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  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 

Με την παρούσα έκθεση του Απολογισμού Δράσεων δίδεται σε γενικές γραμμές μια συνοπτική εικόνα 

των δραστηριοτήτων και ενεργειών που κάλυψε το Επιμελητήριό μας μέσα στην περίοδο τους έτους 

2017. Για μια ακόμα χρονιά τα μέλη  του ΔΣ  με αγαστή συνεργασία  και επίγνωση της ευθύνης 

απέναντι  στα μέλη κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο ρόλο 

τους ενεργώντας πάντα στα πλαίσια  της δημοκρατικής λειτουργίας και της διαφάνειας  των 

ενεργειών τους.  

Συνεχής ήταν η προσπάθεια για την αναβάθμιση του  Επιμελητηρίου και την ανάδειξη του σε 

αξιόπιστο σύμβουλο της Πολιτείας στα πολυποίκιλα θέματα που απασχολούν τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, τασσόμενο στην υπηρεσία των επιχειρήσεων μελών του. 

 Συμμετοχή του Επιμελητηρίου μας σε Συμβούλια 

 

 Στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

 

 Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, 

  

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου μας σε Αναπτυξιακές εταιρείας μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. 

 

 Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ),  

  

 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε,  

 

 Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.),  

 

 Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων 

(Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.),   

 

 Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρία Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

 Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρία «Δίκτυο Πόλεων - Σύμπραξη για την ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Παράκτιων Ζωνών και Νήσων με Δ.Τ. ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ –PARACTION». 

 

 Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρία «Ελληνοκυπριακό Δίκτυο Επιμελητηρίων». 

   

  

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου μας σε Επιτροπές 

 

Το Επιμελητήριό μας συμμετέχει με εκπροσώπους του σε Επιτροπές σε επίπεδο Περιφέρειας και 

Νομού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω: 

   

1. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης .  

2. Περιφερειακή Επιτροπή Εμπορίου. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Ν.Π.Δ.Δ 
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3. Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης  Στερεάς Ελλάδας. 

4. Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

5. Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Λαμιέων 

6. Επιτροπή Λαϊκών Αγορών του άρθρου 7 παρ. 2 του Νόμου 2323/95  

7. Τριμελής Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών στη Δ.Ο.Υ. Λαμίας αρθ. 70 του Ν. 

2238/94. 

8. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών της Περιφέρειας του 

Πρωτοδικείου Λαμίας . 

9. Δευτεροβάθμια Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών της Περιφέρειας του 

Πρωτοδικείου Λαμίας. 

10. Μόνιμη Περιφερειακή Επιτροπή Συνεργασίας των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. 

11. Επιτροπή Υπηρεσιών της Κ.Ε.Ε.Ε. 

12. Πειθαρχικό Συμβούλιο Μεσιτών Ακινήτων που προβλέπεται από το άρθρο 203 του Ν. 

4072/2012. 

 

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε Εκθέσεις. 

 

_ Επιδοτήσαμε την συμμετοχή της επιχείρησης μέλος μας Αγροτικός Ελαιουργικός Συν/μος Στυλίδας 

στην Διεθνή έκθεση GULFOOD  (18-22 Φεβρουαρίου 2017) στο Ντουμπάι . 

 

- Επιδοτήσαμε την συμμετοχή μελών μας στο Φεστιβάλ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού 

Σχεδιασμού ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ που πραγματοποιήθηκε στην Λαμία το χρονικό διάστημα 6-9/7/2017. 

 

_  Συμμετείχαμε με 7 επιχειρήσεις μέλη μας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «ANUGA 2017», 

που πραγματοποιήθηκε από 7-11 Νοεμβρίου 2017 στην Κολωνία της Γερμανία σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

 Αναπτυξιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου μας 

  

Συνεργαζόμαστε με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Κεντρικής Ελλάδας και Θεσσαλίας και ενεργοποιούμε 

στο portal του Επιμελητηρίου μας το πρόγραμμα «Enterprise Europe Network» δίνοντας την ευκαιρία 

στις επιχειρήσεις μέλη μας να αναζητήσουν ή να  προβάλλουν προϊόντα  σε 520 σημεία  σε όλη την 

Ευρώπη.  

