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περισσότερα...

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» του Νέου
Αναπτυξιακού Νόμου.

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης υπέγραψε την προκήρυξη για το Καθεστώς «Ενίσχυση
Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου...

 

περισσότερα...

Έξοδος από Ενισχυμένη Εποπτεία.
 
 Κλείνει ο κύκλος των μνημονίων και ανοίγει

νέα εποχή ανάπτυξης και ευημερίας… 
 

 
 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το
21ο εργαστήριο – σεμινάριο στο πλαίσιο

υλοποίησης της πράξης «Ολιστική
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περισσότερα...

δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω
συνεργατικών χώρων (hubs) Holistic

networking of creative industries via hubs
– Creative@Hubs» με θέμα:« POP ART» και

εισηγητή τον Andrea Valleri... 
 

περισσότερα...

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 2
Σεπτεμβρίου το σχέδιο νόμου για τα
“Επιχειρηματικά Πάρκα”...

 
 
 

περισσότερα...

 Εξώδικη επίλυση φορολογικών
διαφορών: Παράταση προθεσμιών
εξέτασης αιτήσεων...

 
 

περισσότερα...

 

Δράσεις που σχετίζονται με την «πράσινη
οικονομία» για την προώθηση
συνεργασιών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών
επιχειρήσεων στο Βιετνάμ...

περισσότερα...

 
Biofach Saudi Arabia 2022 | 7-9
Νοεμβρίου 2022 | Ριάντ, Σαουδική Αραβία.

  
 
 

περισσότερα...

 

Νέο διαδικτυακό “χτύπημα” στην
ασφαλιστική διαμεσολάβηση- Συνεχίζουν
στην ΤτΕ οι διαμαρτυρίες του κλάδου...

  
 

Ενημέρωση σχετικά με: 1) Παράταση
ποσοστώσεων στην εξαγωγή σκραπ και
απορριμμάτων σιδήρου 2) Άδειες για
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περισσότερα...

εξαγωγή λευκής ζάχαρης 3) Προσωρινή
ποσόστωση στην εξαγωγή θείου για
ορυκτά λιπάσματα...

 

περισσότερα...

 

 Στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
εντάσσονται κι όλοι οι επιλαχόντες...

  

περισσότερα...

 

5ος Διεθνής Διαγωνισμός Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας Ταλέντων...

 

περισσότερα...

 

52o Διεθνές Συμπόσιο για τα Αιθέρια
Έλαια στο Concordia Design Wrocław της
Πολωνίας από τις 4 έως τις 7 Σεπτεμβρίου
2022...

  
 

περισσότερα...

Έκθεση ειδών λαϊκής τέχνης και
τεχνημάτων  “TURΑTHNA”, η οποία
διοργανώνεται από την Επιτροπή για την
Ανάπτυξη των ΜΜΕ στην Αίγυπτο
(MSMEDA) και το Υπουργείο Εμπορίου και
Βιομηχανίας (MTI), και βρίσκεται υπό την
αιγίδα του Αιγύπτιου Προέδρου Αλ Σίσι.

 

περισσότερα...

 
 Ετήσια Έκθεση Γραφείου ΟΕΥ
Βελιγραδίου για την Οικονομία της Σερβίας
και την Ανάπτυξη των Οικ. & Εμπ.
Σχέσεων Ελλάδος-Σερβίας (2021-2022)...
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