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περισσότερα...

 

Υπεγράφη η Σύμβαση για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του
κτιρίου Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας...

 
 
 

περισσότερα...

Υπ.Οικ.: Οριστική κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης για όλους,
εξαιρέσεις από τέλος επιτηδεύματος,
μείωση της τιμής του πετρελαίου...

 
 
  
 

Απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά
φωτεινών πηγών (λάμπες,
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περισσότερα...

χριστουγεννιάτικα λαμπάκια κλπ)...
 

 
 

περισσότερα...

 

ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη πλέον η εφαρμογή
Appodixi για τους πολίτες...

  

περισσότερα...

 
 Εγγραφείτε στον Οδηγό Ελλήνων
Εξαγωγέων EBEA - Νέα ηλεκτρονική
υπηρεσία του ΕΒΕΑ....

 
 

περισσότερα...

 11ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ,
25-26 Οκτωβρίου, Αθήνα (οι εγγραφές
άνοιξαν)...

 
 
 

περισσότερα...

 

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά –
Ερωτηματολόγιο για θέματα Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας και Βιομηχανίας 4.0 ... 

 
 
 

περισσότερα...

 

 Παρατείνεται έως τέλος του έτους η
υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού
εμβολιασμού ή νόσησης από τους
εργαζόμενους... 
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περισσότερα...

Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος ΚΕΕΕ –
Αυγούστου 2022...

 

 

περισσότερα...

 Οδηγός Κυβερνοασφάλειας για τις ΜΜΕ
από τον ENISA (Οργανισμός της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Κυβερνοασφάλεια) – 12 Βήματα για την

ασφάλεια της επιχείρησής σας...
 

 
 

περισσότερα...

ΕΒΕΑ: Δελτίο Ζητήσεων – Προσφορών –
Ιούλιος-Αύγουστος 2022.

 

περισσότερα...

 

 

Οικονομική αξία $7 τρισ. θα δημιουργήσει
το 5G μέχρι το 2030... 

 
 
 

περισσότερα...

 

Το πέρασμα της ΥΓΕΙΑΣ στο Internet of
Medical Things και της Τεχνητής
Νοημοσύνης...

  

 AGRI-FOOD TECH EXPO ASIA 2022:
Επανασχεδιάζοντας τις επιχειρήσεις
αγροδιατροφής σε έναν αστικοποιημένο
κόσμο... 
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περισσότερα...

περισσότερα...

 

ΕΞΠΟΤΡΟΦ: Επιστρέφει 4-6 Φεβρουαρίου
2023 στο MEC Παιανίας, Επιλεγμένοι
παραγωγοί...
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