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 Διαδυκτιακή συνάντηση με την Ευρωβουλευτή κα Ασημα-

κοπούλου και τον Βουλευτή Φθιώτιδας κο Οικονόμου είχαν 

οι Πρόεδροι των 5 Επιμελητηρίων Στ. Ελλάδας.  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  
Ναι...Θέλω! 

 O Πρόεδρος του Επιμελη-

τηρίου Φθιώτιδας στην 

εκπομπή Business Plan του 

Star Κεντρικής Ελλάδος 

Θέλεις να έχεις πρώτος έγκυρη επι-

χειρηματική ενημέρωση;     
 

 Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, διοργανώθη-

κε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με την Ευρωβουλευτή & 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου κα Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου και το 

Βουλευτή Φθιώτιδας & Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παρα-

γωγής & Εμπορίου κο Γιάννη Οικονόμου 

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=70726
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=71026
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://www.youtube.com/user/georgezardas/featured
https://www.instagram.com/fthiotidachamber/
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/shared/adsredirect.jsp?medium_id=2041&language_id=el&url=https://youtu.be/8i-jsjh49Tk


Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Εφαρμογή Covid-19 σχεδιάζει το Υπ. Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης 

     Με ένα κλικ παίρνεις άδεια λειτουργίας επιχείρησης -

Το νέο νομοσχέδιο, ποιες δραστηριότητες αφορά [λίστα] 

 

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

   Επιστολή του Προέδρου του ΕΒΕ προς τους Υπουργούς Περι-

βάλλοντος και Ανάπτυξης σχετικά με την επιβολή «πράσινου» 

τέλους ύψους 0,03 ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης 

   Λαμία: Δηλώσεις Θανάση Κυρίτση και Γιάννη Βλαχογιάν-

νη για το click away (φωτο – βιντεο)  

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

 Το radio-net συνάντησε στους κεντρικούς δρόμους της Λα-
μίας τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Φθιώτιδας Θανάση 
Κυρίτση και τον εκπρόσωπο του εμπορικού κόσμου Γιάννη 
Βλαχογιάννη οι οποίοι διαπίστωσαν την δυσφορία των ιδιο-
κτητών των καταστημάτων της λιανικής στη Λαμία για τις 
δυσκολίες του click away.  

    Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, διοργάνωσε ακόμα μία διαδι-
κτυακή συνάντηση εργασίας με την Ευρωβουλευτή κα Μαρία 
Σπυράκη το απόγευμα της Πέμπτης 17 Δεκεμβρίου 2020, στο 
πλαίσιο ενημερωτικών τηλεδιασκέψεων που πραγματοποιεί. 
Η κα Σπυράκη τόνισε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι ανα-
δύονται νέα δεδομένα & εξελίξεις μετά την πανδημική κρίση  

 Επιστρεπτέα προκαταβολή: Κίνδυνος για επιστροφή 

ποσών από επιχειρήσεις και επαγγελματίες 

         Από έναν πρώτο δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργή-

θηκε εντοπίστηκαν επαγγελματίες που εμφάνισαν μειωμένο 

τζίρο πάνω από 20% αλλά στην πραγματικότητα η μείωση 

του τζίρου τους το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου ήταν 

μικρότερη.    

 Με την Ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη συζήτησαν οι 

Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Στερεάς 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=70466
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=70506
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=70466
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=70986
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/category.jsp?context=102&categoryid=62766
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=70486
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=70666
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=71006


 
 Στο elevategreece.gov.gr οι αιτήσεις και από startups μορφής 

ΙΚΕ,ΕΠΕ και ΑΕ 

    Δημοσιεύτηκε η κοινή Υπουργική Απόφαση για τη σύ-

σταση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων που 

περιγράφει τις προϋποθέσεις εγγραφής και τα κριτήρια 

υπαγωγής των επιχειρήσεων σε αυτό για να μπορούν να 

αντλήσουν κρατικές επιδοτήσεις ενώ .. 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

    K.ΜΙΧΑΛΟΣ: «ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ 

   Ποιοι δικαιούνται μείωση 80% στο ενοίκιο, τι αποζημίω-

ση θα πάρουν οι ιδιοκτήτες 

  

 

  Επιστολή διαμαρτυρίας του Προέδρου του Επιμελητηρίου 

Φθιώτιδας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για το clickaway  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 e-katanalotis: Δωρεάν τα sms για καταστήματα χωρίς e-

shop 

 Διατάξεις που αφορούν την προστασία των εργαζομένων 

από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους 

   Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας συνεχίζει τον κύκλο ενημερωτι-

κών τηλεδιασκέψεων 

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

    Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Κατά τη διάρκεια της πρόσφα-
της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρι-
κής Ένωσης Επιμελητηρίων, στην οποία συμμετείχατε 
καθ’ όλη τη διάρκειά της – και σας ευχαριστούμε ι-
διαιτέρως – σας δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσετε 
από 1ο χέρι την κραυγή αγωνίας όλων των εκπροσώ-
πων των επιχειρήσεων  .. 

       Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας διοργάνωσε μία ακόμη 
διαδικτυακή συνάντηση εργασίας, αυτή τη φορά με κε-
ντρικούς εισηγητές τον Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύ-
σεων αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ κο Γιάννη Τσακίρη & το 
Βουλευτή Φθιώτιδας & Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επι-
τροπής Έρευνας & Τεχνολογίας κο Θέμη Χειμάρα .. 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=70946
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=70966
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=70886
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=70786
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=70926
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=71066
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=70866


Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  ΕΕ: Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχει-

ρήσεων 

 Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια 

Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου 

  

   Συνδιοργάνωση τηλεδιάσκεψης του Επιμελητηρίου 

Φθιώτιδας με τα Επιμελητήρια Λακωνίας, Μεσσηνίας, 

Αρκαδίας και Αιτωλοακαρνανίας με φορείς και επιχειρη-

ματίες για την προώθηση της ελιάς "Καλαμών" στο Εξω-

τερικό 

   Tην Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 συμμετείχαμε στην τη-

λεδιάσκεψη φορέων και επιχειρηματιών που συνδιοργανώσα-

με από κοινού με τα Επιμελητήρια Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αρ-

καδίας & Αιτωλοακαρνανίας με θέμα την ανεύρεση λύσης  ..   

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Ερχεται Γέφυρα 2 για δάνεια μκρομεσαίων και επαγγελ-

ματιών  

 Επιστρεπτέα προκαταβολή: Έρχεται ο 5ος κύκλος, ελά-

χιστο ποσό επιδότησης τα 1000 ευρώ 

  Με τον Αλέξη Χαρίτση & Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολί-

τευσης συζήτησαν τα Επιμελητήρια Στερεάς Ελλάδας  

      

Δείτε περισσότερα 

 ΕΝΑΡΞΕΙΣ—ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΗΝΕΣ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 -  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

  Ολοκληρώνοντας τον 2ο κύκλο επαφών το Επιμελητήριο 
Φθιώτιδας, διοργάνωσε μία ακόμη διαδικτυακή συνάντη-
ση εργασίας, αυτή τη φορά με κεντρικούς εισηγητές το 
Βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ - Τομεάρχη Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων & π. Υπουργό Εσωτερικών κο Αλέξη Χαρί-
τση  .. 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=71306
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=71386
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=71126
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=71086
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=71446
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=71366


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

