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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 16ο εργαστήρι

πολιτιστικής βιομηχανίας με τίτλο «Σεμινάριο Φωτογράφισης
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περισσότερα...

σε studio – Σύνθεση, Σκηνοθεσία, Φωτισμός»  που
διενεργήθηκε στα πλαίσια του στρατηγικού έργου

“Creative@Hubs”, τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και ώρα 19:00 στο
studio φωτογραφίας της Κοιν.Σ.Επ. «Ταξιδεύουσα».

 

περισσότερα...

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΕΕΕ – GEA ΓΙΑ
ΤΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

περισσότερα...

 Έρευνα για την ενεργειακή κρίση και τις
συνέπειές της σε επιχειρήσεις και
νοικοκυριά της ΠΔΕ.

περισσότερα...

 Ενημέρωση για το νομοθετικό πλαίσιο
προστασίας κατά των διακρίσεων στις
αγγελίες εργασίας.

 
 

περισσότερα...

 Olympia Forum III, October 20-22, 2022 |
Discussion topics.

 
Η 3η έκδοση του Olympia Forum - το μοναδικό
συνέδριο στην Ελλάδα, αφιερωμένο αποκλειστικά
στην ενδυνάμωση πόλεων και περιφερειών- θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022...

περισσότερα...

 Παράταση προθεσμίας προσκόμισης
άδειας λειτουργίας σε δράσεις Ενίσχυσης
ΜμΕ.

  
 

Ζητήσεις-Προσφορές Μάιος 2022 από
ΕΒΕΑ. 
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περισσότερα...

περισσότερα...

 
Απόφαση Ένταξης 217 Πράξεων Κρατικών
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 

  
  
 

περισσότερα...

 Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Στήριξη Νεοφυών
Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate
Greece» για την αντιμετώπιση της
πανδημίας Covid-19 (Β’ Κύκλος)».
 
 

περισσότερα...

 

Στις 17-19 Μαρτίου 2023 η 5η διεθνής
έκθεση verde.tec .

περισσότερα...

 

CLEAN EXPO – 10-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
– Εκθεσιακό Κέντρο M.E.C.
 

περισσότερα...

 Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης Οίνων
και Αποσταγμάτων ProWein 2022,
Ντύσσελντορφ, 15-17 Μαΐου 2022.

 
 

περισσότερα...

 Metalogues 2022: Ανοιχτή πρόσκληση
συμμετοχής.
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περισσότερα...

 Δυναμική και υποσχόμενη η 2η διεθνής
έκθεση Ascen.tec / Τεχνολογίες
Ανελκυστήρων! 
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