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   Συνάντηση του Προέδρου του ΕΒΕ με την την Διευθύντρια του 

Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) 

        

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

    Η ΕΣΕΕ ζητά πρόσβαση των επιχειρήσεων στη 

χρηματοδότηση και την ισότιμη μεταχείριση τους από τις 

τράπεζες 

Θέλεις να έχεις πρώτος έγκυρη 

επιχειρηματική ενημέρωση;     

  Συνάντηση με τη Δ/ντρια του Περιφερειακού 
Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) Στερεάς Ελλάδας 
κα Μουρτζίκου, είχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Φθιώτιδας κος Κυρίτσης το πρωί της Τετάρτης 31 
Ιουλίου 2019 στη Λαμία.   
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform


 ΓΣΕΒΕΕ: Καλεί τις εταιρίες να συμμετάσχουν στις 120 δόσεις 

        

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Νέο ασφαλιστικό σύστημα προτείνουν τα Επιμελητήρια  

 

 ΑΑΔΕ: Τέλος στις ουρές στις ΔΟΥ για μεταβολή στοιχείων 

αστυνομικής ταυτότητας - Από σήμερα ηλεκτρονική 

διασύνδεση 

 

 

  Ψηφιακή σύνταξη και 120 δόσεις: Όλες οι αλλαγές  

  Δύο διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας για την ψηφιακή 

έκδοση των συντάξεων και  τη βελτίωση της ρύθμισης των 

120 δόσεων προς τα  Ταμεία περιλαμβάνει το διυπουργικό 

πολυνομοσχέδιο για την διοίκηση των ΟΤΑ και το άσυλο 

που συζητείται από σήμερα στις επιτροπές της Βουλής  

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

   Hλεκτρονικά βιβλία: Δείτε τι αλλάζει για εκατομμύρια 

επιχειρήσεις και επαγγελματίες 

   ΑΑΔΕ: Και μέσω Facebook οι έλεγχοι για εντοπισμό 

φοροφυγάδων - Στο στόχαστρο και οι συναλλαγές μέσω 

Paypal  

   Ενθαρρυντικό για τις επιχειρήσεις και την αγορά το νέο 

φορολογικό νομοσχέδιο - δηλώσεις του Προέδρου του 

Επιμελητηρίου Φθιώτιδας 

   

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

  Σταθερά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και 
μάλιστα με διευρυμένη πολιτική συναίνεση, αποτελούν 
τα σημεία που περιλαμβάνονται στο φορολογικό 
νομοσχέδιο για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και την εφαρμογή 
βελτιωτικών ρυθμίσεων στην εξυπηρέτηση οφειλών με 
120 δόσεις.    

  Με τον Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη 
Βρούτση συναντήθηκε στις 5 Αυγούστου 2019, η 
ΓΣΕΒΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιώργο 
Καββαθά.   
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Σχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για ανοιχτά καταστήματα 

την Κυριακή 

      Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός Αδωνις 

Γεωργιάδης σχεδιάζουν να ανοίξουν το θέμα της 

κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων αρχίζοντας 

κοινωνικό διάλογο με φορείς της αγοράς .. 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Ποιοι δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ 2019    Κλείδωσε η μείωση του εταιρικού φόρου στο 24% 

  

 

  Αφορολόγητο: Σταθερό στα 6.500 ευρώ – Με προσαύξηση 

μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών  

  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  “Στα σκαριά” η ηλεκτρονική διασύνδεση της Εφορίας με 

άλλες δημόσιες υπηρεσίες  

  Αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο -Ηλεκτρονική 

ψηφοφορία για την απεργία 

 
 Εφορία: Ευκαιρία για κλείσιμο παλαιών υποθέσεων μέχρι 

τέλος Σεπτεμβρίου 

   Στη νέα ρύθμιση για τις 120 δόσεις μπορούν να 

ενταχθούν και υποχρεώσεις από εκπρόθεσμες δηλώσεις 

περασμένων ετών Τη δυνατότητα να "περαιώσουν" 

εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις παρελθόντων ετών ..    

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

  Ανοιχτά είναι όλα τα σενάρια τόσο για το 
αφορολόγητο όριο όσο και για τις μειώσεις φόρων 
στα νοικοκυριά που έχει προαναγγείλει και έχει 
δεσμευθεί για την υλοποίησή τους η κυβέρνηση.  
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Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

   Έκρηξη αισιοδοξίας στις μικρές επιχειρήσεις - Σε υψηλό 

10ετίας οι επιχειρηματικές προσδοκίες  

 

   Προκήρυξη Έργων Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων 

Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) και στην Στερεά 

 

 

  Αναπτυξιακό νομοσχέδιο: Αυτές είναι οι διατάξεις του 

για εργατικά και ασφαλιστικά θέματα 

       Αντικίνητρα για την υποδηλωμένη εργασία, 

ηλεκτρονική ψηφοφορία για την απεργία και 

συρρίκνωση των εξόδων κηδείας που χορηγούν τα 

ταμεία στα 700 ευρώ   

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

Αλλάζουν όλα στις ανέπαφες συναλλαγές από 14 Σεπτέμβριου    Επαφές Σταϊκούρα με ΕΣΕΕ για μείωση φορολογίας 

και στήριξη των επιχειρήσεων 

 
 

  Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ στο ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος για το 

θέμα της προστασίας των ασφαλισμένων και των 

επιχειρήσεων  (video) 

   

Δείτε περισσότερα 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ—ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΗΝΕΣ   ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 &  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 
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Ηλεκτρονικό Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας                   

Η συμμετοχή σου είναι σημαντική για την καλύτερη επικοινωνία μας 
Το Επιμελητήριο διαθέτει POS για την 

διευκόλυνση 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
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