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    Άρθρο - εισήγηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας 

για την ανάγκη κατάρτισης επενδυτικού προφίλ της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας  

        

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

 Τη μη επιβολή πρόσθετων δασμών σε ελληνικό 

ελαιόλαδο και ελιές από ΗΠΑ 

Θέλεις να έχεις πρώτος έγκυρη 

επιχειρηματική ενημέρωση;     
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  6η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού 

Συμβουλίου (Π.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας - Ενωμένα 

Επιμελητήρια με Στερεοελλαδίτικη συνείδηση...  

        

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Οι νέες κλίμακες για το αφορολόγητο στο νέο 

φορολογικό νομοσχέδιο 

 Αφορολόγητο: Ακατόρθωτο για τα χαμηλά εισοδήματα - 

Ξεκινά το κυνήγι των ηλεκτρονικών αποδείξεων 

 

  Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκδήλωση ενημέρωσης για τα 

ψηφιακά εργαλεία του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, που 

παρουσιάστηκε στον επιχειρηματικό κόσμο της ευρύτερης 

περιοχής Σπερχειάδας-Μακρακώμης 

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Εφορία: Πόσο θα αυξηθούν οι αποδείξεις που 

χρειάζονται για το αφορολόγητο 

 Πέτσας: Στοχεύουμε στην κατάργηση του τεκμαρτού 

εισοδήματος 

  Στη Γενική Συνέλευση των Ευρωεπιμελητηρίων στη Ρώμη 

το Επιμελητήριο Φθιώτιδας  

   

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

    Ο ρόλος της ψηφιοποίησης στο εμπόριο, αλλά και 
γενικότερα η προσαρμογή σε ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο 
ανάπτυξης ήταν τα βασικά θέματα που απασχόλησαν το 
3ο Οικονομικό Φόρουμ και την Γενική Συνέλευση των 
Ευρωεπιμελητηρίων, που πραγματοποιήθηκε από 7 έως 
9 Οκτωβρίου στη Ρώμη.   

     Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 13 
Οκτωβρίου η 6η Συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Επιμελητηριακού Συμβουλίου (Π.Ε.Σ.) Στερεάς 
Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στο φιλόξενο 
Καρπενήσι. Στο κάλεσμα των Επιμελητηρίων της 
Στερεάς συμμετείχαν αιρετοί των ΟΤΑ Α΄ & Β΄βαθμού  

 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση ενημέρωσης για τα 
ψηφιακά εργαλεία  ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που 
διαθέτει  το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, που  διοργανώθηκε από 
το Επιμελητήριο Φθιώτιδας  και το Εμπορικό Σύλλογο 
Σπερχειάδας.  επαγγελματιών της ευρύτερης  περιοχής  
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  Ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλωση στο ΕΒΕ για τη 

δράση: «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους 

μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ)" 

 Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου το 

απόγευμα στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας ενημερωτική 

εκδήλωση για τη δράση: «Ενίσχυση πολύ μικρών και 

μικρών επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Πρόστιμα 15,6 εκατ. για αδήλωτη εργασία μέσα σε ένα 

τρίμηνο - Το νέο «ποινολόγιο»  

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ETOΥΣ 

2015 ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 

  

 

  Συνέδριο FOSSCOMM 2019 με την συνδιοργάνωση και του 

Επιμελητηρίου Φθιώτιδας  

  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων ο Κ. 

Μίχαλος - Παρέμβαση για προσφυγικό / μεταναστευτικό 

 Κανονιστικός έλεγχος πρακτικών που περιλαμβάνουν 

φυσικά ραδιενεργά υλικά 

 
 Με νέο μοντέλο η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% 

μεσοσταθμικά το 2020  

      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 

 Στο ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο κοινοτήτων 
ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού 
κώδικα – FOSSCOMM2019, παραβρέθηκε ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας όπου και απεύθυνε και 
σχετικό χαιρετισμό.  
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Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης 

1.250 Εργαζομένων (49 στην Περιφέρεια Στερεάς) σε 

Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία 

 Τα ενεργά προγράμματα του Αναπτυξιακού νόμου και οι 

δράσεις του ΕΣΠΑ για ΜμΕ  

 

 

 Εμπόριο, τουρισμός και… Δημόσιο «χτίζουν» την 

οικονομία 

 Η βιομηχανία παραμένει η «ατμομηχανή» της 

Ευρωπαϊκής οικονομίας, παρά το ότι στη διάρκεια των 

τελευταίων 20 ετών καταγράφεται σαφής υποχώρηση, 

προφανώς λόγω του αδυσώπητου ανταγωνισμού εξ 

Ανατολής  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Ενημέρωση για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε 

διεθνείς τουριστικές εκθέσεις 

  POS... παντού - Μειώνεται το όριο στις συναλλαγές με 

μετρητά  

 

 

  Νέο σύστημα εξωδικαστικού μηχανισμού -  Ένα ς 

 υπολογιστή ς θα  βγάζε ι τα  στοιχεί α για περιουσία , χρέη, 

   Ένα αυτοματοποιημένο   σύστημ α  εξωδικαστικού 

μηχανισμού σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, είπε ο αρμόδιος υπουργός,  Άδωνι ς 

 Γεωργιάδης.  

Δείτε περισσότερα 

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