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περισσότερα...

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ FRESCON 2022

 
  
 

Δυναμικό “παρών” του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στη Διεθνή
Έκθεση FRESCON 2022 που βρίσκεται σε εξέλιξη και πραγματοποιείται από
τις 12 έως 14 Μαΐου 2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης...

 
  

 

  Εξαιρετικό το 14ο Εργαστήρι πολιτιστικής
βιομηχανίας (Creative@Hubs) «ΖΕΛΙΟΣ ΓΗ
– Θεματικά Πάρκα, Βιωματικές εμπειρίες
Πολιτισμού» του Επιμελητηρίου

https://www.epimetol.gr/index.php?page=acymailing_front&ctrl=archive&task=view&id=101&userid=20-hxnFom6RTTw1fQ&noheader=1&noheader=1
https://www.epimetol.gr/
https://www.epimetol.gr/%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85/


περισσότερα...

Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με τον
Βοτανικό Κήπο «Ζέλιος Γη».

 

περισσότερα...

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
υλοποιεί, σε συνεργασία με εταίρους
άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, έργα στον
τομέα προώθησης φρέσκων φρούτων και
λαχανικών.

περισσότερα...

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν
σε εμπορική δραστηριότητα, για την
εγγραφή των φυσικών προσώπων στο
Γ.Ε.ΜΗ.

περισσότερα...

Πρώτη (1η ) Τροποποίηση Απόφασης
Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων για
τη Δράση “Έκτακτη επιχορήγηση των
περισσότερο πληττόμενων από την
πανδημία επιχειρήσεων”.

 

περισσότερα...

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
καθόρισε 49 προτάσεις, 320 μέτρα και
δράση σε 9 τομείς.
 
 Την Ημέρα της Ευρώπης, οι Πρόεδροι του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου
και της Επιτροπής έλαβαν την τελική έκθεση
με τις προτάσεις της Διάσκεψης για τη
μεταρρύθμιση της ΕΕ.

Απαγορεύσεις και περιορισμοί –
διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή
του κανονισμού (εε) αριθ. 833/2014

https://www.epimetol.gr/%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%bf-14%ce%bf-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba/
https://www.epimetol.gr/%ce%b7-%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%80%ce%bf/
https://www.epimetol.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84-2/
https://www.epimetol.gr/%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-1%ce%b7-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7/
https://www.epimetol.gr/%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1/


περισσότερα...

σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω
ενεργειών της Ρωσίας που
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην
Ουκρανία.

 

περισσότερα...

ICC Ελλάς // Ενημερωμένες οικονομικές
προοπτικές για το 2022 | Παρουσίαση που
αφορά τον παγκόσμιο αντίκτυπο της
κρίσης στην Ουκρανία ως προς την
παγκόσμια ανάκαμψη και τον
πληθωρισμό.

περισσότερα...

 Insights, May 2022, Greek Tourism
Industry Reloaded: Post Pandemic
Rebound and Travel Megatrends.

 
Η μελέτη έχει ως στόχο να αναδείξει το
αποτύπωμα της πανδημίας στον εγχώριο
τουριστικό κλάδο...
 

περισσότερα...

 Έναρξη δημόσιου σχολιασμού για το
σύστημα θετικής λίστας για σκεύη, δοχεία
και συσκευασίες τροφίμων.

 
Το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας
δημοσίευσε, μετά και από την τελευταία
αναθεώρηση τον περασμένο Μάρτιο, τη
θετική λίστα για σκεύη, δοχεία και
συσκευασίες τροφίμων.

  
 

περισσότερα...

Πρόσκληση για συμμετοχή
ελληνικών εταιρειών στη 18η Διεθνή
Έκθεση Δημοσίων Έργων-“SITP
2022” (Αλγέρι, 28.6-2.7.2022).

 

Ζητήσεις-Προσφορές-Συνεργασίες –
Απρίλιος 2022 από ΕΒΕΑ.

https://www.epimetol.gr/%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%ba/
https://www.epimetol.gr/icc-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf/
https://www.epimetol.gr/insights-may-2022-greek-tourism-industry-reloaded-post-pandemic-rebound-and-travel-megatrends/
https://www.epimetol.gr/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%8d%cf%83/
https://www.epimetol.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%cf%84/


περισσότερα...

περισσότερα...

2ο Ετήσιο Συνέδριο “Digital Enterprise
Transformation/ Fintech Strategy” : «The
crossroads of Business and Fintech
Digital Transformation».

περισσότερα...

IDEX FAIR ISTANBUL MAY 2022.

Από 26 έως 29 Μαϊου 2022 στην 
Κωνσταντινούπολη...

περισσότερα...

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου στα
πλαίσια Διδακτορικής Διατριβής – Έρευνας
με τίτλο ” Στρατηγικές διαχείρισης  των
συνεπειών της πανδημίας Covid-19 από
μικρομεσαίες επιχειρήσεις”.

 

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

 Τηλ: 26410 74500
 Email: contact@epimetol.gr 
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