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περισσότερα...

 

 
 Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στην Διεθνή Οικονομική
Έκθεση Μόσταρ 2022 - «International Economy Fair Mostar  2022» & σε
δράσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Φόρουμ των
Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου.

  
 Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε στη Διεθνή Οικονομική
Έκθεση Μόσταρ 2022 - «International Economy Fair Mostar  2022»,  που
πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως 9 Απριλίου 2022 στο
Mostar Expo Center, στο Μόσταρ της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, με μεγάλη
ανταπόκριση και θετικά σχόλια από τους χιλιάδες επισκέπτες...
 
 

 13ο εργαστήρι πολιτιστικής βιομηχανίας
τιμώντας την Δημοτική μουσική Παράδοση
του τόπου μας.
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περισσότερα...

 Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 13ο

εργαστήρι πολιτιστικής βιομηχανίας που
διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος
“Creative@Hubs”....
 
 

περισσότερα...

 Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών: Η
απόφαση για την παράταση μέχρι 13
Μαΐου.

  
 Παράταση της υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη
Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων
παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών
υπηρεσιών» του ...

 

περισσότερα...

 

 e-ΕΦΚΑ: Απλουστεύονται οι διαδικασίες
για έναρξη ή μεταβολή δραστηριότητας των
μη μισθωτών...

  
 

περισσότερα...

 

7η Τροποποίηση Απόφαση έγκρισης
Αιτήσεων στη Δράση «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»...
 
 

περισσότερα...

 

Πως θα γίνεται η εγγραφή -Μη Μισθωτών-
επαγγελματιών στον e-ΕΦΚΑ...
 
 Ανανεώνεται η   διαδικασία εγγραφής και
υπαγωγής των Μη Μισθωτών στην ασφάλιση
του e-ΕΦΚΑ...
 
  

Οι ψηφιακές επενδύσεις του αγροτικού
τομέα θα εκτιναχθούν στα $240 δισ. το
2050...
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περισσότερα...

Με ψηφιακούς όρους γράφεται το μέλλον του
αγροδιατροφικού τομέα, ενός κλάδου, ο
οποίος, επί του παρόντος, μετασχηματίζεται
ψηφιακά με αργούς ρυθμούς...
 

 πηγή:  www.sepe.gr
 

περισσότερα...

Έναρξη επιδοτούμενου προγράμματος
κατάρτισης και πιστοποίησης για
εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού
τομέα....
 

περισσότερα...

 Hellenic International Business Angels
Summit (HIBAS), 23 & 24 Ιουνίου 2022.
 
 

Πρόσκληση στις ελληνικές start-ups να
υποβάλλουν αίτηση

για να παρουσιάσουν τα σχέδιά τους σε
Επιχειρηματικούς Αγγέλους...

 
  
 

περισσότερα...

HOMETEX ISTANBUL 2022 – Από 17 έως
21 Μαΐου 2022 στην Κωνσταντινούπολη.
 
 Η HOMETEX είναι η μεγαλύτερη Έκθεση
Κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της
Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της
Αφρικής, η οποία θα φιλοξενήσει τις
κορυφαίες εταιρείες ...

  

περισσότερα...

 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής
στο Φεστιβάλ ελληνικών τροφίμων και
ποτών “Παράδοσης Γεύσεις” το οποίο θα
διεξαχθεί στην μαρίνα Αλίμου, Καλαμάκι,
στον χώρο του Cine Alimos από τις 25 έως
και τις 29 Μαΐου 2022..
 
  
 

http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/19831048/oi-psifiakes-ependuseis-tou-agrotikou-tomea-tha-ektinahthoun-sta-240-dis-to-2050/
https://www.epimetol.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81/
https://www.epimetol.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-hellenic-international-business-angels-summit-hibas-23-24-%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-2022/
https://www.epimetol.gr/hometex-istanbul-2022-%ce%b1%cf%80%ce%bf-17-%ce%ad%cf%89%cf%82-21-%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%bf%cf%85-2022-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%89%ce%bd%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bd%ce%bf/
https://www.epimetol.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae%cf%82/


περισσότερα...

Ένα ρεκόρ επιχειρηματικού όγκου από
τους εκθέτες της WorldFood Istanbul !!
 
 Διεθνής έκθεση για τα προϊόντα τροφίμων και
την επεξεργασία τροφίμων 1-4 Σεπτεμβρίου
2022...
 

περισσότερα...

 Τουριστική έκθεση World Tourism Expo,
στις 13 με 15 Μαΐου στο Εκθεσιακό
Κέντρο Περιστερίου τέθηκε υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Τουρισμού...
 
 

περισσότερα...

Πρόσκληση συμμετοχής στην
προκαταρκτική διαβούλευση των ενιαίων
τεχνικών προδιαγραφών για τρόφιμα της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου...
 
 

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

 Τηλ: 26410 74500
 Email: contact@epimetol.gr 
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