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περισσότερα...

 

4ο Αναπτυξιακό Συνέδριο: Άδωνις Γεωργιάδης: «Στηρίζω το
Επιχειρηματικό Πάρκο Αγρινίου»...

Με την ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη
ξεκίνησαν οι εργασίες του 4ου  Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Αιτωλοακαρνανίας
στη λίμνη Τριχωνίδα...

περισσότερα...

 Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
“στέκεται” απέναντι σε κάθε προσπάθεια
σπίλωσης του ονόματος του
Παναιτωλικού...

 
 
 

περισσότερα...

  15ο Εργαστήρι Πολιτιστικής Βιομηχανίας
« Η Τέχνη της Τοιχογραφίας – Street Art »,
στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης
«Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ
μέσω συνεργατικών χώρων (hubs)
Holistic networking of creative industries
via hubs – Creative@Hubs», την Δευτέρα
23 Μαΐου 2022, Ώρα: 19:00 μ.μ.
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περισσότερα...

2η Τροποποίηση της υποβολής αιτήσεων
στη Δράση "Επιχορήγηση Επιχειρήσεων
Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών
Υπηρεσιών".

περισσότερα...

 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη
Δράση "Επιχορήγηση υφιστάμενων
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την
πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν
μεγάλες φυσικές καταστροφές".
 
  
 

περισσότερα...

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο
πληττόμενων από την πανδημία
επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας
εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών
γυμναστηρίου και σχολής χορού.

περισσότερα...

Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος | Απρίλιος
2022.

περισσότερα...

«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» : Αρχές
Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για την
αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών.

περισσότερα...

Παρουσίαση του ΣΕΠΗΥ για ενημέρωση
των μελών του επιμελητηρίου.

(5+1) Δημοφιλείς ασφαλιστικές ειδήσεις
της εβδομάδας.
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περισσότερα...

περισσότερα...

 
SEPE Newsletter – ΜΑΙΟΥ 2022

 

περισσότερα...

 Περιοδικό Ανάπτυξη | Μάιος 2022
 
  
 

περισσότερα...

  Ενεργοποίηση της αναβαθμισμένης
εφαρμογής myΔΥΠΑapp για κινητές
συσκευές.

περισσότερα...

 Ετήσιος Οδηγός για την Γερμανική
Οικονομία από το Ελληνογερμανικό
Επιμελητήριο.
 
 

«Φυτοϋγειονομική Πιστοποίηση για την
εξαγωγή νωπών καρπών ακτινιδίων κατά
την επικείμενη εξαγωγική περίοδο 2022-
2023, Α) Στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Β) στο Βασίλειο της Ταϊλάνδης και Γ) στην

https://www.epimetol.gr/51-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84/
https://www.epimetol.gr/sepe-newsletter-%ce%bc%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%85-2022/
https://www.epimetol.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%bc%ce%ac%ce%b9%ce%bf%cf%82-2022/
https://www.epimetol.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%b1/
https://www.epimetol.gr/%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf/


περισσότερα...

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Νότια
Κορέα) –Ενημέρωση ενδιαφερομένων
εξαγωγέων – Καταληκτική προθεσμία
υποβολής αιτήσεων 31η Μάϊου 2022.

περισσότερα...

 Ελληνο-Αιγυπτιακή Επιχειρηματική
Συνάντηση, 1η Ιουνίου, Αθήνα...
 
  
 

περισσότερα...

 
2η διεθνής Έκθεση A S C E N . T E C 2022

/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.
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