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  Ημερίδα για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι τροφίμων 

και ποτϊν πραγματοποιικθκε ςτο Επιμελθτιριο  

  Το απόγευμα τθσ Τετάρτθσ 21 Μαρτίου 2018 πραγματο-

ποιικθκε θ ενθμερωτικι εκδιλωςθ του Επιμελθτθρίου 

Φκιώτιδασ με κζμα: «Αςφάλεια και υγιεινι τροφίμων & 

ποτών – Αγορανομικζσ διατάξεισ ςχετικά με επιχειριςεισ 

και καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ». 

Δείτε περιςςότερα  

Δείτε περιςςότερα  Δείτε περιςςότερα 

 Υπθρεςίεσ μίασ ςτάςθσ κα παρζχουν τα επιμελθτιρια για 

τθν αδειοδότθςθ νζων επιχειριςεων 

 2θ Πρόςκλθςθ για τθν υποβολι αιτιςεων – φακζλων 

υποψθφιότθτασ προσ ζνταξθ ςτο Υπομζτρο 6.1 

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=39766
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=39686
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=39666


 

 

   Ανοικτι Πρόςκλθςθ- Δελτίο Τφπου τθσ Ομοςπονδίασ 

Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ν. Φκιϊτιδασ 

     

Δείτε περιςςότερα  Δείτε περιςςότερα 

  Ποιοι υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ οφειλϊν ζωσ 50.000 ευρϊ  Η μείωςθ του αφορολογιτου φζρνει επιπλζον φόρο 650 

ευρϊ 

 

 

   ΑΑΔΕ -«Αδειάηει θ κλεψφδρα» για τα αναςφάλιςτα οχι-

ματα - Τςουχτερά πρόςτιμα 

  Η ΑΑΔΕ με τθν ζκδοςθ πλθροφοριακοφ οδθγοφ για τουσ 

ιδιοκτιτεσ οχθμάτων και τι να κάνουν ςε περίπτωςθ που 

ζχουν λάβει ειδοποιθτιριο εκ παραδρομισ για αναςφά-

λιςτο όχθμα ζχει ενθμζρωςει ότι θ επόμενθ διαςταφρω-

ςθ κα γίνει ζναν μινα μετά τθν ζκδοςθ του οδθγοφ,  

Δείτε περιςςότερα  

Δείτε περιςςότερα  Δείτε περιςςότερα 

 Μζχρι τισ 10 Μαΐου οι προτάςεισ των φορζων για το ΠΔΕ 

2018 

 Πλιρθσ αναφορά προζλευςθσ των ςυςτατικϊν ςτα τρό-

φιμα  

 

 

  «Μαρτφριο» ο εξωδικαςτικόσ ςυμβιβαςμόσ: Μόλισ 23 από 

τισ 34.000 επιχειριςεισ ζχουν πάρει το «οκ» 

  Μόλισ 700 εταιρείεσ και επαγγελματίεσ κατάφεραν να 

«διαβοφν τον λαβφρινκο» ςτθν ιντερνετικι φόρμουλα 

και να ολοκλθρώςουν τισ αιτιςεισ Πολφ δφςκολο τεςτ και 

πραγματικό «μαρτφριο» για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ 

και επιχειριςεισ, χαρακτιριςε ο ειδικόσ γραμματζασ Δια-

χείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ, Φώτθσ Κουρμοφςθσ  

Δείτε περιςςότερα 

Δείτε περιςςότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=39846
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=39866
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=39626
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=39727
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=39746
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=39786
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=39706


 

 

  Ηλεκτρονικά βιβλία κα τθροφν όλοι οι ελεφκεροι επαγ-

γελματίεσ από το 2019 

  H εφορία κα ζχει ανά πάςα ςτιγμι τθν δυνατότθτα να 

ελζγχει τα ςτοιχεία και να κάνει ελζγχουσ και από μα-

κριά.Τα ςτοιχεία των τιμολογίων που κα εκδίδονται και 

κα διακινοφνται θλεκτρονικά μεταξφ επιχειριςεων ι και 

ελευκζρων επαγγελματιών κα διαβιβάηονται ταυτόχρονα 

και ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ ΑΑΔΕ   

Δείτε περιςςότερα  Δείτε περιςςότερα 

 Παρουςίαςθ του τεχνικοφ T-Shirt, του 9ου αγϊνα ορει-

νοφ τρεξίματοσ «Ανόπαια Ατραπόσ». !! 

 ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδοσ ςτθν απαςχόλθςθ και τισ αμοιβζσ  

 

 

  5ο Ελλθνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων ςτθν Λαμία 24-

25 Μαίου 2018 

   Η Περιφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ ςε ςυνεργαςία με το 

Ελλθνογερμανικό Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτι-

ριο, το οποίο ςτθρίηει ενεργά τισ διμερείσ εμπορικζσ ςχζ-

ςεισ, και τθν εταιρεία BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, διοργανώνει το 

5ο Ελλθνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων,  

Δείτε περιςςότερα  

Δείτε περιςςότερα  Δείτε περιςςότερα 

  Συμψθφιςμόσ και ρφκμιςθ οφειλϊν προσ τον ΕΟΠΠΥ      “Παγϊνει” ο ΕΝΦΙΑ – Οι αντικειμενικζσ αξίεσ φζρνουν 

τα πάνω, κάτω – Το ςενάριο για πλαφόν 20%  

 

 

   Ποια funds κα επενδφςουν 400 εκατ. ςε επιχειριςεισ 

 Ξεκινάει και επίςθμα τισ επόμενεσ εβδομάδεσ τισ δρα-

ςτθριότθτζσ του το Equifund. Η πρεμιζρα του ζχει προ-

γραμματιςτεί για τισ 16 Απριλίου. Τθν θμζρα εκείνθ το 

Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (European Investment 

Fund - EIF) κα παρουςιάςει επίςθμα ςτθν Ακινα τα εννζ-

α επενδυτικά κεφάλαια   

Δείτε περιςςότερα 

Δείτε περιςςότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=39926
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=39946
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=39909
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=40106
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=40126
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=39986
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=39886


Δείτε περιςςότερα  Δείτε περιςςότερα 

 Αχτςιόγλου: Μείωςθ προςτίμου για πρόςλθψθ αδιλω-

του εργαηομζνου 

  Ανατροπι ςτισ ςυντάξεισ! Χιλιάδεσ ςυνταξιοφχοι δικαι-

οφνται αφξθςθ – Ποιοι και πωσ μποροφν να πάρουν ανα-

δρομικά χριματα 

 

 

 Υπεγράφθ θ νζα Εκνικι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ  

  Τθν διατιρθςθ του επιδόματοσ γάμου, των τριετιών και 

του 13ου και 14ου μιςκοφ διαςφαλίηει θ υπογραφι τθσ 

νζασ Εκνικισ Γενικισ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ για 

το 2018 που ζγινε χκεσ Τετάρτθ 28 Μαρτίου, μεταξφ εκ-

προςώπων τθσ ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώςεων, 

προκειμζνου να διαςφαλιςκοφν όςα εργατικά δικαιώμα-

τα   

Δείτε περιςςότερα  

Δείτε περιςςότερα  Δείτε περιςςότερα 

  Η άνοδοσ του προςτατευτιςμοφ «τρομάηει» τισ επιχειρι-

ςεισ 

  Οι Ζλλθνεσ πλθρϊνουν όλο και περιςςότερο με κάρτεσ 

 

 

  Big Brother με online ζλεγχο ςυναλλαγϊν 

 Ζνα νζο ςχζδιο για να χτυπιςει τθ φοροδιαφυγι κζτει 

ςε εφαρμογι το Υπουργείο Οικονομικών και αυτό είναι ο 

online ζλεγχοσ των ςυναλλαγών. Ο διοικθτισ τθσ Ανεξάρ-

τθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, κατά τθ διάρκεια ομιλίασ 

του το απόγευμα τθσΤετάρτθσ ωσ κεντρικόσ καλεςμζνοσ 

εκδιλωςθσ του Ελλθνογαλλικοφ Εμπορικοφ και Βιομθχα-

νικοφ Επιμελθτθρίου  

Δείτε περιςςότερα 

 ΕΓΓΡΑΦΕ—ΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΣΟΤ  ΜΗΝΕ  ΜΑΡΣΙΟ 2017 &  ΜΑΡΣΙΟ 2018 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=40066
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=40086
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=40046
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=40006
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=40026
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=39987


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/

