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   ‘’Τα Επιμελητήρια της Στερεάς Ελλάδας προωθούν και επιβρα-

βεύουν τη νεανική επιχειρηματικότητα’’...ΝΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ!... 

        

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

 Έναρξη επιχείρησης με εγγύηση στην εφορία για μεγαλο-

οφειλέτες  

Θέλεις να έχεις πρώτος έγκυρη επι-

χειρηματική ενημέρωση;     

Μία μοναδική εκδήλωση με έντονο νεανικό παλμό πραγ-
ματοποιήθηκε στη Λαμία την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 
το απόγευμα στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας  στο πλαίσιο απονομής βραβείων 
στους μαθητές που συμμετείχαν στον 6ο Μαθητικό Δια-
γωνισμό Στερεάς Ελλάδας  .. 

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=52806
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52606
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform


 

     Ενημερωτική Ημερίδα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα 

της Κυριακής 7 Απριλίου 2019 στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας 

με θέμα: «120 Δόσεις προς Δ.Ο.Υ. και ΕΦΚΑ – Κόκκινα Δά-

νεια – Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης χρεών επιχειρή-

σεων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών» με κεντρικό 

ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-

ους, κ. Φώτη Κουρμούση.  

        

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Κληρώνει για το αφορολόγητο: Ποιους θα πλήξει -Χαμηλά ει-

σοδήματα ή μεσαία τάξη  

  Οι καταναλωτές στρέφονται στα «Made in Greece» 

προϊόντα 

 
 

  Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 10/4 με επιτυχία, το σεμινά-

ριο με θέμα "Digital Marketing" που διοργάνωσε το Επι-

μελητήριο Φθιώτιδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας  

   Στην κατάμεστη από ενδιαφερόμενους αίθουσα συνεδριά-

σεων του ΔΣ του Επιμελητηρίου, ο εισηγητής του σεμιναρί-

ου κος Παναγιώτης Οικονόμου ανέλυσε τα σύγχρονα ψη-

φιακά εργαλεία  που διαθέτει το marketing σήμερα …. 

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

   Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέ-

τρων σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση 

του κρέατος   

 Άνοδος των εξαγωγών - Στο μισό έπεσαν οι εξαγωγές 

ελαιολάδου 

  
 Ενημερωτική ημερίδα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις 

δυνατότητες ενίσχυσης των ΜΜΕ διοργάνωσε το ΕΒΕ σε συ-

 Το απόγευμα της Δευτέρας 8 Απριλίου 2019, σε συνεργα-

σία με την Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποιήθηκε ημερίδα 

ενημέρωσης για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις δυνα-

τότητες ενίσχυσης των ΜΜΕ .  Κύριο μέλημα μας αποτελεί 

η διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και 

η συμβολή των χρηματοδοτικών 

εργαλείων ..          

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52706
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52726
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52666
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52627
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52626
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52629
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52646


 

 

  «Πέφτει» ο ΦΠΑ σε χιλιάδες προϊόντα - Η λίστα που εξετάζει 

το ΥΠΟΙΚ 

   Ελαφρύνσεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η μεί-

ωση του ΦΠΑ και του κατώτατου φορολογικού συντελεστή 

βρίσκονται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της 

κυβέρνησης,  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Στα 17 δισ. ευρώ ο τζίρος του παρεμπορίου  Μείωση 2,24% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάρτιο  

  

 

 Η υπεύθυνη επικοινωνίας του Σωματείου Επιχειρηματικότη-

τας Νέων κα Γιαννέτου επισκέφθηκε τα γραφεία τα γραφεία 

του ΕΒΕ σε συνέχεια της επιτυχημένης εκδήλωσης του 6ου 

Μαθητικού Διαγωνισμού  

  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗ-

 Πόσο αυξάνονται οι εισφορές στους επαγγελματίες λόγω 

κατώτατου μισθού 

 
 O διεθνούς κύρους brand strategist Peter Economides παρών 

στον 6ο Περιφερειακό Μαθητικό Διαγωνισμό Στ. Ελλάδας 

        

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

Με τη Μαρία Γιαννέτου, υπεύθυνη επικοινωνίας του 
δραστήριου Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων, τα 
είπαμε, ανταλλάξαμε απόψεις με σκοπό τη συνεργα-
σία μας  .. 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52846
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52886
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52826
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52766
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52506
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52926
https://www.youtube.com/watch?time_continue=529&v=Vk9uCRPWah4


Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

   Αυτές είναι οι αλλαγές στο Τέλος Ταξινόμησης – Επι-

στρέφει ο Φόρος Πολυτελείας! 

 

 «Τσουχτερά» τα φετινά εκκαθαριστικά: Στα 500 ευρώ ο 

μέσος φόρος 

 

 

 Ρύθμιση 120 δόσεων: Αναλυτικά παραδείγματα διευθέ-

τησης οφειλών -Ποιοι ευνοούνται  

    Θέμα ημερών αποτελεί πλέον η ψήφιση του νομοσχε-

δίου για τη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, με τους ο-

φειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων  ... 

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Τι αλλάζει στη διακίνηση τσιγάρων από τις 20 Μαΐου  Φορολογικές δηλώσεις: Πόσοι θα δουν επιστροφή και 

πόσοι θα πληρώσουν  

 

 

   Εχασαν τη ρύθμιση 3 στους 4 για οφειλές προς τα Ταμεία 

         Ξεπέρασαν τα 35 δισ. ευρώ τα χρέη που έχουν 1,4 

εκατ. ασφαλισμένοι, εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι 

και αγρότες στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ.   

Δείτε περισσότερα 

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

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52906
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52686
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52786
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52987
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53026
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52986


Ηλεκτρονικό Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας                   

Η συμμετοχή σου είναι σημαντική για την καλύτερη επικοινωνία μας 
Το Επιμελητήριο διαθέτει POS για την διευ-

κόλυνση των πληρωμών των μελών του 

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
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53146

