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      Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας μεταφέρθηκε σε νέα διεύ-
θυνση 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

δείτε  περισσότερα 

  Η ψηφιακή κάρτα my lamia…είναι 

γεγονός! 

24-11-2021 

δείτε  περισσότερα 

30-11-2021 
 O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Φθιώτιδας μιλά στο ENA TV για την 

κάρτα του δημότη, τις ηλεκτρονικές 

απάτες και τις επιπτώσεις του κο-

ρωνοιού στις επιχειρήσεις (video)  

δείτε  περισσότερα 

 Πρόσκληση του Επιμελητήριου Φθιώ-

τιδας και της Δημόσιας Επιχείρησης 

Διανομής Αερίου-ΔΕΔΑ, σε εκδήλωση 

σχετικά με την επέκταση του δικτύου 

αερίου στην Περιφέρεια Στερεάς  

2-12-2021 

δείτε  περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/shared/index.jsp?context=101
https://www.facebook.com/epimelitiriofthiotidas
https://www.youtube.com/channel/UCasanztf8_EQwqQzmMxN6Tw/live
https://www.instagram.com/fthiotidachamber/
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79106
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79226
https://youtu.be/cRYwETyCq0k
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79466


 Επιστολή Φορέων Φθιώτιδας προς τους Υπουργούς Οι-

κονομικών και Ανάπτυξης για τα νέα μέτρα ανάσχεσης της 

Πανδημίας 

 

11-11-2021 

 

25-11-2021 
 Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Φθιώτι-
δας προς τους αρμόδιους Υπουργούς για τις ηλε-
κτρονικές απάτες  

δείτε  περισσότερα 

    Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,   Το τελευταίο διάστημα οι 

ηλεκτρονικές απάτες στο πλαίσιο επιχειρηματικών συναλ-

λαγών εσωτερικού και εξωτερικού έχουν αυξηθεί ραγδαία 

και οι επιτήδειοι βρίσκουν πρόσφορο έδαφος πίσω από 

την ανωνυμία και την μη ελεγχόμενη πληροφορία που 

προσφέρει το διαδίκτυο  

02-11-2021 
 Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού – Δεύτερη 
ευκαιρία για την ενίσχυση των 1.000 – 4.000 ευρώ  

    Επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή τον 

Απρίλιο του 2021, οι οποίες υπέβαλαν αίτηση χορήγησης 

της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού αλλά θεωρούν 

πως απορρίφθηκαν άδικα,   

δείτε  περισσότερα 

δείτε  περισσότερα 

δείτε  περισσότερα 

 Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών στο πλευρό του Επιμε-

λητηρίου Φθιώτιδας για την προστασία των επιχειρή-

σεων απο τις ηλεκτρονικές απάτες 

30-11-2021 

       Σε συνέχεια των ενεργειών μας και σχετικής επιστο-

λής που στείλαμε για την έξαρση των φαινομένων ηλε-

κτρονικών υποκλοπών στο πλαίσιο επιχειρηματικών συ-

ναλλαγών, λάβαμε απάντηση από την Ελληνική Ένωση 

 «Τα νέα μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας πλήτ-

τουν σοβαρά για ακόμα μία φορά την εύρυθμη λειτουργία 

της αγοράς»   Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί  ... 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79286
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=78906
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79066
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79406


03-11-2021 

      Πρόγραμμα Γέφυρα: Τι ισχύει για όσους έχασαν 

την επιδότηση Οκτωβρίου 

δείτε  περισσότερα 

02-11-2021 

 Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας στην 41η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επι-
μελητηρίων 

δείτε  περισσότερα 

 ο διάστημα 26 & 27 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε 

στην Αθήνα η 41η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσί-

 

08-11-2021 
    Νέο πακέτο μέτρων για την ελάφρυνση 

των λογαριασμών ρεύματος -Επιδοτήσεις 

και αναστολή πληρωμών 

δείτε  περισσότερα 

15-11-2021 
 Καθ' οδόν τα τέλη κυκλοφορίας 2022: Για 

ποιους θα είναι μηδενικά, πώς δε θα πλη-

ρώσετε πρόστιμα 

δείτε  περισσότερα 

  

 Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Ποια ποσά επιστρέφονται και πότε - Παράταση 
για τα δικαιολογητικά  

δείτε  περισσότερα 

17-11-2021 

 Τις προϋποθέσεις επιστροφής των κρατικών ενισχύσεων που δόθη-
καν μέσω  των επιστρεπτέων προκαταβολών καθορίζουν επτά υ-
πουργικές αποφάσεις  

   Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ δημιούργησε τέσσερις ψηφιακές φόρμες, σε 
μορφή επεξεργάσιμου pdf.   Οι φόρμες αυτές μπορούν να αποθη-
κευθούν και να συμπληρωθούν απευθείας στον υπολογιστή του 
χρήστη,  

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=78926
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79366
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79006
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79086
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79126


29-11-2021 

      Εκθεσιακό Πλάνο 2022 της Περιφέ-

ρειας Στερεάς Ελλάδας. 

δείτε  περισσότερα 

δείτε  περισσότερα 

22-10-2021 

 ΓΕΦΥΡΑ 2 - Παράταση ρύθμισης δα-

νείων έως 31.12.21 

δείτε  περισσότερα 

 

  Ζήτηση ελληνικών τροφίμων 

δείτε  περισσότερα 

26-11-2021 

  Τα μέτρα στήριξης απέτρεψαν τα 

μαζικά «λουκέτα», αλλά διπλασιά-

στηκαν οι επιχειρήσεις που κατέγρα-

 Εφορία – Ανατροπές στο χρονολόγιο 

πληρωμής του ΕΝΦΙΑ και του φόρου ει-

σοδήματος 

δείτε  περισσότερα 

Θέλεις να έχεις έγκυρη Ε-

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ          

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ; 

ΝΑΙ, θέλω 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79346
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79186
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=78746
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79306
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79266
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform


1-11-2021 

 «Έφυγε» ο Θανάσης Μπαξεβανάκης  

δείτε  περισσότερα 

2-11-2021 
 ΙΟΒΕ: Επιστροφή του δείκτη οι-

κονομικού κλίματος σε άνοδο 

τον Οκτώβριο  

δείτε  περισσότερα 

3-12-2021 
 «Μεγάλος αδερφός» της Εφορί-

ας στις ταμειακές μηχανές 

δείτε  περισσότερα 

 ΕΝΑΡΞΕΙΣ—ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΗΝΕΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2021 

1-11-2021 
  Ελληνικές επιχειρήσεις – 

«Πάτωσαν» στις επενδύσεις ψη-

φιοποίησης 

δείτε  περισσότερα 

Η είδηση της απώλειας του Θανάση Μπαξεβανάκη προ-

κάλεσε σε όλους μας, απέραντη θλίψη και οδύνη. Υπήρ-

ξε ένας εξαίρετος και αξιόλογος άνθρωπος, γνήσιος εκ-

φραστής της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας  

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79246
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=78886
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=79486
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=78866

