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e—newsletter Επιμελητηρίου Φθιώτιδας 

  Join us at: 

  

 Το Επιμελητήριο Φθιώτιδος συνεργάζεται με το Filoxeno.com, τον μεγαλύτερο Ελληνικό Ταξιδιωτικό Οδηγό 

 Το Επιμελητήριο Φθιώτιδος συνεργάζεται μετο  Filoxeno.com, τον μεγαλύτερο Ελλη-
νικό Ταξιδιωτικό Οδηγό που υποστηρίζεται από τα Ελληνικά Επιμελητήρια και που 
προβάλει περισσότερεςαπό23.000 τουριστικέςεπιχειρήσεις  σε 9 γλώσσες και σας 
προσφέρει Δωρεάν καταχώρηση και .. 

Δείτε περισσότερα εδώ 

  

 Επιπλέον εισφορές για 250.000 αυτοαπασχολούμενους: Θα πληρώσουν μαζεμένα τα αναδρομικά! 

 Σε τέσσερις δόσεις θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά από 1/1/2017, γεγονός που 
θα εκτοξεύσει τις προσφορές στο 59,95% Τον Σεπτέμβριο έρχεται η «λυπητερή» για 
250.000 αυτοαπασχολούμενους, που εκτός από τις τακτικές εισφορές τους, θα κληθούν 
να πληρώσουν, πιθανότατα σε τέσσερις δόσεις, και …. 

Δείτε περισσότερα εδώ 

 

 Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού 

  Ξεκινά η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα λειτουργήσει ο 
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα (μέσω της υπερ-σύνδεσης που υπάρχει στον διαδι-
κτυακό χώρο της ... 

Διαβάστε περισσότερα  εδώ 

https://www.facebook.com/epimelitiriofthiotidas
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=32466
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=32407
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=32347
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 Έτσι θα γίνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων για οφειλέτες σε δήμους 

   Με τη ρύθμιση των 100 δόσεων οι οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού δύνανται να ρυθμίσουν 

τα χρέη τους (τέλη, πρόστιμα, φόροι, κλήσεις ΚΟΚ, εισφορές, μισθώματα κλπ.), τα ήδη 

βεβαιωμένα και αυτά που θα βεβαιωθούν μέχρι 30/09/2017…. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

  

   O Πρόεδρος του ΕΒΕ μιλά στο STAR K. Ελλάδος για τη δημιουργία ακατάσκετου λογαριασμού 
επιχειρήσεων και την ρύθμιση των ταμείων των επιχειρήσεων 

    

Δείτε περισσότερα εδώ  

  

 10 προγράμματα 600 εκατ. ευρώ για ενίσχυση των μικρομεσαίων 

 Έτοιμο για την προκήρυξη 10 «εμβληματικών» χρηματοδοτικών προγραμμάτων, που κα-
τά κύριο λόγο απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι το υπουργείο Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρη-
ματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)  

Δείτε περισσότερα εδώ 

 

    ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΧΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ -Νέα ρύθμιση σε 120 δόσεις για όσους μείνουν εκτός εξωδικαστικού 

 Σύμφωνα με πληροφορίες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επεξεργάζεται τις τελευ-
ταίες λεπτομέρειες ρύθμισης οφειλών με βάση τους κανόνες του νόμου για τον εξωδικα-
στικό συμβιβασμό, η οποία θα περάσει από τον έλεγχο των δανειστών και στη συνέχεια 
θα υπογραφεί από τον υπουργό Οικονομικών Ε. Τσακαλώτος.  

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

 

 Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων στις επιχειρήσεις 

    

Δείτε περισσότερα εδώ  

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=32428
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=32906
http://fonografos.net/v1/%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82-%CE%BA-johannes-hahn-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9/
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=32887
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=32926
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=32386
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=7996
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    ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

    

Διαβάστε περισσότερα εδώ  

 

 O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας μιλά στο ΕΝΑ Κεντρ. Ελλάδος για την σημασία της έλευσης 700 νέων 

φοιτητών στην αγορά της Λαμίας 

  

Δείτε περισσότερα εδώ 

  

    Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «αρχή...ΖΩ!» 

 Σας κοινοποιούμε Απόφαση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης 
«αρχή...ΖΩ!» «Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’ Τάξης 
Δημοτικών Σχολείων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017-2018» ……. 

 Διαβάστε περισσότερα εδώ 

   

   Ηλεκτρονικά θα αναγγέλονται στο «Εργάνη» και οι υπερωρίες 

   Ηλεκτρονική αναγγελία των υπερωριών πριν την πραγματοποίησή τους και καθιέρωση 
της καθυστέρησης των δεδουλευμένων, ως βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας από 
τον εργοδότη και ως εκ τούτου δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης και δεδουλευμένων, 
προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας  

 Διαβάστε περισσότερα εδώ  

 

 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ—ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΑΥΓ 2017 

 

 

  ΕΓΓΡΑΦΕΣ 8/17 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 8/17 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 8/16 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 8/16 

ΕΜΠΟΡΙΟ 4 7 4 10 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 2 6 2 5 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 0 0 0 0 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 21 13 8 10 

ΣΥΝΟΛΑ 27 26 14 25 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=32986
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=32986
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=32768
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=32866
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=8206


http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=32466