 

Σε συνεργασία με την εταιρία Knowledge και την Πανελλήνια Εταιρία Επιμελητηριακής Ανάπτυξης 

ΟΜΗΡΟΣ συμμετέχουμε στο Πανελλήνιο Δίκτυο «Διαδικτυακών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών για την  

Ανάπτυξη και Εξωστρέφεια των επιχειρήσεων» παρέχοντας στα μέλη μας: 

 Προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων τους μέσω της ηλεκτρονική πλατφόρμας 

directmarket,  

 Προώθηση των υπηρεσιών σχετιζόμενες με επιχειρήσεις καταλυμάτων μέσω της 

νέας/ανανεωμένης πλατφόρμας τύπου e-booking,  

 On –line Σύμβουλο του Επιχειρηματία, 

 Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό. 

 

Συνεχίζουμε την συνεργασία μας βάση Μνημονίου με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε θέματα 

εκπαίδευσης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, του μάνατζμεντ και της πληροφορικής.  

 

Οργάνωση - Συμμετοχή του Επιμελητηρίου μας σε Συνέδρια, Ημερίδες, Εκδηλώσεις κ.λ.π 

Παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου μας σε κρατικούς φορείς 

Συνεργασία  του Επιμελητηρίου με φορείς του Νομού μας  

 

 

  

16-1-2017 Διοργανώθηκε Ημερίδα με θέμα « Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Ψηφιακές υπογραφές» σε 

συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και εισηγητές τον Δ/ντή της ΚΕΕ κ. 

Αποστολόπουλο την Προϊσταμένη της Κεντρικής υπηρεσίας ΓΕΜΗ κα Ξαρχά και τον Νομικό 

Σύμβουλο της ΚΕΕ κ. Βαρδαλά. 
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25-1-2017 Προχωρίσαμε στην προμήθεια μηχανήματος αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή κατόπιν της από 

14-12-2016 εγκριτικής απόφασης του ΔΣ του Επιμελητηρίου μας που τοποθετήθηκε στα 

γραφεία μας και είναι στην διάθεση των συνανθρώπων μας που θα αντιμετωπίσουν σχετικό 

πρόβλημα άμεσης επέμβασης με το μηχάνημα αυτό. 

 

1-2-2017 Ελήφθη απόφαση για την εκτύπωση αυτοκόλλητων σήμανσης POS τα οποία διανεμήθηκαν σε 

επιχειρήσεις μέλη μας  

 

10 και 

11/2/2017 

Σε συνεργασία με το Enterprise Greece συνδιοργανώσαμε με εξαιρετική επιτυχία  δωρεάν 

διήμερο εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα « Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος και εξαγωγικές 

διαδικασίες»  

 

10-2-2017 Κατατέθηκε χρηματικό ποσό 100,00 στο Κέντρο κοινωνικής Πρόνοιας Περ. Στ. Ελλάδας – 

Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας στην μνήμη του εκλιπόντος Οδυσσέα Μειδάνη 

πρώην μέλους του ΔΣ του Επιμελητηρίου μας 

 

18-2-2017  

Πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου μας στο Τουριστικό 

περίπτερο του Αγίου Λουκά . 

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αλέξανδρος Διαμαντάρας, αναφέρθηκε στη 

δραματική κατάσταση που βιώνουν οι επαγγελματίες και ζήτησε από την κυβέρνηση μέτρα 

ανακούφισης και ώθησης για ανάπτυξη της αγοράς  

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες – δράσεις του Επιμελητηρίου που έλαβαν χώρα 

την χρονιά που πέρασε τα οποία στόχο είχαν την βοήθεια και την υποστήριξη των μελών του 

Φορέα .  

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου & μέλη της Διοίκησης, 

παρέδωσαν τιμητικές πλακέτες σε επαγγελματίες που ξεχώρισαν στον κλάδο τους, επιχειρήσεις 

που έχουν στο ενεργητικό τους ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διακρίσεις και αποτελούν για τη 

Φθιώτιδα την ατμομηχανή για μια δυναμική ανάπτυξη. 

  

 

Στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου, παραβρέθηκαν οι βουλευτές του Νομού Αποστόλης 

Καραναστάσης, Θανάσης Μιχελής και Γιάννης Σαρακιώτης καθώς και ο βουλευτής της ΝΔ κ. 

Σταικούρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Θύμιος Καραΐσκος ,ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος 

Σταυρογιάννης, ο Δήμαρχος Στυλίδας Απόστολος Γκλέτσος, ο εκπρόσωπος από τη Μητρόπολη ο 

οποίος ευλόγησε και την πρωτοχρονιάτικη πίτα, η πρώην βουλευτής Ελένη Μακρή Θεοδώρου , 

ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Λυκόπουλος, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας Θανάσης 

Μακρυγιάννης, πολλοί αντιπεριφερειάρχες και αντιδήμαρχοι, πρόεδροι επαγγελματικών και 

επιστημονικών φορέων καθώς και επιχειρηματίες και πλήθος κόσμου .   

 

Οι επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν στην εκδήλωση είναι: 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΑΙΤΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ  

1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ 

2 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ 

3 ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

 

(Ι. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ) 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

4 ΑΦΟΙ Ν. ΤΣΙΓΚΑ Ο.Ε  ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
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5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΣΥΖ. 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ 

ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ (ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ) 

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

6 ΡΕΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ Δ. 

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

7 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΟΥ 

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΤΑΒΕΡΝΑ 

(ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑΣ) 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ Δ. 

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

8 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΕ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕ 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

9 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 

& ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

10 ΜΗΛΑ ΔΟΜΟΚΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. 

& ΣΙΑ ΟΕ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΑΡΧΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΕΕΕ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΘΕΣΜΟ 

12 ΕΛΠΙΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  

13 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΕΒΕ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 

ΘΕΣΜΟ 

14 ΦΥΤΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΥ ΨΗΣΤΑΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 

ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΛΑΜΙΑΣ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  

16 IΣΑΡΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ & 

ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ  

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

17 ΚΟΙΝΣΕΠ ΜΑΡΤΙΝΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

18 ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΡΑΛΛΥ 

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ 

 

 

 

3-3-2017 Αποστείλαμε επιστολή  προς τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΟΠΙ αναφορικά με τις 

θέσεις του ΟΠΙ για τα έσοδα των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης μετά τις εξελίξεις της 

ΑΕΠΙ 

 

7-

10/3/2017 

Ο Πρόεδρος κ. Διαμαντάρας ο Α’  Αντιπρόεδρος κ. Ψειρόπουλος και ο Β’  Αντιπρόεδρος κ. 

Σαμαράς συμμετείχαν σε συνάντηση Ελληνικών και γερμανικών Επιμελητηρίων στο Μόναχο της 

Γερμανίας με κεντρικό θέμα : Προτάσεις πρακτικών προσεγγίσεων για την ενίσχυση της 

οικονομίας των ελληνικών Δήμων και Περιφερειών  

 

15-3-2016 Αποστείλαμε επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητώντας την 

έγκριση συμμετοχής στελεχών του Υπουργείου για την πραγματοποίηση Ημερίδας για το 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) 
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24-4-2017 Συνδιοργανώσαμε με το Υπουργείο περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Σύνδεσμό Βιομηχανιών 

Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος ενημερωτική εκδήλωση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Αποβλήτων (ΗΜΑ) 

 

28-

29/4/2017 

Διοργανώσαμε με εξαιρετική επιτυχία διήμερο workshop με θέμα « Απογείωσε την 

προστιθέμενη αξία του προϊόντος σου στόχευσε στην παγκόσμια αγορά» και εισηγητή τον  κ. 

Γιώργο Κολλιόπουλο δημιουργό του λ/lamda/του πρώτου luxury ελαιολάδου στον κόσμο  

 

29-4-2017 Ο Πρόεδρος κ. Διαμαντάρας , ο Α Αντιπρόεδρος κ. Ψειρόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας κ. 

Ζιάκας παραβρέθηκαν στο αεροδρόμιο της Αγχιάλου για να υποδεχθούν την άφιξη της πρώτης 

πτήσης της αεροπορικής εταιρίας CONDOR από το Μόναχο  

 

4-5-2017 Πραγματοποιήθηκε στην Χαλκίδα η Τελετή απονομής των βραβείων στους επιτυχόντες μαθητές 

του 5ου Περιφερειακού μαθητικού διαγωνισμού για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία 

 

5-7/5/2017 Ο Πρόεδρος κ. Διαμαντάρας και ο συνεργάτης του Επιμελητηρίου μας κ. Παπαβασιλείου 

συμμετείχαν στην 2η συνεδρίαση της εταιρίας του Ελληνοκυπριακού Δικτύου επιμελητηρίων 

