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περισσότερα...

 

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Διεθνή
Εκθεσιακή Πλατφόρμα Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας

BEYOND 4.0.

περισσότερα...

 Έναρξη του “Νέου Αναπτυξιακού Νόμου”.

περισσότερα...

 

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σε εκθέσεις Τουρισμού για την
περίοδο  Οκτώβριος – Νοέμβριος 2022.

 

περισσότερα...

 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων έως τις 30
Αυγούστου 2022... 
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περισσότερα...

 

 Forum AIC Newsletter ISSUE n.6

 
 

περισσότερα...

 

Δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών
για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

 

περισσότερα...

 

3ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας OLIVE CHALLENGE

2022. Ημερομηνία υποβολής των
προτάσεων έως 12 Σεπτεμβρίου 2022...

 
 

περισσότερα...

 

Αποφάσεις Ένταξης και Απόρριψης σε
δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ.

περισσότερα...

 Έγκριση συγκεντρωτικού πίνακα
οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης
για τη δράση «Στήριξη υφιστάμενων και
υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη
Δυτική Ελλάδα».

 

 
ΣΕΠΕ Newsletter | Η Ελλάδα μπαίνει στην
εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
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περισσότερα...

περισσότερα...

 
Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος ΚΕΕΕ
Ιουνίου 2022.
 
  
 

περισσότερα...

 «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο
« Μετάβαση από την Εκπαίδευση στην
Αγορά Εργασίας ». 
 
 

περισσότερα...

 Δυνατότητα στήριξης συμμετοχής
επιχειρήσεων σε διαδικτυακή Έκθεση
Ενεργειακής Καινοτομίας στην Κίνα (27-
29.9.022).

 
 

περισσότερα...

 

Thematic Tourism Expo & Food Festival
Εκθεσιακό Κέντρο Λαμίας 20-23
Οκτωβρίου 2022. 

περισσότερα...

Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την
εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις –
Young Energy Europe 2.0 ...

 
 

 

Έρευνα: Η βιομηχανία τροφίμων και η
αγορά ελαιολάδου στη Σερβία (2022).
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περισσότερα...

περισσότερα...

 

Νέες ημερομηνίες για την eCommerce &
Digital Marketing Expo NORTH – ECDM
Expo News.  

περισσότερα...

 

  German Fairs News 07/2022...
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