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30.7.2021 
    O Διευθυντής & μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού  
Επιμελητηρίου του Βελγίου επισκέφθηκε το Επιμελητήριο  
Φθιώτιδας 

 

ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

δείτε  περισσότερα 

   Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας για την 

αναθεώρηση του σχεδιασμού με σκο-

πό να εκπέμπουν τα περιφερειακά 

ΜΜΕ στις λευκές περιοχές 

2-7-2021 

δείτε  περισσότερα 

17-7-2021 
  Δυσαναπλήρωτο κενό δημιουρ-

γεί η απώλεια του μέχρι πρότινος 

Προέδρου του Επιμελητηρίου 

Σερρών Χρήστου Μέγκλα 

δείτε  περισσότερα 

  Επιστολή του Οικ. Επόπτη του Επι-

μελητηρίου προς τον Υπ. Ανάπτυξης 

για την παράταση της Δράσης 

«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε 

Επιχειρήσεις Εστίασης ...» 

20-7-2021 

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=77186
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=76486
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=76946
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=77006


  85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (11-19 Σεπτ. 2021) 

 

7-7-2021 

 

6-7-2021 
  Με απόφαση Λιβανού – Οικονόμου, επιπλέ-
ον 50 εκατ. ευρώ για ιδιωτικές επενδύσεις 
LEADER σε όλη τη χώρα. 5,6 εκατ. ευρώ το 
τελικό ποσό για την Φθιωτική Αναπτυξιακή 

δείτε  περισσότερα 

     Με απόφαση Λιβανού – Οικονόμου, επιπλέον 50 εκατ. ευρώ 

για ιδιωτικές επενδύσεις LEADER σε όλη τη χώρα. 5,6 εκατ. ευρώ 

το τελικό ποσό για την Φθιωτική Αναπτυξιακή, με σκοπό να κα-

λυφθούν πλέον όλες οι θετικά αξιολογημένες ιδιωτικές επενδύ-

σεις, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή τους.   

6-7-2021 
 EΦΚΑ: Έτσι θα πιστοποιηθούν λογιστές και δι-
κηγόροι για την έκδοση συντάξεων εξπρές  

 Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες εκδίδουν βεβαιώσεις και 

συντάσσουν τα σχέδια αποφάσεων αυτών που αφορούν 

τους πρώην φορείς: ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.   

δείτε  περισσότερα 

δείτε  περισσότερα 

δείτε  περισσότερα 

 Πλήγμα η παρατεταμένη κρίση για τα στελέχη 

στον τουρισμό  

6-7-2021 

  Μεγάλες είναι οι προκλήσεις για τους εργαζόμενους σε 
όλες τις βαθμίδες του τουριστικού κλάδου, από τους επο-
χικά εργαζόμενους μέχρι τους managers, καθώς, παρά το 
γεγονός ότι το 2021 φαίνεται ότι θα είναι καλύτερη χρο-
νιά..  

 Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, σε συνεργασία με την Κε-

ντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, ενημερώνει τις 

επιχειρήσεις – μέλη του, για τη δυνατότητα συμμετο-

χής στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) που θα 

πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2021.  

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=76646
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=76566
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=76686
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=76586


12-7-2021 
   Υπουργείο Ανάπτυξης: Πάνω από 4,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυ-

ση νεοφυών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία 

δείτε  περισσότερα 

8-7-2021 

   Χρ. Σταϊκούρας: Ανεβαίνει στο 55% το ύψος της αποζημίωσης για τον Ιανό  

δείτε  περισσότερα 

  Την Τετάρτη, 7 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊ-

κούρα, με το Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Πρόεδρο της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρω-

γής, κ. Χρήστο Τριαντόπουλο... 

 

15-7-2021 
 Επιστρεπτέα προκαταβολή: Παράταση 

υποβολής δικαιολογητικών για όλους 

τους κύκλους 

δείτε  περισσότερα 

15-7-2021 
 Πως θα λειτουργήσουν οι εσωτερικοί 

χώροι στην Εστίαση και Διασκέδαση 

από 16 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2021 

δείτε  περισσότερα 

  

 Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η επανακατάθεση αιτήσεων για επιδότηση επιχειρή-
σεων εστίασης  

δείτε  περισσότερα 

4-8-2021 

 Περισσότερες από 29.000 επιχειρήσεις υπέβαλαν αίτηση στην δράση 
«Επανεκκίνηση Εστίασης» ενώ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει η 
επανακατάθεση των αιτήσεων ... 

 Ειδικότερα η απόφαση αφορά την ένταξη εξήντα (60) νεοφυών 
επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύονται με τη μορφή μη επιστρεπτέ-
ας προκαταβολής με ποσά που κυμαίνοτναι από 5.000 έως και 
100.000 ευρώ  

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=76786
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=76746
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=76826
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=76846
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=77266


19-7-2021 
   Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας για την προοπτική 

διείσδυσης του ελληνικού ελαιολάδου & των 

προϊόντων αγροδιατροφής στην Ολλανδική  

αγορά 

δείτε  περισσότερα 

δείτε  περισσότερα 

 

27-7-2021 
 Προετοιμασία ελληνικών εξαγωγι-

κών επιχειρήσεων για δυναμική συμ-

μετοχή στις κορυφαίες εκθέσεις «BIG5 

SHOW 2021» και «Anuga 2021» 

δείτε  περισσότερα 

  
 Τι αλλάζει στη σύσταση και λειτουργία  
επιχειρήσεων  

δείτε  περισσότερα 

28-7-2021 

     ΕΚΤ: Το πρώτο βήμα προς την 

κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ 

  E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επι-

χειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την 

ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος (Β κύκλος) 

δείτε  περισσότερα 

Θέλεις να έχεις έγκυρη 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ          

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ; 

ΝΑΙ, θέλω 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=76986
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=76886
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=77106
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=77126
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=76706
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform


28-6-2021 
  Προς παράταση η δράση ενίσχυσης των 

επιχειρήσεων εστίασης 

δείτε  περισσότερα 

2-8-2021 
   Ποιοι κερδίζουν από τις μόνι-

μες μειώσεις φόρων 

δείτε  περισσότερα 

26-7-2021 
  Ανακοινώνεται μικρή αύξηση 

κατώτατου μισθού αλλά με 

άμεση εφαρμογή  

δείτε  περισσότερα 

 ΕΝΑΡΞΕΙΣ—ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΗΝΕΣ  IOYΛΙΟΣ 2020 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 

26-7-2021 
Αλλάζουν τα κίνητρα για πλα-

στικό χρήμα – Πού και πώς 

«χτυπά» η Εφορία 

δείτε  περισσότερα 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=77046
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=77246
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=77086
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=77066

