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    Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας 

Κώστας Καραγιάννης στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας 

        

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

Υπερδιπλασιασμός των ελέγχων για το παρεμπόριο 

 

Θέλεις να έχεις πρώτος έγκυρη 

επιχειρηματική ενημέρωση;     

 Υποδεχθήκαμε τη   Δευτέρα 1 Οκτωβρίου το φίλο 
Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & 
Εξωστρέφειας Κώστα Καραγιάννη στο Επιμελητήριο 
Φθιώτιδας και συζητήσαμε για αρκετά ζητήματα κοινού 
ενδιαφέροντος  

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=57486
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=56606
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform


 Εργασιακά: Μαύρο μητρώο για κακούς εργοδότες - Ασπίδα 

προστασίας για τη μερική απασχόληση 

        

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

«αρχή…ΖΩ!» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 Με βεβαιώσεις ελεγκτικών εταιρειών και μηχανικών η 

έναρξη επιχειρήσεων και οι επιδοτήσεις 

 

 

 Πέτσας: Κατάργηση εισφορά αλληλεγγύης-τέλους 

επιτηδεύματος ως το 2023  

   Ο Στέλιος Πέτσας δήλωσε ότι μέχρι το τέλος της θητείας 

της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν θα υπάρχει η εισφορά 

αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος  

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο taxis για τη νέα 

βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων 

    Οι ανατροπές που φέρνει η ηλεκτρονική κάρτα 

εργασίας  

 

  Για ποιους και πόσο μειώνονται οι φόροι με τις 

ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ 

   

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

   Κέρδος από 177 έως 1.977 ευρώ ετησίως, ανάλογα με 
το ύψος του εισοδήματος για τους μισθωτούς και 
συνταξιούχους Από το φορολογικό έτος στο οποίο θα 
εφαρμοσθούν πλήρως οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες, οι 
φόροι εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους 
συνταξιούχους και τους κατ' επάγγελμα αγρότες  

   Αυξάνεται κατά 12% το κόστος της υπερωρίας -
 Καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις στα πρόστιμα 
για όσους έχουν αδήλωτους εργαζόμενους - 
Δημιουργείται μητρώο παραβατών στην ΕΡΓΑΝΗ  

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=56766
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=56806
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=56706
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=56666
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=56726
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=56786
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=56686


 

 

 Αυστηρότερο και ταχύτερο πλαίσιο δημοσιεύσεων στο ΓΕΜΗ 

       Αυτοματοποιημένες διαδικασίες, αλλά και βαριά 

πρόστιμα στην περίπτωση παραβάσεων που σχετίζονται με 

τη μη δημοσίευση των υποχρεωτικών στοιχείων των 

επιχειρήσεων, όπως οι ισολογισμοί 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

   Απογειώνονται οι εξαγωγές ενδυμάτων  Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο ορεινός Μαραθώνιος Οίτης 

"Ηρακλής" 

  

 

 Τον Δεκέμβριο η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 

  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Πρόσκληση Συμμετοχής στην Διεθνή Έκθεση FOOD&LIFE 

2019 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

   Δελτίο Ενημέρωσης σχετικά με την Οικονομία & 

Εμπόριο στην Ουγγαρία 

 
  Αναπτυξιακό νομοσχέδιο: Τι αλλαγές έρχονται στα 

εργασιακά 

      Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μερικής 

απασχόλησης προβλέπει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου 

«Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο», το οποίο τίθεται σε 

δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.     

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

   Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από τον Δεκέμβριο 
υποσχέθηκε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, 
κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ για «αντιπολίτευση για την 
αντιπολίτευση», σε σχέση με το αναπτυξιακό 
νομοσχέδιο  

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=56926
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=56906
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=56846
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=56886
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=56866
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=56946
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=56826


Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Αδήλωτη εργασία: «Μαύρο Μητρώο» με παράνομους 

εργοδότες 

 

 Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με δάνεια, 

μέσω του προγράμματος εγγυοδοσίας  

 
 

 «Φάκελος» Εργασιακά: Οι έξι αλλαγές που ζητά ο 

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών  

        Με θετικό «μάτι» βλέπει ο Εμπορικός Σύλλογος 

Αθηνών τις προωθούμενες αλλαγές στα εργασιακά, 

επισημαίνοντας, ωστόσο, στο υπουργείο Εργασίας 

συγκεκριμένες διατάξεις που χρήζουν αναθεώρησης.  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 ΕΦΚΑ: Αυτός είναι ο μέσος μισθός και το μέσο 

ημερομίσθιο 

 Νέο σχέδιο για τη φορολογική κλίμακα: Πόσο 

μειώνονται οι φόροι 

 

 

 Συζήτηση στο ΕΒΕ για το κυκλοφοριακό της Λαμίας στο 

πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

  Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 23 

Σεπτεμβρίου 2019 στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας 

συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο 

πλαίσιο του ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας) του Δ. Λαμιέων, αναζητώντας προτάσεις .  

Δείτε περισσότερα 

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

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=57426
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=57226
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=57386
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=57146
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=57126
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=57166


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
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

