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 Δωρεά Επιμελητηρίου Φθιώτιδας στο Γενικό Νοσοκομείο 

Λαμίας  

        

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Ναι...Θέλω! 

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩ-

ΝΟΙΟΥ 

Θέλεις να έχεις πρώτος έγκυρη επι-

χειρηματική ενημέρωση;     

     Το ΔΣ του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κατά την εκ περι-
φοράς συνεδρίαση της Παρασκευής 3 Απριλίου 2020, 
αποφάσισε να προχωρήσει στη δωρεά συσκευής ανα-
πνευστήρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.  
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Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 «Σπάνε στα δύο» οι λαϊκές αγορές λόγω κορωνοϊού    ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΔΕΣΜΗ 

ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ 

   Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Φθιώτιδας, Αθηνών, Χαλκί-

δας, Βοιωτίας και ο Πρόεδρος των Λογιστών Φθιώτιδας στην 

εκπομπή Βήμα για όλους στο Star Κεντρικής Φθιώτιδας  

Δείτε  περισσότερα 

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Μείωση μισθώματος για όλες τις επιχειρήσεις που 

πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού και για 

τους εργαζόμενους σε αυτές  

   Ενδεικτικός κατάλογος προκηρύξεων Κρατών - Μελών 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οργάνων της ΕΕ, Συνδεδεμένων Χω-

ρών και Κίνας για την έρευνα της νόσου COVID 

      Μέτρα στήριξης Δήμου Λαμιέων για Εμπόρους, Επαγ-

γελματίες και Βιοτέχνες 

   

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

        Aπό την πρώτη στιγμή εφαρμογής των περιοριστικών 
μέτρων ο Δήμος Λαμιέων ανακοίνωσε την πρόθεσή του 
να προχωρήσει σε εκπτώσεις ιδιαίτερα στους επαγγελμα-
τίες, όλους όσους δηλαδή διατηρούν επαγγελματική στέ-
γη σε όλο το εύρος του Δήμου.  Οι συγκεκριμένες εκπτώ-
σεις  .. 

       

  Συνήγορος Καταναλωτή: Οδηγίες προστασίας για ηλε-

κτρονικές αγορές 

  Αυξήθηκαν οι καταγγελίες προς το Συνήγορο του Κατα-

ναλωτή για αθέμιτες και παραπλανητικές εμπορικές πρα-

κτικές από ηλεκτρονικά καταστήματα και η Ανεξάρτητη 

Αρχή γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της ότι διαβιβάζει τις 

αναφορές που λαμβάνει στη γενική γραμματεία Εμπορί-

ου και Προστασίας Καταναλωτή,.. 
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    Τράπεζες: Μπαίνει πλαφόν στις αναλήψεις μετρητών στα 

Ταμεία - Αυξάνεται το όριο για ανέπαφες συναλλαγές 

  Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, εντείνουν ακόμη περισσότερο 

τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και των συναλλασ-

σομένων, μετά την επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώ-

πιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Ερωτήσεις ενδιαφερομένων και απαντήσεις απο το υ-

πουργείο Τουρισμού για ζητήματα που προέκυψαν στον 

Τουρισμό σε σχέση με τον κορονοϊό  

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ--Έκτακτα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης 

ανακοίνωσε  η ΔΕΗ 

  

 

   Εγγυοδοτικό πρόγραμμα για επιχειρήσεις με όφελος πάνω 

από 3,5 δισ.  

  

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Δ.Τ.: Τοποθέτηση του Υπ. Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα 

για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο αντιμετώπισης των οικονομικών 

επιπτώσεων του κορονοϊού για τον μήνα Απρίλιο - Δελτία Τύ-

που - Υπουργείο Οικονομικών 

 Κορωνοϊός: 35 απαντήσεις για εργοδότες και εργαζόμε-

νους επιχειρήσεων που έκλεισαν ή πλήττονται βάσει ΚΑΔ. 

 
  Ομιλία του Προέδρου του Επιμελητηρίου στον ραδιοφωνικό 

σταθμό ΛαμιαFM1 για τον κορονοϊό  

  

Δείτε περισσότερα 

Δείτε περισσότερα 

     Σε περισσότερα από 3,5 δισ. ευρώ αναμένεται να 
ανέλθει το συνολικό όφελος του προγράμματος που 
ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης για την εγγύηση 
δανείων σε επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται από την 
επιδημία του κορωνοϊού προκειμένου να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε  κεφάλαιο κίνησης.   
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Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας ευχαριστεί τον Δήμο Λαμιέ-

ων 

 Ανοίγει το e-katanalotis: Σε πραγματικό χρόνο και ανά 

περιοχή οι τιμές σε σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα 

 

 

   Ο Πρόεδρος του Εππιμελητηρίου Φθιώτιδας μιλά στο 

κανάλι ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδος για τον Κορωνοϊό 

   

Δείτε περισσότερα  

Δείτε περισσότερα  Δείτε περισσότερα 

 Παράταση μέχρι και την 31/08/2020 καταβολής των βε-

βαιωμένων οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ των επιχειρήσε-

ων 

 Άκυρες οι απολύσεις από 18η Μαρτίου, στις επιχειρή-

σεις που έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση 

   Το Επιμελητήριο δίπλα στις επιχειρήσεις μέλη του  

 

   Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας στέκεται δίπλα στις επιχει-

ρήσεις - μέλη του. Για οποιαδήποτε πρόταση, απορία ή 

διευκρίνηση, στο πλαίσιο εξαγγελίας των μέτρων στήρι-

ξης των επιχειρήσεων & των εργαζομένων .. 

Δείτε περισσότερα 

 ΕΝΑΡΞΕΙΣ—ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΗΝΕΣ   ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 -  ΜΑΡΤΙΟΣ 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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