που πραγματοποιήθηκε στην Μυτιλήνη  

 

11-5-2017 Αποστείλαμε επιστολή στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Κονιόρδου αναφορικά με 

το φλέγον θέμα της ΑΕΠΙ που απασχολεί τον χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων 

 

12-

14/5/2017 

Ο Πρόεδρος κ. Διαμαντάρας το μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου μας και μέλος της ΓΣ της ΚΕΕΕ 

κα Καραναστάση και η Διευθύντρια κα Δροσοπούλου συμμετείχαν στις εργασίες της Γ.Σ. της 

ΚΕΕΕ που πραγματοποιήθηκε στην Δράμα  

 

23-5-2017 Αποστείλαμε επιστολή στην Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΛΤΑ ΑΕ κα Σταυράκη αναφορικά με την 

πρόθεση των ΕΛΤΑ για την μετατροπή του ταχυδρομικού γραφείου της Υπάτης σε Θυρίδα που 

υπηρεσιακά θα ανήκει στα ΕΛΤΑ Μακρακώμης και όχι στην Λαμία 

 

23-5-2017 Αποστείλαμε επιστολή στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Πετράκο αναφορικά με 

το ζήτημα της χωροταξικής επέκτασης της Σχολής θετικών Επιστημών στη Λαμία  ζητώντας 

ενημέρωση επί του θέματος 

 

24-5-2017 Αποστείλαμε επιστολή στην COSMOTE  αναφορικά με παράπονα μελών μας για ασθενές σήμα 

στην επικοινωνία μέσω της COSMOTE 

 

24-5-2017 Σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος διοργανώσαμε ενημερωτική 

εκδήλωση με θέμα « Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δραστηριοτήτων» και 

εισηγητή τον Δ/ντή του Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης της ΚΕΕΕ κ. Άγγελο Τόλκα 

 

26-5-2017 Ο Πρόεδρος κ. Διαμαντάρας παραβρέθηκε στην εκδήλωση με τίτλο : Η ALITRIP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:  

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ που 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 

 

2-6-2017 Αποστείλαμε επιστολή στο ΙΕΚ Αταλάντης προτείνοντας τις ειδικότητες του τεχνικού 

Αμπελουργίας και Οινολογίας  αλλά και την ειδικότητα του Ζυθοποιού  για την φοίτηση των 

σπουδαστών της Φθιώτιδας 

 

2-6-2017 Ελήφθη απόφαση για την φύτευση μέρους του πάρκου των Λουτρών Υπάτης με 50 φυτά 

τριανταφυλλιάς 

 

6-6-2017 Ο Πρόεδρος κ. Διαμαντάρας και ο Α  Αντιπρόεδρος κ. Ψειρόπουλος παραβρέθηκαν στις 

εκδηλώσεις της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την παγκόσμια Ημέρα περιβάλλοντος στο 

Σχηματάρι 

 

22- Το μέλος του Επιμελητηρίου μας κ. Αθανάσιος Μαντζάνας συμμετείχε στην εκδήλωση της 
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23/6/2017 Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας με θέμα «e-CMR: Οι οδικές μεταφορές στην 

Ψηφιακή εποχή» που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη 

 

24-6-2017 Ο Πρόεδρος κ. Διαμαντάρας, ο Α  Αντιπρόεδρος κ. Ψειρόπουλος , ο Οικονομικός Επόπτης κ. 

Κυρίτσης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Ζιάκας παραβρέθηκαν στην ανοικτή συνεδρίαση της 

ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & κεντρικής 

Ελλάδας στην Αγριά Βόλου 

 

21-6-2017 Συνδιοργανώσαμε με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας και την Ελληνική ένωση Διαμεσολαβητών 

ημερίδα με θέμα « Διαμεσολάβηση : Ο νέος θεσμός εναλλακτικής επίλυσης διαφορών» 

 

5-7-2017 Το Δ.Σ. έλαβε απόφαση έγκρισης χορηγίας σίτισης 105 ατόμων – κατοίκων του πληγέντος από 

τον ισχυρό σεισμό 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χωριού της Βρίσας Λέσβου έως του ποσού 

των 1.000,00 ευρώ 

 

6-9/7/2017 Επιδοτήσαμε την συμμετοχή μελών μας στο Φεστιβάλ ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ που 

πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας το οποίο επίσης προβάλαμε στα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης  

 

6-7-2017 Αποστείλαμε επιστολή μας στα μέλη του Τουριστικού τμήματος του Επιμελητηρίου μας 

ενημερώνοντας τα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ 

 

12-7-2017 Ο Πρόεδρος κ. Διαμαντάρας  παραβρέθηκε στις εργασίες της έκτακτης  ΓΣ της ΚΕΕ στην Αθήνα 

 

8-

10/9/2017 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΔΕ κ.κ. Ψειρόπουλος, Σαμαράς, Κυρίτσης και Ζιάκας όπως επίσης 

το μέλος στην ΓΣ της ΚΕΕ κα Καραναστάση και η Διευθύντρια κα Δροσοπούλου παραβρέθηκαν 

στις εργασίες της ΓΣ της ΚΕΕ και στα εγκαίνια της 82ης ΔΕΘ  

 

9-10-2017 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου μας ομόφωνα αποφάσισε:  

 

1. τη συμμετοχή του ως δικαιούχου φορέα, στα προγράμματα επαγγελματικής  κατάρτισης 

και εκπαίδευσης για το προσωπικό των επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1-30 άτομα. 

2. τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 47426/28-6-2017 

απόφασης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΟΑΕΔ. 

3. Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων το Δ.Σ. αποφασίζει να συνεργαστεί με 

την Τσέλιου Κων/να – «LE GOURMET – ΚΕΚ ΑΘΗΝΑ»  ΚεΔιΒιΜ 2, το οποίο διατηρεί 

δομή στην Λαμία και διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και την 

απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία. 

 

9-10-2017 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου μας ομόφωνα αποφάσισε:  

 

1. τη συμμετοχή του ως δικαιούχου φορέα, στα προγράμματα επαγγελματικής  κατάρτισης 

και εκπαίδευσης για το προσωπικό των επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1-30 άτομα. 

2. τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 47426/28-6-2017 

απόφασης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΟΑΕΔ. 

3. Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων το Δ.Σ. αποφασίζει να συνεργαστεί με 

την  «ΚΑΛ. ΛΑΣΠΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» , Εθνικής Εμβέλειας, που εδρεύει στην Αγριλιά Λαμίας 

και διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και την απαιτούμενη εκπαιδευτική 

εμπειρία. 

 

25-10-2017 Συνδιοργανώσαμε  με την «Business Suport Services» ημερίδα για τον Εξωδικαστικό 

συμβιβασμό ρύθμισης οφειλών . 

 

3-

5/11/2017 

Ο Προέδρος κ. Διαμαντάρας, το μέλους του ΔΣ που συμμετέχει στην ΓΣ της ΚΕΕ κ. 

Καραναστάση , Ο Α Αντιπρόεδρος κ. Σαμαράς, ο Β Αντιπρόεδρος κ. Ψειρόπουλος, ο Γεν. 

Γραμματέας κ. Ζιάκας ο Οικ. Επόπτης κ. Κυρίτσης  και η Διευθύντρια κ. Δροσοπούλου 

συμμετείχαν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε. στην Αγριά Βόλου. 

   

18-11-2017 Η εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου μας στο ΕΕΔΕΓΕ κα Καραναστάση παραβρέθηκε στην Γενική 
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Συνέλευση του Δικτύου 2017 που θα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα  

  

 Ενημέρωση  

 

Ενημερώνουμε με σχετικές αναρτήσεις στο site του Επιμελητηρίου μας αλλά και στην ιστοσελίδα μας 

στο facebook τα μέλη μας για τους διαγωνισμούς, τις εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού, τους 

οίκους του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με Ελληνικές Επιχειρήσεις για την 

διάθεση στην Ελληνική Αγορά διαφόρων ειδών, αλλά και για την σύναψη συνεργασιών μεταξύ τους. 

 

Εκδίδουμε ενημερωτικά Δελτία Τύπου για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου. 

 

Εκδίδουμε ενημερωτικά Δελτία Τύπου για τις ενέργειες και παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου μας. 

 

Συνεχίζουμε την δημιουργία του μηνιαίου ηλεκτρονικού περιοδικού το οποίο αναρτάται στην 

ηλεκτρονική σελίδα του Επιμελητηρίου μας και αποστέλλεται με e-mail στα μέλη μας, συμβάλλοντας 

έτσι στην ενημέρωση τους, τόσο σε τρέχοντα αναπτυξιακά προγράμματα, εκθέσεις και 

δραστηριότητες του Επιμελητηρίου, όσο και σε εν γένει επιχειρηματικά θέματα.  

