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     Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 η ενημε-

ρωτική εκδήλωση για τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου  

  Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 το 

απόγευμα, η ενημερωτική εκδήλωση για τα Ανοικτά Κέ-

ντρα Εμπορίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Λαμίας. Τα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου 

(ΑΚΕ) το πρόγραμμα που τρέχει ο Δήμος Λαμιέων με τη 

συνεργασία του Επιμελητηρίου Φθιώτδας  χρηματοδοτεί 

δράσεις στο Εμπορικό Κέντρο της πόλης … 

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Ηλεκτρονικό Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου Φθιώτι-

δας . Η συμμετοχή σου είναι σημαντική για την καλύτερη 

επικοινωνία μας 

 «Βροχή» τα πρόστιμα για όσους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων 

δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους ΚΤΕΟ 

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=45086
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=45246


 

  Handelsblatt: Σε δεινή θέση οι ελληνικές τράπεζες 

  Στα τεράστια προβλήματα που συνεχίζουν να αντιμετω-

πίζουν οι ελληνικές τράπεζες, κυρίως λόγω των μη εξυπη-

ρετούμενων δανείων, και τα οποία προκαλούν ανασφά-

λεια και κρατούν μακριά δυνητικούς επενδυτές  αναφέ-

ρεται σε εκτενές της άρθρο η εφημερίδα Handelsblatt .. 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτόματες κατασχέσεις από τραπεζικούς λογα-

ριασμούς 
 Έργα για την επιχειρηματικότητα, προϋπολογισμού άνω 

των 40 εκατ. ευρώ, υλοποιεί η Κεντρική Ένωση Επιμελη-

τηρίων  

 

 

 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΕΕ ΣΤΗ ΔΕΘ 

    Το πρώτο βήμα για τη σταδιακή απεμπλοκή της Ελλά-

δας από τα μνημονιακά δεσμά έγινε από τη Θεσσαλονίκη 

με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού που σηματοδοτούν 

μια σειρά ελαφρύνσεων στις επιχειρήσεις που, αν συνεχι-

στούν, θα δώσουν μια νέα ώθηση στην ελληνική αγορά 

και την οικονομία.   

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Kλαδικές τεχνικές μελέτες επί επιπτώσεων no Brexit deal  Προτεραιότητα σε φορολογικούς ελέγχους με εισαγγελι-

κές παραγγελίες 

 

 

  Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ κο Κων/νο Δέρβο, 

είχε η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας 

 Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ κο Κων/νο Δέρβο, 

είχε η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας την Τρίτη 

11 Σεπτεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο περιοδείας του, ο Πρό-

εδρος της ΟΝΝΕΔ, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της 

ΝΟΔΕ Φθιώτιδας κο Σ. Κωσταρά, συναντήθηκε με τον 

Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Αθ. Κυρίτση .. 

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=45426
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=45427
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=45326
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=45346
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=45366
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=45626
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=45286


 

 

 Πρόσκληση προς τις ελληνικές ΜμΕ του Ευρωπαϊκού Επιτα-

χυντή Εξωστρέφειας Μικρομεσαίων 

   Ο SPACE2IDGO Accelerator προσκαλεί Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να διεισδύσουν σε αγορές 

χωρών εκτός Ε.Ε. .. 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

   «Φωτιά» η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και φέτος - 

Μεγάλες αυξήσεις, απαγορευτικό το αγαθό της θέρμαν-

  Μάχη για τα φοροέσοδα 

  

 

  AGROfest ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 1ο  Πανελλήνιο Φεστιβάλ 

Γεωργίας & Κτηνοτροφίας  

   Το «AGROfest ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 1ο  Πανελλήνιο Φεστιβάλ 

Γεωργίας & Κτηνοτροφίας», άνοιξε τις πύλες του την Τετάρτη 

19 Σεπτεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Επιχειρηματικού 

Πάρκου Λιβαδειάς.      

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Έναρξη της συγκομιδής, τυποποίησης – συσκευασίας και 

εμπορίας ακτινιδίων εσοδείας 2018 

 Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας B2B Εμπορικών 

Επαφών  

 
   Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας εντείνει τις συνεργασίες του... 

   Συνάντηση με την Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλίας κα Ι. Λαλιώτου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 

Σεπτεμβρίου 2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων της επι-

τροπής ερευνών στο Βόλο.. 

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=45786
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44666
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=45726
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=45666
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=45646
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=45846
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=45706


Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

    Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση 

νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστό-

τητας και της απασχόλησης   

  3 Δράσεις Στήριξης των μαθητών για το σχολικό έτος 

2018-2019 από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με δω-

ρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος  

 

 

 Συμμετοχή στο 16ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αδελφοτήτων 

Γαστρονομίας & Οινολογίας, στην Αθήνα στις 19 - 20 - 21 

Οκτωβρίου 2018 

 Μία μοναδική ευκαιρία για την προβολή και παρουσία-

ση προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την γα-

στρονομία, το φαγητό, το κρασί, το μαγείρεμα, την από-

λαυση εδεσμάτων και ποτών,  ... 

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

        Η οικονομία αντιμέτωπη ξανά με την αβεβαιότητα 

 

Capital controls: Και επίσημα χωρίς περιορισμό η ανά-

ληψη μετρητών 

 

 

27 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 

    Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού εορτάζεται κάθε χρόνο 

στις 27 Σεπτεμβρίου ημερομηνία, η οποία καθορίσθηκε 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το 1970.   

Δείτε περισσότερα 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ—ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΗΝΕΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 &  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=46106
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=45146
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43986
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=46046
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=46066
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=46026


Ηλεκτρονικό Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας                   

Η συμμετοχή σου είναι σημαντική για την καλύτερη επικοινωνία μας 

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

