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περισσότερα...

22ο εργαστήριο - σεμινάριο με θέμα :
« ΔΥΟ ΛΑΟΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ - Η Γρεκάνικη Κουλτούρα συναντά την

Μητέρα Ελλάδα », Εισηγητής: Fernando Pensa - Λευτέρης
Δακαλάκης , 21.09.2022 ,

ώρα: 20.00, Κτίριο Χρυσόγελου...

περισσότερα...

 

Με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ η
δράση “Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-27”...
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περισσότερα...

Ξεκινούν άμεσα 5 + 2 προγράμματα της
ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της

απασχόλησης...
  

περισσότερα...

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα στήριξης
της κύριας κατοικίας των ευάλωτων

νοικοκυριών...
  

 

περισσότερα...

Ενεργοποιούνται οι Ατομικοί Λογαριασμοί
Δεξιοτήτων για επαγγελματική κατάρτιση
ανέργων και εργαζομένων, με όφελος έως

1.500 ευρώ...
 

 
 

περισσότερα...

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων
επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με

έμφαση στην ψηφιακή οικονομία... 
 

περισσότερα...

7η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης
χρηματοδότησης αιτήσεων στη Δράση
“Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής

Λογιστικών και Φοροτεχνικών
Υπηρεσιών”... 

 
 
 

περισσότερα...

 

1º newsletter | Κοινωνίας της
Πληροφορίας...
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περισσότερα...

 Δ.Τ. ΣΕΒΕ: Ελληνικές εξαγωγές: Πάνω
από 30 δις ευρώ στο επτάμηνο 2022 και
νέο ρεκόρ...

 
 

περισσότερα...

Σ.Ε.Π.Ε.
 
 Η αξία των ανέπαφων mobile πληρωμών
θα εκτοξευθεί κατά 220%...
 

 
 

περισσότερα...

 

 

 Anuga 2023: Κρατήσεις μέχρι τα τέλη
Σεπτεμβρίου, Επιλεγμένοι παραγωγοί...

  

 
 

περισσότερα...

 

 

 Detrop – Oenos 2023 | Σημειώστε την
ημερομηνία !

 
 

 
 

περισσότερα...

 

 25ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου “Japan
Wine Challenge 2022”...

  
 

περισσότερα...

Eνημερωτικό δελτίο Κρατικών
Ενισχύσεων ΜοΚΕ-ΚΔΕΟΔ 3/2022...
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περισσότερα...

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

περισσότερα...

 

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