 

Το Γραφείο Πληροφόρησης – Εξατομικευμένης υποστήριξης Εθνικών & Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

του Επιμελητηρίου μας παρείχε ενημέρωση καθώς και υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων μελών μας.  

 

 

Ενδεικτικές ενέργειες Γραφείου Πληροφόρησης 

A      Αποστολή  πληροφοριακών εντύπων στα σχολεία για το Μαθητικό Διαγωνισμό. 

Επικοινωνία με διευθυντές σχολείων στο Νομό για την ενημέρωση-πληροφόρηση για το Μαθητικό 

Διαγωνισμό. Επικοινωνία με φορείς για τη συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης. Συλλογή εργασιών. 

Οργάνωση επιτροπών αξιολόγησης. Αποστολή βαθμολογιών & προετοιμασία τελικής φάσης 

διαγωνισμού. Αποστολή βεβαιώσεων συμμετοχής στα σχολεία. Διαδικασίες ολοκλήρωσης Μαθητικού 

Διαγωνισμού. Ενημέρωση συμμετεχόντων για την εκδήλωση απονομής των βραβείων στην Λιβαδειά. 

Αποστολή δελτίων τύπου & ενημερωτικού υλικού . 

 

Επικαιροποίηση στοιχείων και επαφών στο portal του Επιμελητηρίου. Καταγραφή νέων επαφών και 

διευθύνσεων 

 

Συνεχής ενημέρωση της σελίδας του Επιμελητηρίου στα κοινωνικά δίκτυα 

 

Δημιουργία και αποστολή μηνιαίου ηλεκτρονικού newsletter του Επιμελητηρίου 

Ενημέρωση και Υποστήριξη της ψηφιακής πύλης του Επιμελητηρίου με ανακοινώσεις, δελτία τύπου 

προκηρύξεις και τρέχοντα επιχειρηματικά-οικονομικά και επιχειρηματικά δρώμενα 

 

Ένταξη μελών του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας στο επιχειρηματικό οδηγό του portal μετά από σχετική 

ηλεκτρονική αίτησή τους 

 

Υποστήριξη της λειτουργίας livestreaming των συνεδριάσεων του ΔΣ και καταγραφή αυτής σε ειδικό 

server για μεταγενέστερη αναμετάδοση των δρώμενων κατά την διάρκεια του ΔΣ 

 

Αποστολή ομαδικών e-mails και sms στα μέλη σχετικά με δρώμενα και  Επιμελητηριακά νέα 

 

Συνεργασία με την εταιρία Knowledge για την ένταξη μελών του Επιμελητηρίου στις cloud υπηρεσίες  

 

 

 Δελτία Τύπου έτους 2017 
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24-1-2017 Δελτίο τύπου για  την διοργάνωση δωρεάν εξαγωγικού σεμιναρίου σε συνεργασία με 

τον Οργανισμό Enterprise Greece 

 

24-1-2017 Δελτίο τύπου για  την πραγματοποίηση του 5ου Περιφερειακού Μαθητικού 

Διαγωνισμού για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία 

 

2-2-2017 Δελτίο τύπου για  την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων ( ΗΜΑ)  

 

2-2-2017 Δελτίο τύπου για την δωρεάν διάθεση από το Επιμελητήριό μας στα μέλη μας ετικετών 

για την αποδοχή πληρωμής με κάρτα ή μη από τις επιχειρήσεις τους. 

 

10-2-2017 Δελτίο τύπου για τις θέσεις των μελών του ΔΣ του Επιμελητηρίου μας και τίτλο « Θα 

τολμήσει η πολιτεία να παραχωρήσει τη λειτουργία της ΠΕΛ στον τοπικό 

αυτοδιοικητικό και επιμελητηριακό θεσμό;» 

 

20-2-2017 Δελτίο τύπου για την πραγματοποίηση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 

Επιμελητηρίου Φθιώτιδας 

 

22-2-2017 Δελτίο τύπου για την συμμετοχή του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας στην Διεθνή έκθεση 

τροφίμων και ποτών ANUGA 2017 

 

10-3-2017 Δελτίο τύπου για την συμμετοχή αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου μας  

αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Διαμαντάρα και τους Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρους κ. 

