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     "ΝΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ..!!" ..Οι Βραβεύσεις Νεανικής Επιχειρηματικότη-

τας σχολιάζονται απο τον Πρέδρο του ΕΒΕ κο Α. Κυρίτση στην 

εκπομπή Business Plan του Star Κεντρικής Ελλάδας (video)  

        

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

  120 δόσεις: Τι θα ισχύσει για τα χρέη σε εφορία, ασφαλι-

στικά ταμεία και δήμους - Ποιοι μπορούν να ενταχθούν 

Θέλεις να έχεις πρώτος έγκυρη επι-

χειρηματική ενημέρωση;     

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=53086
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53106
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform


  Δράσεις για την προώθηση του Οινοτουρισμού 

        

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Ασφυκτιούν οι μικρομεσαίοι: Εκτός εξωδικαστικού τα χρέη μέ-

χρι 20.000 ευρώ, ελάχιστες οι δόσεις 

 Ηλεκτρονικά, μέσω ΕΦΚΑ, οι αιτήσεις για τις 120 δόσεις 

 
 

 Πικρό» το ποτήρι για καφέ, αναψυκτικά και χυμούς -

Μένουν στον ΦΠΑ 24%  

    «Το φλυτζάνι» πρέπει να διαβάσουν οι πολίτες για να 

διαπιστώσουν τι τους «έταξε» τελικά ο πρωθυπουργός, ο 

οποίος ανακοίνωσε μεν παροχές, που την επομένη κιόλας 

όμως άρχισαν να διαψεύδονται.  

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Ισχυρή αύξηση χορηγήσεων σε ενέργεια, γεωργία, του-

ρισμό 

 Σχέδιο νέας χαλάρωσης capital controls έως τα τέλη Μαΐ-

ου  

 

 
 Μείωση της ανεργίας στο 18,5% τον Φεβρουάριο  

   

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

  Μειωμένο παρουσιάζεται το ποσοστό της ανεργί-
ας σε σύγκριση τόσο με τον Ιανουάριο όσο και με πέρυσι, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον εποχικά προ-
σαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Φεβρουάριο του 
2019.  

       Μια νέα συνεργασία για την προώθηση του Οινο-
τουρισμού στην Ελλάδα σχεδιάζεται για το προσεχές 
διάστημα, βάζοντας τις βάσεις για μια μόνιμη συμμα-
χία στον χώρο.  

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53326
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53386
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53286
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53206
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53266
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53406
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53306


 

 

 TRIAGONON ΛΑΜΙΑ OPEN MALL: Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας 

ευχαριστεί τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην υποβολή 

της πρότασης 

    Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι 

εγκρίθηκε η πρόταση που είχε υποβάλλει το Επιμελητήριο 

Φθιώτιδας σε συνεργασία με το Δήμο Λαμιέων στο πλαί-

σιο πρόσκλησης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του ΕΠΑ-

νΕΚ συνολικού προϋπολογισμού 1.796.641,00€  ... 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Επιβράδυνση βιομηχανικής παραγωγής και πτώση στο 

λιανικό εμπόριο 

 «Φρένο» στις κατασχέσεις λόγω χρεών- Αύξηση στα ληξι-

πρόθεσμα  

  
 

 Υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με το δημοτικό 

τέλος 2% των οικονομικών χρήσεων 2003 – 2007 στον Δήμο 

Λαμίας 

  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

Κατατέθηκε τροπολογία για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ -Τι αλ-

λάζει 

 ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος  

 

 Δεκάδες βραβεία για το ελληνικό λάδι και μέλι στο Λονδίνο 

      Στον διεθνή διαγωνισμό ελαιόλαδου (London Interna-

tional Olive Οil Competitions 2019), που πραγματοποιήθη-

κε για τέταρτη διαδοχική χρονιά στο Λονδίνο, εκ μέρους 

της Ελλάδας υπήρξαν 110 συμμετοχές..  

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

  

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53606
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53626
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53526
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53466
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53486
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53646
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53446


Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Έναρξη εγγραφών, για τον 13ο Hercules Mountain Mara-

thon ! 

 

 Nέο πρόγραμμα για την στήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων  

 

 

  Δωρεάν Workshop απο το Επιμελητήριο Φθιώτιδας - 

"Από την ιδέα στην πράξη σε μία μόλις μέρα!" 

     Από την ιδέα στην πράξη σε μία μόλις μέρα! Πώς να 

επικεντρωθείς απόλυτα και να δημιουργήσεις ένα ολο-

κληρωμένο προϊόν σε μία μέρα. Workshop διάρκειας 5 

ωρών από τον Γιώργο Κολλιόπουλο... 

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Έναρξη εγγραφών, για τον 13ο Hercules Mountain Mara-

thon ! 

  Φορολογικές δηλώσεις: Και επισήμως παράταση ως 

29 Ιουλίου 

 
 

    Διεξήχθει ημερίδα στην Αταλάντη απο το Επιμελητήριο Φθιώτι-

δας με θέμα ''Σύγχρονες ηλεκτρονικές ανταποδοτικές υπηρεσίες 

Επιμελητηρίου Φθιώτιδας'' την Δευτ. 20 Μαίου στην αίθουσα εκδη-

λώσεων του Δήμου  

          Την Δευτέρα 20 Μαίου πραγματοποιήθηκε ενημε-

ρωτική εκδήλωση για τα μέλη του Επιμελητηρίου Φθιώ-

τιδας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αταλάντης 

με θέμα ''Σύγχρονες ηλεκτρονικές ανταποδοτικές υπηρε-

σίες Επιμελητηρίου Φθιώτιδας''…. 

Δείτε περισσότερα 

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

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54006
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53887
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53986
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54006
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=54026
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53787


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

