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   Συνάντηση με την Περιφερειακή Δ/ντρια Εκπαίδευσης 

πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ στο πλαίσιο συνεργασίας 

για τον Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας  

        

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

   ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Θέλεις να έχεις πρώτος έγκυρη 

επιχειρηματική ενημέρωση;     

  Με την Περιφερειακή Δ/ντρια Εκπαίδευσης 
συναντηθήκαμε την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 για να 
συζητήσουμε το πλαίσιο συνεργασίας για την επιτυχή 
υλοποίηση του Μαθητικού Διαγωνισμού 
Επιχειρηματικότητας, που συνδιοργανώνουν τα 
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Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Οι νέες κλίμακες για το αφορολόγητο στο νέο 

φορολογικό νομοσχέδιο 

  Πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα των πνευματικών 

δικαιωμάτων 

    Η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

(ΚΕΕΕ) πραγματοποιήθηκε στα Χανιά απο 1-2 Νοεμβρίου 

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Οι κερδισμένοι του νέου φορολογικού νομοσχεδίου   Nielsen: Οι τάσεις της αγοράς λιανεμπορίου για το 

9μηνο 

   Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας στο 1ο Αναπτυξιακό 

Συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Κεντρικής 

   

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

     Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το Σάββατο 
2 και Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 το 1ο  Αναπτυξιακό 
Συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Κεντρικής 
Ελλάδος στο Βόλο.  

  Η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
(ΚΕΕΕ), φιλοξενήθηκε το διήμερο 1-2 Νοεμβρίου στα Χανιά. 
Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας εκπροσώπησαν το μέλος του ΔΣ & 
μέλος στην ΓΣ στην ΚΕΕΕ κ. Ζιάκας Νίκολαος και ο Α’ 
Αντιπρόεδρος κ. Αρβανίτης Παναγιώτης.  

 ΟΑΕΔ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
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 Αντικαπνιστικός νόμος: Έρχονται βαριά πρόστιμα που 

φτάνουν έως 10.000 ευρώ 

   Tσουχτερά προβλέπονται τα πρόστιμα για όσους 

παραβαίνουν τον αντικαπνιστικό νόμο, σύμφωνα με Κοινή 

Υπουργική Απόφαση   

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Ασφαλιστικό ελεύθερων επαγγελματιών: Ελεύθερη η 

επιλογή εισφορών για κάθε ασφαλισμένο 

  Καμπανάκι κινδύνου για τις ρυθμίσεις οφειλών 

  

 

   e-καταγραφή των εργαζομένων σε τεχνικά έργα 

  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Μειώσεις φόρων έως 19.200 ευρώ για ανακαινίσεις 

ακινήτων 

  Έρευνα αγοράς για τον τομέα χημικών λιπασμάτων στη 

Ρουμανία 

 

  Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας στην έκθεση Philoxenia-Hotelia 

στη Θεσσαλονίκη 

 Με αυξημένη επισκεψιμότητα και ιδιαίτερα ενισχυμένο το 

ενδιαφέρον των επαγγελματιών του τουρισμού, το 

σημαντικότερο τουριστικό εκθεσιακό «δίδυμο» της 

χώρας,   

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

  Ο εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την 
εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, 
υποχρεούται στο εξής πριν από την έναρξη κάθε 
ημερήσιας απασχόλησης να αναγγέλλει το 
απασχολούμενο προσωπικό μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» στις 
υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
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Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

Ερχεται το νομοσχέδιο για τα συνεταιριστικά σχήματα  Πέντε παρεμβάσεις που θα απογειώσουν τη βιομηχανία 

    

 

 

Εκθεσιακός Σχεδιασμός 2020 για την Περιφέρεια Στ. 

Ελλάδας και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας  

  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξετάζει για το έτος 

2020 τη συμμετοχή της σε μια πληθώρα εκθέσεων που 

ανήκουν στους κλάδους της Αγροδιατροφής, των 

Κατασκευών και του Πολιτισμού. Με την δική σας 

πολύτιμη συνεισφορά μπορείτε να παίξετε σημαντικό 

ρόλο στην οργάνωση και κατάρτιση του Εκθεσιακού 

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

Νέοι επαγγελματίες: Θα πληρώνουν φόρο 4,5% για τα 

πρώτα τρία χρόνια 

Παροχές : Στην τελική ευθεία ελαφρύνσεις για 

νοικοκυριά 

   «Έφυγε» ο Γιάννης Λούκας 

 

     Η αναπάντεχη είδηση της απώλειας του Γιάννη Λούκα 

προκάλεσε σε όλους μας, απέραντη θλίψη και οδύνη. 

Υπήρξε ένας εξαίρετος και αξιόλογος άνθρωπος, γνήσιος 

εκφραστής της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας,  

Δείτε περισσότερα 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ—ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΗΝΕΣ   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 &  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 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 
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