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περισσότερα...

 

19ο Εργαστήριο Πολιτιστικής Βιομηχανίας (Creative@Hubs) του
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας με τίτλο: « Δημιουργία,
Σχεδιασμός και Διεθνοποίηση προϊόντων από ακατέργαστες
πρώτες ύλες » με το Εργαστήρι Δημιουργίας  ” DEZAART “.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 19ο εργαστήρι πολιτιστικής βιομηχανίας που
διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Creative@Hubs”, τη Δευτέρα, 4
Ιουλίου και ώρα 20:00, με κεντρικό  θεματικό άξονα...

περισσότερα...

Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός του
Πρωτογενούς τομέα » | Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 . 
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περισσότερα...

 Πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός» |
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ελλάδα 2.0...

περισσότερα...

 Επιστροφή επιστρεπτέας προκαταβολής:
Οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις της δεν
συμψηφίζονται με επιστροφές φόρων και
δεν εμποδίζουν τη χορήγηση
ενημερότητας.
 

περισσότερα...

Δυνατότητα στοχευμένης διαδικτυακής
κατάρτισης και επιμόρφωσης μέσω της
εξειδικευμένης πλατφόρμας
τηλεκπαίδευσης (e-platform) του έργου
CREATIVE@HUBS.

περισσότερα...

 

UniAdrion (Πρωτοβουλία Αδριατικής-
Ιονίου) « Πρόσκληση Συμμετοχής στο
Θερινό σχολείο για τον αειφόρο τουρισμό
από την UniAdrion »

 
 

περισσότερα...

 
63 ψηφιακά έργα €1,4 δισ.
προκηρύσσονται έως τα τέλη του 2022.

Ενημέρωση για διεξαγωγή εξετάσεων
χειριστών τροφίμων που έχουν
παρακολουθήσει εκπαιδευτικά
προγράμματα Υγιεινής και Ασφάλειας
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περισσότερα...

Τροφίμων Επιπέδου-1, μέσω ηλεκτρονικής
εφαρμογής εξέτασης (e-exam).

περισσότερα...

 Απαγόρευση κυκλοφορίας και
διαθεσιμότητας – απόσυρση από την
ελληνική αγορά ορισμένων φιαλών αερίου
υπό το εμπορικό σήμα “PARTY FACTORY”

 που κατασκευάστηκαν από την Xinchang
Burong Machinery Co. Ltd πριν

 από τις 31 Οκτωβρίου 2019».

περισσότερα...

 

Αποφάσεις Ένταξης και Απόρριψης
σε δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ.
 
 

περισσότερα...

🌱 ΑΓΡΟΑΝΕΛΙΞΗ – Farm2Product 
 

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης
αγροδιατροφικών επιχειρήσεων

επιστρέφει!
  

   ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΕΩΣ
ΤΙΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ... 

 

περισσότερα...

Πρόγραμμα εκπαίδευσης WCM-«World
Class Manufacturing » , στην Ιαπωνία
ΝΟΕ 2022 – Πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων.

περισσότερα...

 Έκθεση “Lamia Expo”, από τις 23 έως τις
28 Σεπτεμβρίου στο χώρο της
Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.

 

https://www.epimetol.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%87%ce%b5/
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περισσότερα...

ΕΒΕΑ: Ζητήσεις-Προσφορές Ιούνιος 2022.

 
 

περισσότερα...

 

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο για τη

Ρωσική Ομοσπονδία | ΙΟΥΝΙΟΣ 2022.

περισσότερα...

 

9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ: η μοναδική F2B έκθεση
επιστρέφει στο MEC.

περισσότερα...

 Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από
την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την
εφαρμογή νέων προτύπων (standards)/
νομοθεσίας προϊόντων.
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