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περισσότερα...

Κατώτατος μισθός – Δημοσιεύθηκε η απόφαση.  

περισσότερα...

  5η τροποποίηση Πρόσκλησης για τη
δράση «Στήριξη υφιστάμενων και υπό
σύσταση Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη
Δυτική Ελλάδα»...

 8η Τροποποίηση της προκήρυξης της
δράσης “Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική
Ελλάδα”.
8η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης
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περισσότερα...

επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.1
«Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα...

περισσότερα...

8η Τροποποίηση της Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη
δράση “Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης
Πληττόμενων από την Πανδημία
Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας –
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ”...

περισσότερα...

 

  Κατώτατος μισθός – Δημοσιεύθηκε
η απόφαση... 

 

περισσότερα...

Fuel Pass – Επιδότηση καυσίμων : Σε
λειτουργία από Τρίτη 26 Απριλίου η
εφαρμογή.

Σε λειτουργία βρίσκεται από το πρωί της
Τρίτης 26/4 το vouchers.gov.gr
(https://vouchers.gov.gr/)  η εφαρμογή για την
επιδότηση καυσίμου. 

 

περισσότερα...

Διαδικτυακά σεμινάρια από το Κέντρο ΕΕ-
Ιαπωνίας (EU-Japan Centre) για το μήνα

Μάιο 2022.
 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
ενημερώνει τα μέλη του για διαδικτυακά
σεμινάρια που διοργανώνονται από το
Κέντρο ΕΕ-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre) τον
Μάιο... 

 
Έρευνα Αγοράς Οίνου στη Γερμανία
2020-2021.
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περισσότερα...

περισσότερα...

 ΣΕΠΕ NEWSLETTER 19-4-2022 | Ποια
είναι τα πιο πολύτιμα brands
ηλεκτρονικών στον κόσμο...

 
 

περισσότερα...

Δελτίο Τύπου – Οικονομικό
Βαρόμετρο ΒΕΘ...

περισσότερα...

Εκτέλεση Προϋπολογισμού: Αυξημένα
φορολογικά έσοδα για τον Μάρτιο.
Αυξημένα εμφανίζονται τα φορολογικά έσοδα
για τον Μάρτιο, σύμφωνα με το οριστικό
δελτίο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του
υπουργείου Οικονομικών...

 

περισσότερα...

Σε 14 μήνες από 5 χρόνια η αδειοδότηση
των ΑΠΕ, με το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ.
 
  Η μείωση του μέσου χρόνου αδειοδότησης
νέων έργων ΑΠΕ σε 14 μήνες από 5 χρόνια
που είναι τώρα, η ανάπτυξη έργων
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας...

περισσότερα...

 Έβγαλες το δωρεάν εισιτήριό σου για την
ECDM Expo 2022; – ECDM Expo News.
 Η μεγαλύτερη έκθεση για το

 Ηλεκτρονικό Εμπόριο & την Ψηφιακή
Διαφήμιση έρχεται στις 14 & 15 Μαΐου στο
Ζάππειο Μέγαρο.... 

 

https://www.epimetol.gr/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%bf%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-2020-2021/
https://www.epimetol.gr/%cf%83%ce%b5%cf%80%ce%b5-nesletter-19-4-2022-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b1-brands-%ce%b7/
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%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b2%ce%b5/
https://www.epimetol.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%86%ce%bf/
https://www.epimetol.gr/%cf%83%ce%b5-14-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-5-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b7-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd/
https://www.epimetol.gr/%ce%ad%ce%b2%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%cf%8c-%cf%83%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/


περισσότερα...

 Πρώτο Πολιτιστικό – Επιχειρηματικό
Φόρουμ Ινδίας- Ελλάδας 1st Alexander the
Great Forum, στο Δελχί στις 4-5 Ιουλίου
2022...
 
 Σε μια σημαντική πρωτοβουλία προχωρά
το Ελληνο-Ινδικό Επιμελητήριο Εμπορίου
και Οικονομίας σε συνεργασία με τη Mact
Media Group υλοποιώντας...
 
 

περισσότερα...

 Γραφείο ΟΕΥ Καϊρου: Ο Γενικός
Οργανισμός Ελέγχου Εισαγωγών και
Εξαγωγών (GOEIC) αποφάσισε αναστολή
ή/και παύση εισαγωγών για προϊόντα από
814 ξένες εταιρείες με την δικαιολογία
λήξης ισχύος των πιστοποιητικών
ποιότητας...

περισσότερα...

  Φεστιβάλ “Κερνάμε Ελλάδα” στην
Αμαλιάδα, 13 – 15 Μαΐου 22.
 
  Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχουν
ενεργά το Φεστιβάλ “Κερνάμε Ελλάδα” που
θα λάβει χώρα στην Αμαλιάδα, 13 – 15 Μαΐου
22...
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