Ψειρόπουλο και κ.Σαμαρά στη Διεθνή Έκθεση Βιοτεχνών Μονάχου (ΙΗΜ) καθώς σε 

παράλληλες συναντήσεις  στα πλαίσια της εκθέσεως. 

 

20-3-2017 Δελτίο Τύπου για τους αυστηρούς ελέγχους και τα πρόστιμα για τους παραβάτες 

καταστηματαρχών και τους πελάτες καπνιστές μετά Απόφαση του Υπ. Υγείας  

 

29-3-2017 Δελτίο τύπου για την συνάντηση εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού 

Προγράμματος RURINNO με την Διοίκηση του Επιμελητηρίου μας 

 

6-4-2017 Δελτίο τύπου για την επιστολή που αποστείλαμε στον κ. πρωθυπουργό σχετικά με το 

πόρισμα των ορκωτών λογιστών και την παρέμβαση του Εισαγγελέα στην ΑΕΠΙ ΑΕ  

 

2-5-2017 Δελτίο τύπου με τίτλο « Πνευματικά Δικαιώματα: Οι επιχειρήσεις να πληρώνουν 

λιγότερα και οι δικαιούχοι να παίρνουν περισσότερα» 

 

9-5-2017 Δελτίο τύπου για την συμμετοχή του Προέδρου κ. Διαμαντάρα στην συνεδρίαση του 
Ελληνοκυπριακού Δικτύου Επιμελητηρίων που πραγματοποιήθηκε στην Μυτιλήνη   

 

12-5-2017 Δελτίο τύπου για την τελετή απονομής των βραβείων στους μαθητές που συμμετείχαν 

με εργασίες τους στον 5ο Περιφερειακό Μαθητικό Διαγωνισμό η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην Χαλκίδα στις 4-5-2017 

13-5-2017 Δελτίο τύπου για δωρεά από το Επιμελητήριό μας εξοπλισμού στο Δημόσιο ΙΕΚ Λαμίας 

 

16-6-2017 Δελτίο τύπου για την συμμετοχή του Επιμελητηρίου μας στην 82η ΔΕΘ 

 

19-6-2017 Δελτίο τύπου για την συνεργασία για τα πνευματικά δικαιώματα μεταξύ ΚΕΕΕ και 

Αυτοδιαχείρισης  

 

22-6-2017 Δελτίο τύπου για την διέξοδο που αποτελεί για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα της κρίσης και της υπερχρέωσης ο νεοσύστατος θεσμός του Διαμεσολαβητή  
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6-7-2017 Δελτίο τύπου για την συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου μας με 

αντιπροσωπεία του Τμήματος Προώθησης Εμπορίου και επενδύσεων της Πρεσβείας 

της Πολωνίας στην Αθήνα και με τον επικεφαλής αυτής κ. Andrzej Szostek 

  

12-9-2017 Δελτίο Τύπου προς ενημέρωση των μελών μας αναφορικά με την ρύθμιση οφειλών 

προς τους Δήμους (ΟΤΑ Α βαθμού) και τα νομικά πρόσωπα αυτών (αρ. 52 

Ν.4483/2017). 

 

 Άλλες δραστηριότητες του Επιμελητηρίου 

    

Χορηγήσαμε οικονομικές ενισχύσεις στους παρακάτω φορείς:  

α) Εμπορικό Σύλλογο Λαμίας, β) Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ανατολικής Στερεάς,                

γ) Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Νομού Φθιώτιδας, δ) ΓΣΕΒΕΕ, ε)  ΕΣΕΕ, στ) Σύνδεσμο 

Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, ζ) Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, η) Σύλλογο 

Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ν. Φθιώτιδας – Ευρυτανίας, θ) Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχ/ση ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ Κοιν.Σ.Επ. για την διοργάνωση του 4ου Νυχτερινού Αγώνα Δρόμου “Lamia 

Night & Run 2017”,  ι) Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού  Ελλάδος (ΟΜΑΕ) για την 

διοργάνωση του Διεθνούς Αγώνα “SEAJETS ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2017”, κ) Επαγγελματοβιοτεχνικό 

Σύλλογο Μακρακώμης, λ) Εμπορικό Σύλλογο Στυλίδας. 

