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περισσότερα...

 

 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής του
Αρ. ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών.

  

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις-μέλη του ότι
στα πλαίσια του Ν. 4919/2022 το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
εξέδωσε στις 5.10.2022 διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με την υποχρέωση

εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών...
 
  
 

Πρωτοβουλία των Επιμελητηρίων ΠΔΕ για
την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους

των ελαιοτριβείων...
 
 Αίτημα να εξισωθεί η επιδότηση ρεύματος των

ελαιοτριβείων τουλάχιστον με εκείνη των
αρτοποιείων και της βιομηχανίας και βιοτεχνίας

άρτου κατέθεσαν οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας δια επιστολής
στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.κ. Σκρέκα
και Γεωργαντά, αντίστοιχα,  σε μια προσπάθεια να

διασωθεί η φετινή παραγωγή...
 
 

https://www.epimetol.gr/index.php?page=acymailing_front&ctrl=archive&task=view&id=117&userid=1-shOuqEusXdimNu&noheader=1&noheader=1
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περισσότερα...

περισσότερα...

Eνημερωτική εκδήλωση με θέμα:
«Παρουσίαση Εμπορικού Σήματος και

Μελέτης Αναβάθμισης Δημοσίου χώρου
για τη δημιουργία του Ανοιχτού Κέντρου

Εμπορίου Αμφιλοχίας»
 
 την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα

18:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας...

  
  

 

περισσότερα...

 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης
ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων
υπαγωγής στο Καθεστώς της
Αγροδιατροφής του νέου Αναπτυξιακού
Νόμου...

 

περισσότερα...

 

Παράταση Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων
των Προγραμμάτων της Δράσης
“Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”...

 

περισσότερα...

 
Στις 23 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για την
δράση “Έξυπνη Μεταποίηση”...

 
 
 

περισσότερα...

Από ΕΒΕΑ: Ζητήσεις – Προσφορές
Σεπτέμβριος 2022...

  

περισσότερα...

 

Δ.ΥΠ.Α. : Δύο νέα προγράμματα για
«ειδικές κατηγορίες» ανέργων...
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περισσότερα...

 

3η Τροποποίηση – Δυνατότητα Υποβολής
Νέας Αίτησης Χρηματοδότησης /
Επανυποβολής στη Δράση “Επιχορήγηση
Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και
Φοροτεχνικών Υπηρεσιών”...

  

 
 

περισσότερα...

 
Κατατέθηκε η τροπολογία για πλαφόν στο

περιθώριο κέρδους για καυσόξυλα –
πέλλετ...

περισσότερα...

 

1.300 εκθέτες αναμένεται να δώσουν το
παρών στη FOOD EXPO 2023...

  

 
 

περισσότερα...

AFFA 2023: ξεκινούν οι εγγραφές...
 
 Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη των

AFFA 2022 του θεσμού βραβείων ποιότητας και
γεύσης προϊόντων μικρών παραγωγών και

delicatessen.
 

περισσότερα...

 

 

 
 
Σ.Ε.Π.Ε: Το 55% του παγκόσμιου
πληθυσμού χρησιμοποιεί πλέον mobile
internet...
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περισσότερα...

 

ENERGIA.TEC: Από 21 έως 23 Οκτωβρίου
2022 η πιο λαμπερή έκθεση της χρονιάς...

 

περισσότερα...

 11ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ,
25-26 Οκτωβρίου, Αθήνα (οι εγγραφές

συνεχίζονται)....
 

 
 

περισσότερα...

 

40ή Διεθνής Εκθεση για Βρέφη & Μωρά –
CBME – CHILDREN BABY FAIR 2022, από
07 έως 10 Δεκεμβρίου 2022 στην
Κωνσταντινούπολη...
 
 

περισσότερα...

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας –
Ενημερωτικό Δελτίο – Τεύχος 77o.
 
  
 

περισσότερα...

 

 Επιχειρηματική Συνάντηση Ελλάδας –
Ιαπωνίας (Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου

2022, 10:00)...
  

 
 

περισσότερα...

 Επικαιροποιημένος Οδηγός Συχνών
Ερωτήσεων και Απαντήσεων (FAQ΄s) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα
περιοριστικά μέτρα στις δημόσιες
συμβάσεις, λόγω ενεργειών της Ρωσίας
που αποσταθεροποιούν την κατάσταση
στην Ουκρανία...

 
 
 

  Επικοινωνήστε μαζί μας
Διεύθυνση: Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, Αγρίνιο 30131

 Τηλ: 26410 74500
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