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     Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιμελητηρίων 

Στερεάς στα Καμμένα Βούρλα 

        

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

   Μέχρι 9/9 οι προτάσεις για το νέο ΕΣΠΑ  Θέλεις να έχεις πρώτος έγκυρη επι-

χειρηματική ενημέρωση;     

Συνεδρίασε το Σάββατο 22 Ιουνίου το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Επιμελητηρίων Στερεάς  στα Καμμένα Βούρλα 
παρουσία του νεοεκλεγμένου Περιφερειάρχη κου Σπα-
νού. Στα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν και το θέμα 
συνεργασίας των Επιμελητηρίων με την νέα Περιφερεια-
κή Αρχή.  

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=54446
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54146
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform


   ΟΑΕΔ: Επιδότηση 12.000 ευρώ για ατομική επιχείρηση - 

Νέο πρόγραμμα 

        

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Συστήνεται «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» – 80 

εκατ. ευρώ οι πόροι του 

  Αφορολόγητα το επίδομα στέγασης και τα προνοιακά 

επιδόματα  

 

 

  «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» 2019: Ξεκινά την Τετάρτη 12/6 

η επιδότηση σε 25.000 νοικοκυριά - Οι δικαιούχοι και τα 

βήματα για την υποβολή της αίτησης 

     Tο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ'οίκον» 2019, έχει 

προϋπολογισμό 270 εκατ. ευρώ και αφορά 25.000 νοικοκυ-

ριά. Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από το 50% 

μέχρι το 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού εργασιών 

ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών,  

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

Πότε θα αρθούν πλήρως τα capital controls Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι πρέπει να περάσουν μια… 

βόλτα από την εφορία. 

 

 

 Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας μικρού μήκους «15:16» 

στα Λουτρά Υπάτης 

   

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

   Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν την Κυριακή 9 
Ιουνίου 2019 ο  Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, 
Θανάσης Κυρίτσης και η Dahouse Productions που εδρεύ-
ει στη Φθιώτιδα για την ταινία μικρού μή-
κους «15:16» του Κωνσταντίνου Κακαρούντα που γυρίζε-
ται στα Λουτρά Υπάτης  

        Νέο πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλη-
σης για 10.000 ανέργους 18-66 ετών μέσω της οικονο-
μικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ετοι-
μάζει ο ΟΑΕΔ.  

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54246
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54266
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54226
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54166
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54186
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54286
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54206


 

 

 Μπλοκάκια - Τέλος επιτηδεύματος: Ποιοι επαγγελματίες υ-

πάγονται και ποιοι εξαιρούνται 

     Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι με «μπλοκάκια», 

μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες 

που κατά τη διάρκεια του 2018 άσκησαν ατομικά τις επαγ-

γελματικές δραστηριότητές τους καλούνται και φέτος να 

πληρώσουν, εκτός από τον φόρο εισοδήματος και την ειδι-

κή εισφορά αλληλεγγύης,... 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΕΩΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 

  Ξεκινά το θερινό «σαφάρι» της ΑΑΔΕ - Έρχονται 50.500 

έλεγχοι 

  

 

 Θερινές εκπτώσεις 2019: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέ-

σουν 

  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 ΑΑΔΕ: Πώς και πότε διαγράφεται το χρέος από το Τέλος 

Επιτηδεύματος 

 Ερχεται νέο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων 

-Για χρέη έως 300.000 ευρώ 

 
  Η πρώτη ελληνική ψηφιακή τράπεζα έρχεται στην Ελλάδα το 

       Η Praxia bank, η πρώτη ελληνική ψηφιακή τράπεζα 

που θα ξεκινήσει την πλήρη λειτουργία της το φθινόπωρο 

του 2019, θέτει τις βάσεις για την έγκαιρη και αποτελεσμα-

τική εκπλήρωση των κανονιστικών υποχρεώσεών της κα-

θώς και τη διαχείριση κινδύνων, υιοθετώντας διεθνώς α-

ναγνωρισμένες τεχνολογικές λύσεις ... 

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

 Μια ανάσα από την επίσημη πρεμιέρα τους για φέτος 
βρίσκονται οι θερινές εκπτώσεις 2019, οι ημέρες εκεί-
νες δηλαδή που οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρί-
α να κάνουν τα ψώνια τους ενόψει καλοκαιριού σε 
καλύτερες τιμές. Οπως έγινε γνωστό οι θερινές εκπτώ-
σεις .. 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54346
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54386
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54326
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54306
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54307
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54426
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54287


Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Νέα δράση του ΕΣΠΑ για 7.000 εργαζόμενους  

 

  Πότε χάνεται η ρύθμιση των 120 δόσεων στην εφορία 

 

 

 Επιχειρηματικά βραβεία Θαλής ο Μιλήσιος 

 Τα επιχειρηματικά βραβεία Θαλής ο Μιλήσιος τα οποία 

διοργανώνονται από την CPANμε την συνεργασία της 

GKMEDIAPUBLISHINGκαι της PALLADIANCONFER-

ENCES,  υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημο-

κρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και με την υ-

ποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλά-

δος  ... 

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

   Τραπεζικές αναλήψεις από ΑΤΜ   ΑΑΔΕ: Φοροέλεγχοι Hi-Tech  

 

 

 Παράταση για διακριτικό τίτλο 

  

Δείτε περισσότερα 

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

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54506
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54466
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54526
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54586
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54546
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54606


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

