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  Η Φθιώτιδα και τα προϊόντα της στην Έκθεση HORECA  

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

δείτε  περισσότερα 

 Φθιώτιδα: Διπλασιάστηκαν οι διαγρα-

φές επιχειρήσεων σε εμπόριο και υπηρε-

σίες. Αντιστέκεται η μεταποίηση (video) 

18-2-2022 

δείτε  περισσότερα 

2-3-2022 
 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Πρό-

σκληση Συμμετοχής-Super Food Festival 

2022, 6-10/4, Ζάππειο Μέγαρο 

δείτε  περισσότερα 

 Ο νέος αναπτυξιακός νόμος στο 

ΦΕΚ  

8-2-2022 

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=81166
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81346
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81566
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80986
https://youtu.be/VQqpvGi5paQ


  ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 

17-1-2022 

 

9-2-2022 

ΟΟΣΑ: Μείωση ανεργίας στο 5,4% τον Δεκέμβριο 

δείτε  περισσότερα 

       Το ποσοστό ανεργίας στις χώρες-μέλη 

του ΟΟΣΑ μειώθηκε για όγδοο συνεχόμενο μήνα στο 5,4% 

τον Δεκέμβριο του 2021, από 5,5% τον Νοέμβριο, μόλις 0,1 

ποσοστιαία μονάδα πάνω από το ποσοστό που είχε κατα-

γραφεί τον Φεβρουάριο του 2020.. 

11-2-2022 
 Στο τραπέζι voucher 100 ευρώ για την αντιμετώ-
πισης της ακρίβειας 

 Λύση στο γρίφο των πληθωριστικών πιέσεων αναζητά το οικο-

νομικό επιτελείο της κυβέρνησης, προκειμένου να βρεθεί το μίγ-

μα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας η οποία «στραγγαλίζει» 

νοικοκυριά και επιχειρήσεις.   

δείτε  περισσότερα 

δείτε  περισσότερα 

δείτε  περισσότερα 

Φορολογικές δηλώσεις 2022: Ποιοι 

«εξαιρούνται» από τις αποδείξεις  

10-2-2022 

 Η υποχρέωση κάλυψης του 30% του ετήσιου πραγματικού εισο-

δήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις έχει επανέλθει σε πλήρη 

ισχύ, που σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι που δεν κατάφεραν το 

2021 να καλύψουν το 30% του εισοδήματος  

    

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81026
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81086
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80386
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81066


11-2-2022 

        ΣΕΒΕ: Ιστορικό ρεκόρ 40 δισ. ευρώ στις εξαγωγές – 

Οι 9 κορυφαίοι κλάδοι 

δείτε  περισσότερα 

15-2-2022 
   Προσκλήσεις προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 
τις εκθέσεις "ALIMENTARIA" 4-7/4 στη Βαρκελώνη και 
"FOOD AND DRINK EXPO" 25-27/4 στο Ηνωμένο Βασίλειο  

δείτε  περισσότερα 

    

 

14-2-2022 
 Στα 26,18 δισ. ευρώ το νέο ΕΣΠΑ: Γύρω στο 

Πάσχα, οι πρώτες προσκλήσεις για τα νέα 

προγράμματα 

δείτε  περισσότερα 

17-2-2022 
  Πλεύρης: Αρση όλων των μέτρων ως 

τέλη Μάρτη 

δείτε  περισσότερα 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ CONSTRUCTION CYPRUS 2022, 18-20/3, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

δείτε  περισσότερα 

14-2-2022 

 Με νέο ρεκόρ εξωστρέφειας για τα ελληνικά προϊόντα και 
τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ελλάδας «έκλεισε» το 2021, 
με τις εξαγωγές αγαθών να πλησιάζουν τα 40 δισ. ευρώ  

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81106
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81186
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81126
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81246
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81146


16-2-2022 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ THN ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ "FOODEXPO 

& OENOTELIA 2022" 

δείτε  περισσότερα 

δείτε  περισσότερα 

24-2-2022 

    Σκέψεις για «πάγωμα» ΦΠΑ σε ε-

στίαση, μεταφορές και ακίνητα 

δείτε  περισσότερα 

 myDATA: Έξι νέες προσθήκες αναβαθμίζουν 
το timologio 
 
      

δείτε  περισσότερα 

25-2-2022 

     Η «χρυσή» ευκαιρία για τους 

Έλληνες ελαιοπαραγωγούς στη Βρε-

τανία 

    Έρχονται 4 παρεμβάσεις στην φορο-

λογία ακινήτων και εισοδήματος  

δείτε  περισσότερα 

Θέλεις να έχεις έγκυρη   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ         

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ; 

ΝΑΙ, θέλω 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81226
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81266
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81426
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81466
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81286
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform


25-2-2022 
    Σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιβεβαίωσης 

Υπαγωγής ΤΕΚΑ -Τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες  

δείτε  περισσότερα 

22-2-2022 
   «Μπουμ» των ελληνικών εξα-

γωγών στη Γαλλία 

 

δείτε  περισσότερα 

3-3-2022 
  Στο στόχαστρο της εφορίας επαγγελ-

ματίες με "ανενεργά" POS 

  

δείτε  περισσότερα 

 ΕΝΑΡΞΕΙΣ—ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΗΝΕΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021– ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

21-2-2022 
     Ποια μέτρα στήριξης παραμέ-

νουν στο τραπέζι και ποια παγώ-

νουν 

δείτε  περισσότερα 

   Μέσα από την ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία παρέχεται η δυνα-

τότητα σε κάθε εργοδότη να μπορεί να εξακριβώσει ποιοι εργαζό-

μενοι της επιχείρησής του μπορούν να υπαχθούν στο νέο Ταμείο 

Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης   

Κύπρου & Ανθήλης, 35133 Λαμία      Τ: 22310 22112, 21395                                                                                                                                                                                                                                         
Ε:info@fthiotidoscc.gr                          F: 22310 30895           www.fthiotidoscc.gr 

 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81446
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81386
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81586
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=81366

