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περισσότερα...

 Δελτίο Τύπου – 7o Φόρουμ της Στρατηγικής της Ε.Ε. για την
Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου.

 Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 7ου Φόρουμ της
Στρατηγικής της Ε.Ε. για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) και
της  ετήσιας συνδιάσκεψης του Φόρουμ των Επιμελητηρίων, των Πόλεων και
των Πανεπιστήμιων της Αδριατικής και του Ιονίου που πραγματοποιήθηκαν
κατά το χρονικό διάστημα 16-18/05/2021 στα Τίρανα της Αλβανίας και στις
όποιες συμμετείχε και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας...

 

περισσότερα...

 Προγραμματισμός διοργάνωσης
εκδήλωσης Γευσιγνωσίας & Έκθεσης στο
πλαίσιο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου
«Δυτικά Επιχειρείν 2022».
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περισσότερα...

 15ο Εργαστήρι πολιτιστικής βιομηχανίας
(Creative@Hubs), «Η Τέχνη της
Τοιχογραφίας-Street Art» του
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σε
συνεργασία με το ζωγράφο Δημήτρη
Κρέτση και το Πνευματικό  Κοινωνικό
Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου.

  
 

περισσότερα...

16ο εργαστήριο – σεμινάριο με θέμα:
«Σεμινάριο Φωτογράφισης σε studio –
Σύνθεση, σκηνοθεσία, φωτισμός, στις 6
Ιουνίου  2022, Ώρα: 19.00. Διεύθυνση:
Κοιν.Σ.Επ. «Ταξιδεύουσα» –  Γρίβα 12 –
Αγρίνιο. 30131, Αιτωλοακαρνανία.

 

περισσότερα...

Συμμετοχή στην 86η ΔΕΘ (10-18
Σεπτέμβριου 2022).

περισσότερα...

10ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης
“Regional Growth Conference” για
εγγραφή και συμμετοχή.

περισσότερα...

  Βιβλίο αναφοράς καπνίσματος
υποχρεωτικό σε όλα τα καταστήματα
Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 
 
 
 
 

περισσότερα...

 7η Τροποποίηση της Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-
λιανικό» Α’ ΚΥΚΛΟΣ.
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περισσότερα...

Δεύτερη (2η ) Τροποποίηση Απόφασης
Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων για
τη Δράση “Έκτακτη επιχορήγηση των
περισσότερο πληττόμενων από την
πανδημία επιχειρήσεων”.
 
 

περισσότερα...

 Έναρξη ψηφιακής υποβολής για την
αδειοδότηση δραστηριοτήτων του
Πρωτογενούς Τομέα στο NotifyBusiness.
 
 
 
 

περισσότερα...

 Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων
πελατών από τα κέντρα και καταστήματα
εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης.
 
 

περισσότερα...

 Δελτίο Τύπου ΕΣΕΕ_ Σημαντικές
συμμετοχές & οργανωτικές καινοτομίες
στο Συνέδριο Future of Retail 2022 της
ΕΣΕΕ.

 
 

περισσότερα...

 Κοινοποίηση εγκυκλίου με θέμα «Παροχή
οδηγιών και διευκρινίσεων μετά την
ψήφιση του ν. 4919/2022 (Α΄ 71)
αναφορικά με: 1) τους υπόχρεους
εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 2) τις μεταβατικές
διατάξεις 3) τα νέα Μητρώα» και
υπουργικής απόφασης με θέμα
«Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν
σε εμπορική δραστηριότητα για την
εγγραφή των φυσικών προσώπων στο
Γ.Ε.ΜΗ.».

Πρόσκληση συμμετοχής - Πρόγραμμα
ενίσχυσης επιχειρήσεων και
συνεταιρισμών 2022.
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περισσότερα...

περισσότερα...

 Διαδικτυακά σεμινάρια από το Κέντρο ΕΕ-
Ιαπωνίας (EU-Japan Centre) για το μήνα
Ιούνιο 2022.
 
 

περισσότερα...

Η Ελλάδα σε αριθμούς | e-book έκδοση
2022, με την υποστήριξη του ΕΒΕΑ.
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