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Σύσκεψη Προέδρων Επιμελητηρίων με τον Πρόεδρο της 

Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο  Μητσοτάκη 

  Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κ. Αθ. Κυρί-

τσης παραβρέθηκε σε σύσκεψη εργασίας, κατόπιν προ-

σκλήσεως του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και αρ-

χηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως κ. Κυριάκου 

Μητσοτάκη με θέμα: «οι  εξελίξεις στην οικονομία και ο 

μεταρρυθμιστικός ρόλος των Επιμελητηρίων»,  ... 

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

Ποιες δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα έξοδα των επιχειρή-

σεων  

Χωρίς εισφορά αλληλεγγύης το επίδομα κατάρτισης     

ανέργων 

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=43386
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43066
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43106


 

 

Στα Τρίκαλα ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κ. 

Αθανάσιος Κυρίτσης για τη δημιουργία αγροτικού δικτύου 

   Το πρωί του Σαββάτου 14 Ιουλίου 2018 παρευρέθηκαν 

στα Τρίκαλα, 11 Πρόεδροι Επιμελητηρίων & μέλη των 

Διοικήσεων αυτών, με κοινό χαρακτηριστικό τους το εν-

διαφέρον για τη στήριξη και την ανάπτυξη του πρωτογε-

νούς τομέα παραγωγής κατόπιν σχετικής πρόσκληση του 

Προέδρου του Επιμελητηρίου Τρικάλων ... 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Έρχεται ο θεσμός των μικροπιστώσεων - Δάνεια έως 25.000 

ευρώ σε ανέργους, επαγγελματίες και επιχειρήσεις 
 «Ψαλίδι» 3,4 δισ. ευρω στις συντάξεις το 2019 - Τι προ-

βλέπουν τα όρια του νέου προυπολογισμού 

 

 

 Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κος Αθ. Κυρί-

τσης μιλά το ΕΝΑ ΤV για την ΠΕΛ ενόψη και της επίσκεψης 

του Υφυπ. κου Πιτσιόρλα 

  .   

Δείτε video 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 «Δεύτερη ευκαιρία» για τη ρύθμιση οφειλών μέσω εξω-

δικαστικού μηχανισμού – Όλες οι αλλαγές  

Ενημέρωση επιχειρήσεων- μελών για θέσεις Μαθητείας 

σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. 

 
 

Σύσκεψη για την ΠΕΛ στην Λαμία. Τι είπε ο υφυπουργός κος 

Πιτσιόρλας 

    Ο Υφυπουργός  κος Πιτσιόρλας παρεβρισκόμενος σήμε-

ρα στη Λαμία έκανε προτάσεις για την βιωσιμότητα της 

ΠΕΛ καθώς και για την μορφή του νέου της νομικού προ-

σώπου.  Τοποθετήσεις μεταξύ άλλων έκανε και ο Πρόε-

δρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κος Αθανάσιος Κυρί-

τσης που τόνισε οτι μέλημα του Επιμελητηρίου είναι  ... 

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43526
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43606
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43406
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43466
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43486
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43506
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43446


 

 

 Έγινε ήδη η πρώτη σύσταση εταιρείας μέσω της 

«Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης»  

 Ξεκίνησε η λειτουργία η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στά-

σης (e-ΥΜΣ), το νέο ψηφιακό εργαλείο εξ αποστάσεως 

σύστασης εταιριών.«Ήδη, σήμερα το πρωί, έγινε η πρώτη 

σύσταση εταιρείας, η οποία διήρκεσε από τις 8 και 36 μέ-

χρι τις 9 και 10», όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός 

γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ....    

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Σαφάρι από τους εφοριακούς στις μισθώσεις Airbnb - 

Άφαντη η εφαρμογή δήλωσης 

 ΑΑΔΕ: Δίνει τη δυνατότητα καταβολής τελών κυκλοφορί-

ας με το μήνα 

  

 

 Παρουσίαση ανανεωμένου διαδικτυακού κόμβου Επιμελη-

τηρίου Φθιώτιδας 

 

 

  Το πρωί της Παρασκευής 6 Ιουλίου 2018 παρουσιάσθη-

κε σε ειδική συνέντευξη τύπου ο ανανεωμένος διαδικτυ-

ακός κόμβος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, ο οποίος 

αποτελεί μια διαδραστική πλατφόρμα ενημέρωσης, υπο-

στήριξης, συμβουλευτικής & εκπαίδευσης των επιχειρή-

σεων.  «Αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας,... 

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Μία στις δύο θέσεις εργασίας κινδυνεύει να αντικατα-

σταθεί από μηχανές  

  Κομισιόν: Προθεσμία δύο μηνών στην Ελλάδα για να 

συμμορφωθεί στη φορολόγηση των ζημιών επιχειρήσεων 

 

 

 Συνέντευξη του Προέδρου του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κου 

Αθανασίου Η. Κυρίτση στην εφημερίδα MAIL 

   

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43207
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43367
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43306
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43626
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43686
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43726
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43926


Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  AGROfest Στερεάς Ελλάδας: 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ 

Γεωργίας & Κτηνοτροφίας Μηχανήματα – Εξοπλισμοί κ.α. 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑΣ B2B ΕΜΠΟ-

ΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ 

 

 

 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 

     Ποια επιχειρηματικά δάνεια βγάζουν στο σφυρί  Τρεις αγώνες σας περιμένουν, στο βουνό της Οίτης !  

 

 

 Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας για τις φονικές πυρκαγιές στην 

Αττική 

   Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας & σύσσωμα τα μέλη του 

ΔΣ, εκφράζουν τη βαθύτατη οδύνη τους για τις καταστρο-

φικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική καθώς και την 

αμέριστη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των εκλι-

πόντων.  

Δείτε περισσότερα 

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

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=44086
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43946
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=43906
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43966
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=43786


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

