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  Δωρεά Αναπνευστήρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας από 

το Επιμελητήριο Φθιώτιδας  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩ-

ΝΟΙΟΥ 

Θέλεις να έχεις πρώτος έγκυρη επι-

χειρηματική ενημέρωση;     

      Το μεσημέρι της Δευτέρας 4 Μαΐου, ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κ. Θανάσης Κυρίτσης παρέδω-
σε συσκευή αναπνευστήρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμί-
ας.  

 

Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης  

περιοριστικών μέτρων 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/shared/index.jsp?context=101
http://www.e-boss.gr/eboss/business-advice/shared/index.jsp?chambercd=34
http://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/index.jsp?chambercd=34&lang=el
https://www.filoxeno.com/search/results/el/accommodation/%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%2C %CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/38.999785/22.333776899999975/state?noDates=checked&category=
https://www.facebook.com/epimelitiriofthiotidas
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=64326
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/category.jsp?context=102&categoryid=62766
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
http://admin.fthiotidoscc.gr/images/Covid-19-YPAN-FINAL-1_F18552.pdf


        

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ενημερότητα 1.500.000 μη 

μισθωτών ασφαλισμένων  

 Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ξεκινά η επιλογή των επιχει-

ρήσεων - Τα κριτήρια 

    2 μέτρα & 2 σταθμά για την επάνοδο των επιχειρήσεων στη 

νέα κανονικότητα 

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζό-

μενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κα-

νονικότητα (ΦΕΚ)  

    Σχέδιο για γενναία μείωση στην προκαταβολή φόρου  

       Στο τραπέζι το άνοιγμα καφέ και εστιατορίων νωρίτε-

ρα  

   

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

 Σε αποκάλυψη προχώρησε ο υπουργός Ανάπτυξης 
Άδωνις Γεωργιάδης τονίζοντας πως θα υπάρξει εισήγηση 
από το υπουργείο για νωρίτερο άνοιγμα των καφέ και 
των εστιατορίων εφόσον δεν υπάρχουν κρούσματα κορο-
νοϊού, αυτή την εβδομάδα που επανερχόμαστε σταδιακά 
στην κανονικότητα.    

      Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας συντάσσεται με τις αντιδρά-
σεις των παραγωγικών φορέων σε ότι αφορά τη συντόμευση 
της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων και την επιστροφή 
όλων μας στη νέα κανονικότητα που διαμορφώνεται. Η κυ-
βέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει τα 7 στάδια επαναλει-
τουργίας της αγοράς και ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με 
τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης.  

   Tο νέο πρόγραμμα παροχής κεφαλαίων κίνησης με 

επιδότηση επιτοκίου 

   Ενεργοποιείται σήμερα 28 Απριλίου 2020, προς όφελος 

των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί αναστολή ή περιο-

ρισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CoViD

-19, το δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης δανείου 

για κεφάλαιο κίνησης, με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο 

από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=64166
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=64147
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=64246
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=64266
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=64226
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=64186
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=64306


 

 

     Κορονοϊός: Δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ για αγρότες χωρίς 

ασφαλιστική ενημερότητα 

   Πρόκειται για τη δυνατότητα χορήγησης δανείων μέχρι 

25.000 ευρώ χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα και για την 

παράταση 6 μηνών στις άδειες εργασίας των εργατών γης.   

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Έρχεται έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ από 5 έως 25% για όλους  Επέκταση του μέτρου ενίσχυσης επιχειρήσεων, επαγγελ-

ματιών και αυτοπασχολούμενων με 800 ευρώ 

  

 

    Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητήριου προς τον Υ-

πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις διακοπές ηλε-

κτροδότησης επιχειρήσεων 

  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

  Πρόταση της ΚΕΕΕ για πρόγραμμα ενίσχυσης εσωτερικού 

τουρισμού  

  ICC Ελλάς// Παγκόσμια επιχειρηματική έρευνα ICC & 

ΠΟΕ για τον COVID-19 

 
   Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας προτείνει μέτρα 

για την διαχείριση της επόμενης ημέρας μετά τον κορωνοϊό 

 Η περίοδος που διανύουμε, με την εμφάνιση του κορω-

νοϊού, είναι πρωτόγνωρη για όλους και η κατάσταση που 

διαμορφώνεται για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις αρκε-

τά δύσκολη.  

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,   Οι τρέχουσες εξελίξεις γύρω 
από το ζήτημα της υγειονομικής κρίσης και στη χώρα 
μας, έχουν καταφέρει μεγάλο πλήγμα στο σύνολο των 
επιχειρήσεων και στην κοινωνία μας, με το μέγεθος 
των αρνητικών επιπτώσεων να έχει επιβάλει την λήψη 
άμεσων μέτρων στήριξης από την Κυβέρνηση.  

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=63826
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=63906
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=63766
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=63706
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=63746
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=63946
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=63786


Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Κορωνοϊός -ΓΣΕΒΕΕ: Αμεσες παρεμβάσεις για ψηφιακή 

ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων -Τα πέντε αναγκαία βή-

ματα 

   Η Enterprise Greece ενημερώνει του εξαγωγείς 

 

 

 Ημίμετρα χαρακτηρίζουν τα Ευρωεπιμελητήρια τις απο-

φάσεις που έχει λάβει μέχρι στιγμής η ΕΕ για την αντιμε-

τώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού  

  Ημίμετρα χαρακτηρίζουν τα Ευρωεπιμελητήρια τις απο-

φάσεις που έχει λάβει μέχρι στιγμής η ΕΕ για την αντιμε-

τώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.   

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 ΟΑΕΔ: Πότε ανοίγει οι πλατφόρμα για το επίδομα των 

400 ευρώ -Ποιοι το δικαιούνται 
  Επιστρεπτέα προκαταβολή: Με «τριχίλιαρα» στα 

άδεια ταμεία 100.000 επιχειρήσεων ζεσταίνεται πριν 

το άνοιγμα η αγορά 

    Επίδομα 800 ευρώ: Ανοίγει το myBusinessSupport για 

αιτήσεις για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγ-

γελματίες  

 

    Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη αναμένεται να ανοίξει η πλατ-

φόρμα της ΑΑΔΕ (myBusinessSupport) για την υποβολή 

αιτήσεων των ατομικών επιχειρήσεων και των εργοδο-

τών επαγγελματιών με προσωπικό έως 5 ατόμων για τη 

λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.   

Δείτε περισσότερα 

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

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=64126
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=63586
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=64106
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=64046
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=64066
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=63886


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 

http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/shared/adsredirect.jsp?medium_id=2282&language_id=el&url=http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=32466
http://investmenttools.uhc.gr/
http://elearning.uhc.gr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8f_HJzLxPuhJ0PbbOw3Kd4oKY0xp_HEoTx9H1de9mpM4tlw/viewform
https://businessplatform.uhc.gr/
https://e-consulting.uhc.gr/signin?returnUrl=~2F
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=53146

