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περισσότερα...

 
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με τον Δήμο

Ι.Π. Μεσολογγίου,
 το Πνευματικό  Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ι. Π.

Μεσολογγίου & το Σύλλογο Πανηγυριστών « Ο Άη Συμιός »,
 στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

 «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών
χώρων (hubs) Holistic networking of creative industries via

hubs - Creative@Hubs»,
 διοργανώνει το 17ο εργαστήρι - σεμινάριο με θέμα:

 « ΑΗ-ΣΥΜΙΟΣ – Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά ως παράγοντας
βιώσιμου πολιτιστικού Τουρισμού »...
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περισσότερα...

Πρόσκληση 1ου Συνέδριου Ανάπτυξης
Επιχειρηματικότητας Μ.Σ.Ε.

 

περισσότερα...

Νόμος 4935/2022 Κίνητρα ανάπτυξης
επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και
εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες
διατάξεις. 
 
 

περισσότερα...

 

Πρόγραμμα | Πράσινος Αγροτουρισμός.

περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Εκσυγχρονισμός του
Πρωτογενούς Τομέα.

περισσότερα...

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου για τη
ζάχαρη και τα παράγωγα του
ζαχαροκάλαμου “Diversification 2022”
(Αβάνα, 20-24.6.2022). 

 

περισσότερα...

3η Απόφαση αποδοχής ενστάσεων της
Πρόσκλησης «Επιδότηση κεφαλαίου
κίνησης πληττόμενων από την πανδημία
τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας».

 

 Ενημερωτικά Φυλλάδια Πληροφόρησης 
σχετικά με την πρόληψη ηλεκτρονικής
εξαπάτησης επιχειρηματιών.
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περισσότερα...

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα
μέλη του, ότι η ΚΕΕ σε συνεργασία με το Αρχηγείο
της Ελληνικής Αστυνομίας, διαθέτει σχετικό
πληροφοριακό υλικό για τις μεθόδους εξαπάτησης
που χρησιμοποιούνται κατά κόρον, καθώς επίσης... 

   
 

περισσότερα...

  1η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης
χρηματοδότησης αιτήσεων στη Δράση
“Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής
Λογιστικών και Φοροτεχνικών
Υπηρεσιών”.

  
 

περισσότερα...

Συμμετοχή στην 86η ΔΕΘ (10-18
Σεπτέμβριου 2022).

περισσότερα...

 8 στις 10 εταιρείες θα αυξήσουν τις
ψηφιακές επενδύσεις κόντρα στον
πληθωρισμό.

 

περισσότερα...

Κύκλος Συζήτησης για την Πράσινη
Επιχειρηματικότητα.

περισσότερα...

Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2022 του
Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Πρεσβείας της
Ελλάδος στα Τίρανα.

https://www.epimetol.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83/
https://www.epimetol.gr/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%cf%82-%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc/
https://www.epimetol.gr/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-86%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%b8-10-18-%cf%83%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ad%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85-2022/
https://www.epimetol.gr/8-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-10-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b8%ce%b1-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1/
https://www.epimetol.gr/35295-2/
https://www.epimetol.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%ce%bc%ce%b1%ce%90%ce%bf%cf%85-2022-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86/


περισσότερα...

 

 Enterprise Greece Newsletter | May
2022.

 
 

περισσότερα...

 
Διοργάνωση “Sharr Economic Forum”
(Πρίστινα, 21-22.6.2022).
 
 
 
  
 

περισσότερα...

Πρόσκληση, Virtual Conference :
“Prospects and Opportunities of Greek
Entrepreneurs for Trade and Investment
in S. Africa”, 8.6.2022 .
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