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#panta_dipla_sou  ________________________________________ 

1.2.2022 
  
 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών 
ευλόγησε την βασιλόπιτα του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας  

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

δείτε  περισσότερα 

Με μεγάλη συμμετοχή το σεμινάριο για 

τα ηλεκτρονικά βιβλία που διοργάνωσε 

το Επιμελητήριο Φθιώτιδας 

25-1-2022 

δείτε  περισσότερα 

28-1-2022 
    Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας σε συνεργα-

σία με το Σύλλογο Εστίασης Λαμίας & τους 

Επαγγελματικούς Συλλόγους, θα μεταφέ-

ρουν δωρεάν όσες επιχειρήσεις/μέλη επι-

θυμούν, να επισκεφθούν την έκθεση 

δείτε  περισσότερα 

   Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερε-

άς Ελλάδας στην έκθεση Τροφίμων & 

Ποτών «ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2022» 

18-1-2022 

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=80806
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80666
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80746
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80406
https://youtu.be/VQqpvGi5paQ


  ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 

17-1-2022 

 

10-01-2022 

Έρχεται το e-ευρώ - ψηφιακό ενιαίο νόμισμα  

δείτε  περισσότερα 

      Υπό διερεύνηση βρίσκεται από την ΕΚΤ η εισαγωγή του 

e-ευρώ που θα συνδυάσει την αποδοτικότητα ενός ηλε-

κτρονικού μέσου πληρωμών με την ασφάλεια του χρήμα-

τος μιας κεντρικής τράπεζας  

5-1-2022 
   Εισφορά αλληλεγγύης – Ποια απαλλάσσονται και 
ποιοι θα πρέπει να πληρώσουν για τα έτη 2021 και 
2022 
 Φορολογικό έτος 2021  α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά-

γραφο 50 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

(Κ.Φ.Ε.), ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, απαλλάσσονται από 

την ειδική εισφορά αλληλεγγύης    

δείτε  περισσότερα 

δείτε  περισσότερα 

δείτε  περισσότερα 

 «Πράσινο» φως από τις Βρυξέλλες για την    

ενεργειακή επιδότηση επιχειρήσεων  

7-1-2022 

   Πέρσι, τέτοιες ημέρες, η τιμή του φυσικού αερίου βρισκόταν 

στα 20 ευρώ/MWh. Φέτος «παίζει» γύρω στα 100 ευρώ, τα οποία 

μάλιστα θεωρούνται… χαμηλή τιμή   

    

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80126
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80066
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=80086


11-1-2022 

        Στο τραπέζι νέο «κούρεμα» της επιστρεπτέας προκα-

ταβολής 

δείτε  περισσότερα 

10-1-2022 

  Μελέτη καναδικής αγοράς βέγκαν προϊόντων  

δείτε  περισσότερα 

  Συνοπτικά, συνοψίζουμε ως εξής: Η καναδική αγορά 

βέγκαν ειδών διατροφής είναι ταχέως αναπτυσσόμενη, 

όπως συμβαίνει και σε άλλες αγορές, ιδίως ανεπτυγμέ-

νων οικονομιών.     , 

 

12-1-2022 
   Έρχεται «πρόστιμο» στις τραπεζικές 

καταθέσεις  

δείτε  περισσότερα 

14-1-2022 
 Νέα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις 

και εργαζομένους -Τι ισχύει με την ανα-

στολή εργασίας, αναλυτικά οι ΚΑΔ 

δείτε  περισσότερα 

 Έρχεται το «ψηφιακό ευρώ»: Πώς θα αλλάξει η ζωή μας από το 2023  

δείτε  περισσότερα 

16-1-2022 

    Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει αναλάβει ενεργό δράση 
για τον περιορισμό της αυξανόμενης χρήσης των κρυπτονομισμάτων, 
που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους καταναλωτές. Στο πλαί-
σιο αυτό,    

  Την ομπρέλα των μέτρων στήριξης για επιχειρήσεις, εργα-
ζόμενους και επαγγελματίες που στροβιλίζονται στη δίνη 
της παραλλαγής Ομικρον ετοιμάζεται να ανοίξει η κυβέρ-
νηση.  

   

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80186
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80146
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80286
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80306
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80326


19-1-2022 

      Νέο “Εξοικονομώ” 450 εκατ. ευρώ: 

Αποκλειστικά για μικρές και μεσαίες ε-

πιχειρήσεις  

δείτε  περισσότερα 

δείτε  περισσότερα 

25-1-2022 

   Ψηφιακό μπλόκο σε ανασφάλιστα 

οχήματα 

δείτε  περισσότερα 

  
Στο ηλεκτρονικό «μάτι» της Εφορίας ακίνη-
τα, καταθέσεις και δαπάνες νοικοκυριών  
      

δείτε  περισσότερα 

26-01-2022 

    mobilefees.gov.gr: Η διαδικασία για 

την απαλλαγή από τέλη κινητής και 

καρτοκινητή 

   Δελτίο Ενημέρωσης του ΙΟΒΕ για τις 

Εξελίξεις στη Βιομηχανία  

δείτε  περισσότερα 

Θέλεις να έχεις έγκυρη   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ         

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ; 

ΝΑΙ, θέλω 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80586
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80346
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80646
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80686
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80366
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform


12-1-2022 
   Άμεσα μέτρα για την ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσε-

ων λέει ο Οικονόμου 

δείτε  περισσότερα 

2-2-2022 
  Λιανεμπόριο: Χάθηκαν οι μισές 

πωλήσεις τον πρώτο μήνα του 

2022 

 

δείτε  περισσότερα 

2-2-2022 
  Έρευνα του ΕΒΕΘ - Επιχειρήσεις: 

Έλλειψη ρευστότητας και ενεργειακή 

ακρίβεια ταλαιπωρούν τον κλάδο 

 

δείτε  περισσότερα 

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

31-1-2022 
    Εμπόριο Ελλάδας – Τουρκίας: 

Έφτασε τα 4 δισ. ευρώ και επα-

νήλθε στα επίπεδα του 2016  

δείτε  περισσότερα 

  Σχετικά με το εάν είναι στη σκέψη της κυβέρνησης η μείωση του 

ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστή-

ριξε ότι σύντομα θα ανακοινώσει τις παρεμβάσεις της  

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=80206
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80826
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80827
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=80786

