 

των μεγάλων επιχειρήσεων απο τον νέο αναπτυξιακό 

νόμο 

 
 Γλιτώνουν τα πρόστιμα για τη χρήση πιστωτικών καρτών 

άνεργοι και πρόσφυγες 

      Αναδρομικά η κατάργηση της υποχρέωσης πληρωμής 

με κάρτες - Ποιοι πρέπει να συλλέγουν χάρτινες αποδεί-

ξεις   Με δύο χρόνια καθυστέρηση το υπουργείο Οικονομι-

κών αναθεωρεί την απόφασή του  .. 

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52186
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52226
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52166
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52126
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52146
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52206
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52066


Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

   ΕΦΚΑ: Ποιες οφειλές διαγράφονται και πώς ρυθμίζο-

νται σε 120 δόσεις 

 

   Αρχίζουν μυστικοί έλεγχοι στα πρατήρια καυσίμων 

 

 

   Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης 

(ΕΤΕΑΝ) ανακοινώνει την έναρξη της Δράσης 

 Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης 

(ΕΤΕΑΝ) ανακοινώνει την έναρξη της Δράσης 

«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρη-

ματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) συνολικού κεφαλαίου χορηγήσε-

ων 915 εκ. ευρώ.  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Ενημέρωση για τον θεσμό των ΕΟΦ (Authorised          

Economic Operator – ΑΕΟ) 

 Μείωση 2,3% στον κύκλο εργασιών του λιανικού εμπο-

ρίου  

 

 

 Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου  Φθιώτιδας κου 

Α. Κυρίτση στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 

της Βουλής των Ελλήνων 

          

Δείτε περισσότερα 

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

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52446
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52466
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52386
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52366
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52406
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotidaimages/epistoli_DiarkisEpitropiparagogisemporiou_F4947.pdf


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

