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   Συνάντηση με το Γερμανό Πρέσβη Jens Plötner είχε ο Πρόεδρος 

του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας Αθ. Κυρίτσης,  κατά τη διάρκεια 

διήμερης επίσκεψης του στη Λαμία  

 Την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνά-

ντηση στο γραφείο του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλά-

δας κ. Μπακογιάννη με το Γερμανό Πρέσβη κ. Jens Plöt-

ner, στο πλαίσιο διήμερης επίσημης επίσκεψής του στην 

περιοχή της Φθιώτιδας.  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

Ηλεκτρονικό σύστημα καταγγελιών για αυθαίρετα από τις 

αρχές του 2019  

Σημαντική άνοδος των τιμών ενέργειας 

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=45046
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44186
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44226


 

 ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΜΕ ΕΝΑ 

«ΚΛΙΚ» ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Η ΣΥΣΤΑΣΗ 

 Το πιο αποφασιστικό βήμα για τη μετάβαση στην ψηφι-

ακή εποχή και το τέλος της γραφειοκρατίας χαρακτήρισε 

ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχα-

λος, τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Σύστασης 

Επιχειρήσεων. (e-ΥΜΣ), που λειτουργεί από 23/7/2018 

για το σύνολο της Επικράτειας  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Έρχεται ο θεσμός των μικροπιστώσεων - Δάνεια έως 25.000 

ευρώ σε ανέργους, επαγγελματίες και επιχειρήσεις 
 «Ψαλίδι» 3,4 δισ. ευρώ στις συντάξεις το 2019 - Τι προ-

βλέπουν τα όρια του νέου προϋπολογισμού 

 
 

Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας για τις πρό-

σφατες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή μας 

   Η έντονη κακοκαιρία που έπληξε την πόλη της Λαμίας 

και την ευρύτερη περιοχή μας τις τελευταίες ώρες καθώς 

και η σφοδρή βροχόπτωση, είχαν ως αποτέλεσμα τη δη-

μιουργία σοβαρών προβλημάτων όπως διακοπές ρεύμα-

τος, κυκλοφοριακά προβλήματα και πλημμύρες που προ-

κλήθηκαν σε οικίες & επιχειρήσεις.   

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Η ΕΚΤ ανακοίνωσε την ανάκληση του waiver για την Ελ-

λάδα 

 ΡΑΕ: Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων σε 17 νομούς  

 

 

 Τέλος εποχής για τις οικογενειακές εταιρείες  

Οι ξένοι επενδυτές πρώτα απ’ όλα απαιτούν την εταιρική 

διακυβέρνηση ως πέπλο προστασίας για τους μετόχους 

και τη μακροπρόθεσμη προοπτική των εταιρειών.    

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43526
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43606
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44746
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44346
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44306
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44506
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44366


 

 

 Τελείωσε το μνημόνιο; Οι δύσκολες υποχρεώσεις της χώρας 

μέχρι το 2023  

  Το Μνημόνιο τελειώνει μια νέα μέρα... ξημερώνει για την 

Ελλάδα - Από την "αγκαλιά" των δανειστών στην "αγκαλιά" 

των αγορών - Οι υποχρεώσεις της χώρας έως το 2023 και η 

τρόικα που δεν φεύγει - Το χρονικό της κρίσης και των 

Μνημονίων, οι πρωταγωνιστές και η απειλή του Grexit   

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Επί τάπητος η επέκταση των κλαδικών συμβάσεων στον 

τουρισμό, τις τράπεζες και τη ναυτιλία 

  Μάχη για τα φοροέσοδα 

  

 

 Οι συσχετισμοί δυνάμεων θα κρίνουν την περικοπή των συ-

ντάξεων 

  Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς ξεκαθάρισε 

μιλώντας στα Νέα ότι δεν συμμετέχει σε «εικασίες» αναφορικά 

με το ενδεχόμενο αναβολής του νέου γύρου περικοπών στις 

συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2019 και προειδοποίησε πως 

δεν πρέπει να παραβιαστούν όσα συμφωνήθηκαν για 

τις συντάξεις, τα πρωτογενή πλεονάσματα και το ρόλο 

του ΔΝΤ αμνημονιακής επιτήρησης της Ελλάδας.  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Financial Times: Το brain drain εμποδίζει την ανάκαμψη 

από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα 

   Δείτε τι θα περιλαμβάνει το νέο Περιουσιολόγιο  

 
  Προς αυστηροποίηση των όρων λειτουργίας εισπρακτικών 

εταιρειών  

  Με σκοπό να τερματιστούν ακραίες συμπεριφορές εις 

βάρος των οφειλετών, αυστηροποιούνται οι όροι λειτουρ-

γίας των εισπρακτικών εταιρειών αλλά και ο καλύτερος 

έλεγχος των δικηγορικών γραφείων που δραστηριοποιού-

νται συστηματικά και σε μεγάλη κλίμακα στην ενημέρωση 

οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές.  

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44826
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44666
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44686
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44546
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44606
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44566
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44526


Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

   Τρεις αγώνες σας περιμένουν, στο βουνό της Οίτης !    «Ψαλίδι» στις εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και 

αυτοαπασχολουμένων 

 

 

 Συμμετοχή στο 16ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αδελφοτήτων 

Γαστρονομίας & Οινολογίας, στην Αθήνα στις 19 - 20 - 21 

Οκτωβρίου 2018 

 Μία μοναδική ευκαιρία για την προβολή και παρουσία-

ση προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την γα-

στρονομία, το φαγητό, το κρασί, το μαγείρεμα, την από-

λαυση εδεσμάτων και ποτών,  ... 

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

      Στη δίνη των δασμών Τραμπ και η ελληνική μεταλ-

λουργία 

  «Ανάσα» για χιλιάδες επαγγελματίες – Δικαίωμα για να 

παίρνουν επίδομα 

 

 

Ευρωπαϊκά ομόλογα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

   Η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέποντας την αδυναμία χρηματο-

δότησης χιλιάδων επιχειρήσεων, καθώς τα προβλήματα 

ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης δεν 

έχουν εκλείψει, έχει αποφασίσει να εισάγει μία νέα αγο-

ρά ομολόγων για να κινηθεί σε δύο σημαντικές κατευ-

θύνσεις.   

Δείτε περισσότερα 

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

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43966
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44866
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43986
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44646
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44846
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44386


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

