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    Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας ξεκινά τη διαδικασία επικαι-

ροποίησης των στοιχείων των μελών του 

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩ-

ΝΟΙΟΥ 

Θέλεις να έχεις πρώτος έγκυρη επι-

χειρηματική ενημέρωση;     

        Με σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση και την καλύ-
τερη επικοινωνία με τις επιχειρήσεις μας, ξεκινάμε τη 
διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων των μελών 
μας καθώς το προσεχές διάστημα, στελέχη του Επιμελη-
τηρίου Φθιώτιδας θα έρθουν σε τηλεφωνική επικοινωνί-
α με όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του μητρώου μας  
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Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

   Σε ΦΕΚ η μείωση ενοικίου-Οι 44 ΚΑΔ που τη δικαιούνται   Με το σταγονόμετρο τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τα 

ξενοδοχεία 

 

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 FORUM2020.GR- RASS: Μεγάλη έρευνα για την εικόνα 

της αγοράς μετά την πρώτη φάση της δοκιμασίας του 

Covid-19 

   Πρόσκληση Συμμετοχής σε δωρεάν σεμινάρια εκπαίδευ-

σης σε θέματα υγειονομικού πρωτοκόλλου_ΠΣΤΕ ΚΥΕ 

         Νέος Πρόεδρος της ΑΝΔΙΑ εξελέγει ο κ. Αθανάσιος Ηλ. 

Κυρίτσης  

   

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

     Η ΑΝΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας, εδώ και χρό-
νια, αποτελεί ένα δυναμικό μηχανισμό αξιοποίησης επεν-
δυτικών προγραμμάτων. Αποτελεί έναν από τους 7 εταί-
ρους του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότη-
τας)…. 

  «Η κατάσταση δεν είναι εύκολη στο επιχειρείν και όλοι μας 
παρακολουθούμε με συγκρατημένη ανησυχία-όμως δεν θα 
πρέπει να κλειστούμε αλλά να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες- 
και μια τέτοια είναι η 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης  

  Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου η 1η συνε-

δρίαση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του 

Open Mall Λαμίας  

      Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου η 1η συνεδρία-

ση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του OpenMall 

(Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου) Λαμίας, κατόπιν σχετικής πρό-

σκλησης του Προέδρου της κ. Κυρίτση Δημήτριου  .. 

 Θανάσης Κυρίτσης στον ΛΑΜΙΑ FM-1: Κάλεσμα στις επι-

χειρήσεις για εξωστρέφεια και συμμετοχή στην ΔΕΘ 

(Ηχητικό) 
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 Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που δεν θα λειτουργήσουν 

μέχρι το τέλος Αυγούστου 

      Παρατείνεται η ισχύς της κοινής απόφασης των υπουρ-

γών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολί-

τη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσω-

τερικών για την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επι-

μέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων .. 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Το Εξοικονομώ κατ' Οίκον αλλάζει όνομα και βγαίνει 

στον «αέρα» - Οι νέες εργασίες «μπόνους»  

 ΤΕΠΙΧ ΙΙ: «Ενεση» 800 εκατ. για τα επιδοτούμενα δάνεια 

  

 

 Δυνατότητα συμμετοχής των μελών του Επιμελητηρίου 

Φθιώτιδας στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) που 

θα πραγματοποιηθεί από 5-13 Σεπτ 2020 

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/

Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίη-

σής τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονά-

δων" 

   Ανοίγουν δύο νέα προγράμματα επιδότησης της εργασί-

ας του ΟΑΕΔ για νέους 

 
  Υπ. Ανάπτυξης: Πέντε αλλαγές για διευκόλυνση του επιχει-

ρείν 

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

    Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, σε συνεργασία με την 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, ενημερώνει 
τις επιχειρήσεις – μέλη του, για τη δυνατότητα συμμε-
τοχής στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)   

 Η δημιουργία υπηρεσίας μια στάσης για στρατηγικές 
επενδύσεις, νέα μονάδα για την καταπολέμηση του πα-
ραεμπορίου αλλά και η απλοποίηση της της ίδρυσης Ι-
ΚΕ  προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο του υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων   
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Δείτε περισσότερα  
Δείτε περισσότερα 

    Οι προτάσεις & οι συνεχείς παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου 

Φθιώτιδας για έναν ενιαίο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης 

Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων δείχνουν να ευοδώνο-

νται 

   Συναγερμός στο οικονομικό επιτελείο 

 

 

  Κορονοϊός: Μάσκες παντού ανακοίνωσε ο Χαρδαλιάς 

     Ο υφυπουργός Πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε 

υποχρεωτική χρήση μάσκας σε καταστήματα λανικής, σε 

ΔΕΚΟ, τράπεζες, καταστήματα τροφίμων, ζαχαροπλαστεί-

α, φούρνους, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, λιανικό 

εμπόριο, κρεοπωλεία και ασανσέρ.  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Εφορία: Το 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπά-

νες... παρά τον κορωνοϊό! 
  Όλοι οι ΚΑΔ καταστημάτων και επιχειρήσεων που 

είναι υποχρεωτική η μάσκα 

  ΕΣΕΕ: Κρίσιμο το επόμενο διάστημα για το εμπόριο 

 

   Με την επανέναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων 

το Μάϊο, η ανταπόκριση της ζήτησης ήταν θετική παρά τις 

αρχικά δυσοίωνες εκτιμήσεις.  

Δείτε περισσότερα 

 ΕΝΑΡΞΕΙΣ—ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΗΝΕΣ   ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 -  ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 
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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 
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