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περισσότερα...

 

Διευκρινίσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής...

  

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι,
σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών,

δρομολογήθηκε η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την
αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων τα οποία προέκυψαν κατά την έκδοση

βεβαιώσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της επιστρεπτέας
προκαταβολής που πραγματοποιήθηκε στις 02/11/2022...

 

 
  
 

περισσότερα...

Πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία
το 24ο εργαστήριο πολιτιστικής

βιομηχανίας με τίτλο «Πηγές
χρηματοδότησης των δημιουργικών και

πολιτιστικών ΜΜΕ Συλλογών,
Οργανώσεων & Φορέων»... 

 

https://www.epimetol.gr/index.php?page=acymailing_front&ctrl=archive&task=view&id=117&userid=1-shOuqEusXdimNu&noheader=1&noheader=1
https://www.epimetol.gr/
https://www.epimetol.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%89%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%84%cf%89%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b2/
https://www.epimetol.gr/%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/


περισσότερα...

Εγκύκλιος: Οδηγίες σχετικά με τους νέους
κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης

επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου
φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί
εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν.

4919/2022)...
 

 
 

περισσότερα...

 

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο
πρόγραμμα επιχειρηματικότητας...

 

 
 

περισσότερα...

 

ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμίας διαβίβασης
δεδομένων στο myDATA σε περίπτωση
αποκλίσεων...

  
 

περισσότερα...

Σε ισχύ τίθεται από  Τετάρτη 2 Νοεμβρίου
το «καλάθι του νοικοκυριού» μετά την

υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης από
τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων...

 
 
 

περισσότερα...

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Από 1η
Νοεμβρίου η απογραφή του ωραρίου –

Μετά από διάλογο η επέκταση στο σύνολο
των επιχειρήσεων...

  

περισσότερα...

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης
χειμερινής περιόδου 2022 / 2023...

 

 
 

 

https://www.epimetol.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bd%ce%ad%ce%bf/
https://www.epimetol.gr/%ce%b4%cf%85%cf%80%ce%b1-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%80/
https://www.epimetol.gr/%ce%b1%ce%b1%ce%b4%ce%b5-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://www.epimetol.gr/%cf%83%ce%b5-%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d-%cf%84%ce%af%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%bc%ce%b5%ce%b8%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7-2/
https://www.epimetol.gr/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b7-%ce%b1%cf%80/
https://www.epimetol.gr/%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%8c%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b5/


περισσότερα...

ΣΕΠΕ : Σε πίεση έως το 2027 τα έσοδα
των τηλεπικοινωνιακών παρόχων...

 
 

 

 

 
 

περισσότερα...

 

Η 4η Εθνική Συνδιάσκεψη της
Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην

Αθήνα 18 και 19 Νοεμβρίου...
 

 
 

περισσότερα...

 

 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. e-δησεόγραμμα Τεύχος 195
  

 

 
 

περισσότερα...

 

ICC Ελλάς // ΣΥΜΠΟΣΙΟ 

“Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ & ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2.0” 

 
15 ΝΟΕ 2022 / 10:30...

 

Υπεγράφη η ΚΥΑ για την ενίσχυση των 60
εκατ. € για λιπάσματα. Από 15 έως 25

https://www.epimetol.gr/%cf%83%ce%b5%cf%80%ce%b5-%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%af%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ad%cf%89%cf%82-%cf%84%ce%bf-2027-%cf%84%ce%b1-%ce%ad%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5/
https://www.epimetol.gr/%ce%b7-4%ce%b7-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba/
https://www.epimetol.gr/%ce%b5%ce%bb-%ce%b9%ce%bd-%cf%85-%ce%b1-%ce%b5-e-%ce%b4%ce%b7%cf%83%ce%b5%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-195/
https://www.epimetol.gr/icc-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%cf%85%ce%bb%ce%b7-%ce%b1/


περισσότερα...

Νοεμβρίου οι αιτήσεις των δικαιούχων...
 

περισσότερα...

 

 
 Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
Εξελίξεων στην Ισπανία | Οκτώβριος
2022...

  

 
  

 
 

περισσότερα...

Tουριστική έκθεση Thematic Tourism
Expo & Food Festival | Εκθεσιακό Κέντρο

Λαμίας 8-11 Δεκεμβρίου 2022...

 

 

περισσότερα...

 

 

31η Διεθνής Έκθεση Detrop – Oenos |
Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων,
Εξοπλισμού & Συσκευασίας | 18-

20/02/2023... 
 

 

 
 

περισσότερα...

 

 
  
  
 Ενημερωτικό Δελτίο από το
ΕλληνοΣερβικό Επιμελητήριο Β. Ελλάδος...

 

 

https://www.epimetol.gr/%cf%85%cf%80%ce%b5%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%b7-%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-60-%ce%b5%ce%ba/
https://www.epimetol.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9-106/
https://www.epimetol.gr/t%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-thematic-tourism-expo-food-festival-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%ad/
https://www.epimetol.gr/31%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-detrop-oenos-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%bc%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%bc/
https://www.epimetol.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%b2/
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