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     Παρουσιάστηκε στο ΕΒΕ ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της 

Αγοράς Εργασίας απο το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπι-

νου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) 

        

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

   Ενέργειες κατάρτισης επιχειρήσεων για την υποχρέωση 

εγγραφής τους στο ΕΜΠΑ & ΗΜΑ 

Θέλεις να έχεις πρώτος έγκυρη επι-

χειρηματική ενημέρωση;     

 Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Ιουλίου 
2019 στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας η παρουσίαση του 
μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας 
από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυνα-
μικού (ΕΙΕΑΔ).  

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=55346
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54709
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform


   Επιτάχυνση επενδύσεων μέσω ψηφιακών εργαλείων 

        

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια του 2018 – Πότε κατα-

βάλλονται  

 Πρόγραμμα ενίσχυσης πολύ μικρών και μικρών επιχειρή-

σεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθ-

μισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής 

 

 

 Έρχονται έξι «φοροανάσες» για τις επιχειρήσεις 

 Με έξι μέτρα ανακούφισης της επιχειρηματικότητας από το 

άγος της υπερφορολόγησης, θα επιχειρήσει να βάλει μπρος 

την ελληνική οικονομία το νέο οικονομικό επιτελείο της κυ-

βέρνησης.  

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω 

της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβου-

λιών 10.000 ανέργων ηλικίας 18-66 ετών 

  Υπουργείο Εργασίας: Στόχος κατώτατος μισθός στα 678 

ευρώ και μείωση των εισφορών  

 

 
  Έρχονται αυστηρότεροι κανόνες για ηλεκτρονικές πληρωμές 

   

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

   Συγκεκριμένα, από την 14η Σεπτεμβρίου θα αρχί-
σει να ισχύει νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 
οποίος εξειδικεύει συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών» (PSD 2) .. 

 Τη δημιουργία ενός κεντρικού ψηφιακού συστήματος 
μέσω του οποίου θα μπορούν να χορηγούνται άδειες 
δόμησης και λειτουργίας έργων και επενδύσεων εξε-
τάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με πληροφορίες του 
economistas.  

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54866
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54826
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54886
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54846
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54906
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54926
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54766


 

 

 Έρχονται 7 ανατροπές στο Ασφαλιστικό - Αλλάζουν όλα σε 

εισφορές και συντάξεις  

     Kορµός όλων των παρεµβάσεων είναι ο νόµος Κατρού-

γκαλου ο οποίος µπαίνει στο... τραπέζι του Προκρούστη 

για ολικό λίφτινγκ. Πιλότος για τις αλλαγές θα είναι 

οι αποφάσεις του ΣτΕ   

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 ΑΑΔΕ: Μπόνους στις συνεπείς επιχειρήσεις η γρήγορη 

επιστροφή φόρου  

 Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι Ελληνες επιχειρηματίες για 

το επόμενο 12μηνο  

  

 

 Παράταση προθεσμίας για χρηματοδότηση βιώσιμων ΜμΕ 

  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Σε ανοδική πορεία η οικοδομική δραστηριότητα   Aκόμα 800 εκατ. σε καινοτόμες μμε από το επενδυτικό 

πακέτο Γιούνκερ  

 
  Την πλήρη άρση των capital controls σχεδιάζει η ΤτΕ 

  Ο Γιάννης Στουρνάρας μετά τη συνάντηση του με τον 

πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποκάλυψε την πρό-

θεση του να εισηγηθεί την πλήρη κατάργηση των capital 

controls.  

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

 Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 
συμμετοχή στο «SME Pre-listing Support Programme». 
Μέχρι τις 30 Αυγούστου, επιχειρήσεις που εδρεύουν 
στην Ελλάδα,  

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=55086
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=55266
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=55066
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=55006
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=55046
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=55286
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=55026


Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Στην εφορία μόνο με… ραντεβού - Τι αλλάζει από τις 29 

Ιουλίου 

 

  Η ΕΣΕΕ ζητά πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματο-

δότηση και την ισότιμη μεταχείριση τους από τις τράπεζες 

 

 

 Ανακοίνωση του ΕΒΕ για την κοίμηση του Μακαριστού 

Μητροπολίτη Φθιώτιδας 

      Η ξαφνική είδηση της κοιμήσεως του Μακαριστού 

Μητροπολίτη Φθιώτιδας Νικολάου προκάλεσε σε όλους 

μας, απέραντη θλίψη και οδύνη. Επί δύο και πλέον δεκα-

ετίες υπήρξε ένας άοκνος εργάτης της Εκκλησίας μας, .. 

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

   Έργο ΚΕΕΕ για την ΜΑΘΗΤΕΙΑ: «Συμβουλευτική για την προσέλκυση 

επιχειρήσεων στη Μαθητεία, συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή 

των επιχειρήσεων και καταγραφή προσφερόμενων από αυτές θέσεων 

Μαθητείας» 

 Σειρά μέτρων για την απλοποίηση του επιχειρηματι-

κού περιβάλλοντος προωθεί η κυβέρνηση 

 

 

 Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Διεθνή 

Τουριστική Έκθεση “TOUR NATUR”, η οποία θα πραγματο-

ποιηθεί στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας από 6 έως 8 Σεπτεμ-

βρίου 2019 

 Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στα 

πλαίσια της τουριστικής της προβολής, θα συμμετάσχει, 

στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση “TOUR NATUR” .. 

Δείτε περισσότερα 

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

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=55426
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=55646
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=55526
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=55386
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=55407
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=55446


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