 

Κατατέθηκε χρηματικό ποσό στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περ. Στ. Ελλάδας – παράρτημα 

προστασίας παιδιού Φθ/δας στην μνήμη του Οδ. Μειδάνη πρώην μέλους του ΔΣ του Επιμελητηρίου 

μας. 

 

Εγκρίθηκε ο Οικονομικός Απολογισμός του έτους 2016 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας και η έκθεση αναφέρει ότι τα στοιχεία εσόδων-εξόδων απεικονίζονται με 

σαφήνεια και τάξη. 

  

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του έτους 2017 και ο Ισολογισμός του έτους 2015 από το Υπουργείο 

Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

 

Συντάχθηκε και εγκρίθηκε από το ΔΣ ο Προϋπολογισμό Χρήσης 2018 και υποβλήθηκε στο Υπουργείο  

Οικονομίας και Ανάπτυξης προς έγκριση. 

Συνεχίζεται η λειτουργία της Τράπεζας Αίματος του Επιμελητήριου Φθιώτιδας, με έδρα το Σταθμό 

Αιμοδοσίας του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Λαμίας βάσει κανονισμού που αποτελείται από 

οκτώ (8) άρθρα και το περιεχόμενο του εγκρίθηκε με την με αριθμό 3/27-3-2013 απόφαση του Δ.Σ. 
του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας και τέθηκε σε ισχύ από την 28η Μαρτίου 2013.  

Λοιπές εργασίες του Επιμελητηρίου 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας συνήλθε σε οκτώ (8) Συνεδριάσεις μέσα στο 

έτος 2017. 

 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου συνήλθε σε σαράντα (45) Συνεδριάσεις μέσα στο 2017, 

επιλήφθηκε θεμάτων της αρμοδιότητάς της και εκτέλεσε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Επιμελητηρίου μας από 14-17 Δεκεμβρίου 2017 στις πόλεις 

Αταλάντη, Στυλίδα, Μακρακώμη και Λαμία και εκλέχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Επιμελητηρίου μας που ανέλαβαν την Διοίκηση για το χρονικό διάστημα των ετών 2018-2021. 

 

Α. Εγγραφές μελών 

Το 2017 πραγματοποιήθηκαν α)  56  Εγγραφές παλαιών επιχειρήσεων και β) 287 Εγγραφές νέων 

επιχειρήσεων. 

              

Έτσι κατά το έτος 2017 ενεγράφησαν 372 επιχειρήσεις και ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων 

επιχειρήσεων την 31-12-2017 ανέρχεται σε 9.695 μέλη. 
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Επίσης διαγράφησαν 472 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 241 έκαναν έναρξη αλλά και διακοπή εντός 

του 2017. 

 

Β΄ Διάφορες άλλες ενέργειες 

 

Το 2017  

 

Εκδόθηκαν             642 Πιστοποιητικά προελεύσεως 

     εξαγωγών πρωτότυπα και αντίγραφα 

Πραγματοποιήθηκαν             150 Ξενόγλωσσες θεωρήσεις 

Πρωτοκολλήθηκαν         6.928 Έγγραφα 

  

_ Η μηχανοργάνωση του Επιμελητηρίου μας εκτός του ότι συνέβαλε στην σωστότερη και αρτιότερη 

λειτουργία των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου μας, εξυπηρέτησε με μεγάλη ταχύτητα τα μέλη μας. 

 

_ Γενικά η Υπηρεσία του Επιμελητηρίου ανταποκρίθηκε πλήρως στην εξυπηρέτηση τόσο των 

εισαγωγέων - εξαγωγέων όσο και όλων των μελών μας. 

 

_ Η Υπηρεσία του Επιμελητηρίου με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής 

Επιτροπής εκπλήρωσε την αποστολή της και ανταποκρίθηκε πλήρως στους σκοπούς της. 

 

_ Η Διοικητική Επιτροπή εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλους τους Συμβούλους για τη γόνιμη 

συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους. 

  

_ Η Διοικητική Επιτροπή εκφράζει τις ευχαριστίες της και προς το προσωπικό του Επιμελητηρίου για 

τον ζήλο και την προσπάθεια που κατέβαλε για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των μελών 

μας. 

 

 Λαμία   Απρίλιος 2018 

       

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ   ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

Ο Β  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

      ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

    

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ 

          

  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ 

 

       Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΜΗ &  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ  
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