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Συγκροτήθηκε σε σώμα το Περιφερειακό Επιμελητηριακό 

Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας. 

Την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρα 17:00, συνεδρίασε το 

Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Στερεάς 

Ελλάδας, στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Εύβοιας, στην 

Χαλκίδα.  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Δάνεια μέχρι 1,5 εκατ. σε μικρομεσαίες για επενδύσεις ή 

κεφάλαιο κίνησης - Επιδοτούμενο το 40% του επιτοκίου 

 Με "κομμένη την ανάσα" οικονομία και καταναλωτές 

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=41646
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41046
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41047


 

 

   Νέος φορέας για τη στήριξη των ΜμΕ  

    Τη δημιουργία ενός νέου φορέα, ο οποίος θα σταθεί 

αρωγός στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προωθεί ο 

αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας, 

Γιάννης Δραγασάκης, σε συνεργασία με τον γενικό 

γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων, Λόη Λαμπριανίδη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΜΠΕ …. 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Δεύτερος γύρος ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για χρέη στο 

Δημόσιο 

    Έως 60 εκατ. ευρώ η "τρύπα" στην υπόθεση ΕΛΤΑ - ΔΕΗ 

 

 

   Απλούστευση του νόμου Κατσέλη σχεδιάζει η 

κυβέρνηση σύμφωνα με τον Δραγασάκη  

  Σειρά θεμάτων συζήτησε ο αντιπρόεδρος της 

κυβέρνησης με εκπροσώπους της Ένωσης Τραπεζών – 

Αντικείμενο συνάντησης η ενίσχυση της ρευστότητας 

στην αγορά, τα «κόκκινα» δάνεια και τα νέα 

χρηματοδοτικά εργαλεία   ω «κόκκινα» δάνεια, ο νόμος 

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Εκρηκτική αύξηση στη χρήση καρτών στην Ελλάδα  ΑΑΔΕ: Εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής ενδικοφανών 

προσφυγών 

 

 

Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου προς τον Υπουργό 

Μεταφορών και Υποδομών 

    

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41306
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41326
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41226
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41146
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41206
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41246
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotidaimages/epistoli_Yp_F3954.Metaforon_Ypodomon.pdf


 

 

  Δύο νέα προγράμματα για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

  Δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ, για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, αναμένεται να 

ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης .. 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Αγρότες: Τι αλλάζει στην ασφάλιση και τις συντάξεις   Ποιες φοροελαφρύνσεις προβλέπουν τα «αντίμετρα» 

 

 

  Τα σημεία- κλειδιά στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 

   Τα μέτρα, που έχουν ληφθεί και τα βήματα, που θα 

γίνουν στο άμεσο μέλλον με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, 

τη μείωση της ανεργίας και την άμβλυνση των 

περιφερειακών ανισοτήτων περιγράφει το Δελτίο 

Οικονομικών Εξελίξεων του υπουργείου Οικονομίας.  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Φόρος 2% σε smartphones, tablets και ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές 

    Κατασχέσεις και άνοιγμα θυρίδων σχεδιάζει η ΑΑΔΕ  

 

 

   ΑΑΔΕ: Μαζικές εντολές ελέγχων αλλά και κίνητρα 

     «Ραντεβού» με την εφορία θα έχουν τον τρέχοντα 

μήνα επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με 

εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Η ΑAΔΕ αρχίζει από 

την τρέχουσα εβδομάδα την αποστολή επιστολών, 

ταυτόχρονα με εντολή ελέγχου, στους υπόχρεους που 

έχουν ανοιχτές υποθέσεις προκειμένου  ... 

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41506
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41546
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41406
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41386
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41426
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41526
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41346


Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 8 νέες e-εφαρμογές για τη φοροδιαφυγή απο την ΑΑΔΕ   Ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3% για το 2019 

προβλέπει ο ΟΟΣΑ 

 

 

   Αλλαγές στις εκπτώσεις από το υπουργείο Οικονομίας 

  Στη συνεδρίαση του ΔΣ της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας την προηγούμενη 

εβδομάδα συζητήθηκε το ερωτηματολόγιο που 

απέστειλε η γενική γραμματεία Εμπορίου για το νομικό 

πλαίσιο των προσφορών και εκπτώσεων και 

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Αναρτήθηκε το κείμενο του επικαιροποιημένου 

μνημονίου - Τι προβλέπει 

  Grow your Business - Δωρεάν Σεμινάριο στη Λαμία 13 

Ιουν 2018 

 
 

   

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ρύθμιση -ανάσα για τους 

ελεύθερους επαγγελματίες 

    Σε ρύθμιση χρεών που έχουν δημιουργήσει μέχρι και 

το τέλος του 2017 θα μπορούν να ρυθμίσουν μέσω του 

εξωδικαστικού μηχανισμού οι ελεύθεροι επαγγελματίες 

μετά τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν και προωθεί η 

κυβέρνηση.    

Δείτε περισσότερα 

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

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41806
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41866
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41766
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41666
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41686
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=41626


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/

