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Μέσω gov.gr η έναρξη ατομικής επιχείρησης από 13
Ιανουαρίου.

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με θέμα “ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη
ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας

Διοίκησης (gov.gr– ΕΨΠ)” με την οποία καθορίζονται αναλυτικά οι
προϋποθέσεις και οι οδηγίες χρήσης της σχετικής υπηρεσίας, για το άνοιγμα

ατομικής επιχείρησης...
 

 

περισσότερα...

https://www.epimetol.gr/index.php?page=acymailing_front&ctrl=archive&task=view&id=117&userid=20-hxnFom6RTTw1fQ&noheader=1&noheader=1
https://www.epimetol.gr/
https://www.epimetol.gr/%ce%bc%ce%ad%cf%83%cf%89-gov-gr-%ce%b7-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1/


Έναρξη υποβολής αιτήσεων ένταξης
στο καθεστώς ενίσχυσης

“Επιχειρηματικότητα 360°”...

περισσότερα...

 

Κώστας Σκρέκας: «Άνοιξε η πλατφόρμα
του προγράμματος “Πράσινα ΤΑΞΙ”»...

περισσότερα...

Διεξαγωγή ημερίδας με θέμα: Χορήγηση
Σήματος «Ελληνικό Παραδοσιακό Πρωινό
ΠΔΕ, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 και
ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα του κτηρίου

Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι...

περισσότερα...

Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας
Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2022...

 

περισσότερα...

Δωρεάν διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής
για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες – μέλη
του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας...

 

περισσότερα...

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης: Επενδυτικά
σχέδια, ύψους 10,53 δισ. ευρώ,

υποβλήθηκαν το 2022 στο «Ελλάδα 2.0»...
 

περισσότερα...

https://www.epimetol.gr/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf/
https://www.epimetol.gr/%ce%ba%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%ba%cf%81%ce%ad%ce%ba%ce%b1%cf%82-%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%be%ce%b5-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf/
https://www.epimetol.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83/
https://www.epimetol.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%cf%8d%cf%81/
https://www.epimetol.gr/%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%b9/
https://www.epimetol.gr/%ce%b4%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/


 

Διαθέσιμη στο Gov.gr Wallet η νέα
Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ...

 

περισσότερα...

8η τροποποίηση Πρόσκλησης για τη
δράση «Στήριξη υφιστάμενων και υπό

σύσταση Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη

Δυτική Ελλάδα»... 

 

περισσότερα...

 ΑΑΔΕ: Η πλατφόρμα για χωριστές
φορολογικές δηλώσεις από τους
συζύγους...
 

 

περισσότερα...

 

 Εγγραφές για τον Διαγωνισμό Ελαιόλαδου
2023... 

 

περισσότερα...

 

ΣΕΠΕ : Ανεβάζει ταχύτητες το Διαδίκτυο:
28η σε 142 χώρες στο mobile internet η

Ελλάδα...

 

 

περισσότερα...

https://www.epimetol.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-gov-gr-wallet-%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%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%b4%cf%85/
https://www.epimetol.gr/8%ce%b7-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7/
https://www.epimetol.gr/%ce%b1%ce%b1%ce%b4%ce%b5-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3/
https://www.epimetol.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c-%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%b9%cf%8c%ce%bb%ce%b1%ce%b4/
https://www.epimetol.gr/%cf%83%ce%b5%cf%80%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%b2%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%8d%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%af%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bf/


 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά “Ψηφιακό
DNA”. Διακήρυξη σχετικά με τα ψηφιακά
δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές... 

 
 

περισσότερα...

Golden Olive Expo

Το Golden Olive Expo είναι ένα ιδιαίτερα

στοχευμένο αφιέρωμα στην ελιά και στις ποικιλίες

του ελαιόλαδου, το οποίο θα παρουσιαστεί για

πρώτη φορά στη φετινή Detrop Expo με σκοπό να

αποτελέσει συν τω χρόνω, ένα ισχυρό προϊόν

εξωστρέφειας για τους ελαιοπαραγωγούς του

τόπου...

περισσότερα...

 

 

GREEK TOURISM B2B ROADSHOW
(Bελιγράδι, Βουκουρέστι, Σόφια)...

 

 

 

περισσότερα...

 

28η Διεθνή Έκθεση Καλλυντικών “The
touch of Paris”, η οποία θα διεξαχθεί στις

11-12 Μαρτίου 2023, στο Βελιγράδι...
 

περισσότερα...

https://www.epimetol.gr/%ce%b7-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%ac-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-dna/
https://www.epimetol.gr/golden-olive-expo/
https://www.epimetol.gr/greek-tourism-b2b-roadshow-b%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b9-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ad%cf%83%cf%84%ce%b9-%cf%83%cf%8c%cf%86%ce%b9%ce%b1/
https://www.epimetol.gr/28%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b7-%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b1-%ce%b8/


 

 

Οι προοπτικές για το τουριστικό 2023...

 

 

 

περισσότερα...

 

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
Εξελίξεων στην Ισπανία | Δεκέμβριος

2022...

 

περισσότερα...
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