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περισσότερα...

 

 23ο εργαστήρι - « Δημιουργία έργων τέχνης από
ανακυκλώσιμα υλικά, ζωγραφική σε ακατέργαστες
πρώτες ύλες & τεχνικές παλαίωσης στην κατασκευή

εικόνων».
 

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα: 18.00. 
  

  
 

 
36ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο
Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας,

Αγρίνιο, 5-7 Οκτωβρίου 2022.
 Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

υποστηρικτής της διοργάνωσης...
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περισσότερα...

περισσότερα...

 

3rd International Agrinio's Choral Festival
- 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών Αγρινίου,

7-9 Οκτωβρίου 2022.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
υποστηρικτής της διοργάνωσης...

 
 

 

περισσότερα...

 
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ξεκινά η

απογραφή για το σύνολο των
εργαζομένων...

  

περισσότερα...

Από τις 24 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στη
δράση “Νέα Βιομηχανικά Πάρκα” του

Ταμείου Ανάκαμψης, προϋπολογισμού 63
εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό και την

επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών
πάρκων και την ανάπτυξη νέων... 

 
 
 

περισσότερα...

Διατίθενται εκ νέου 4.512 θέσεις από το
«Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»...
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περισσότερα...

 Σύνδεσμος Βιομηχάνων Πελοποννήσου
και Δυτικής Ελλάδος -

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ...
 

 
 

περισσότερα...

Ανακοίνωση για την πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση

«Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές
επιστημονικές περιοχές με ειδικό

ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον
παραγωγικό ιστό», Ελλάδα 2.0 – Ταμείο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας... 
 

περισσότερα...

8η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης
χρηματοδότησης αιτήσεων στη Δράση
“Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής
Λογιστικών και Φοροτεχνικών
Υπηρεσιών”...

  

 
 

περισσότερα...

 

 

Σ.Ε.Π.Ε. : Μόλις το 10% των ελληνικών
πόλεων είναι ψηφιακά ώριμες... 

 
 

 
 

περισσότερα...

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ δράσεων 2023 της
TOURISM MEDIA & EVENTS...

 
 
 

περισσότερα...

 

Thessaly Expo ’22 | 7-9 Οκτωβρίου στην
Καρδίτσα...
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περισσότερα...

 

Enterprise Greece Newsletter |
Σεπτέμβριος 2022...

 

 

 
 

περισσότερα...

MARBLE FAIR – BURSA 2022 | 6η Διεθνής
Έκθεση Marble Block στην BURSA. 
Mαρμάρινες Πλάκες και βαρύς
Εξοπλισμός... 

 
 
 

περισσότερα...

 

Νέο Πρόγραμμα ΚΕΔΙΒΙΜ...
  

 

περισσότερα...

 Υποδοχή επιχειρηματικής και
κυβερνητικής αποστολής από την Ιαπωνία,
14.10.22 | 10.00. Γραφεία ΣΕΒ...

 
 

 

Μικρές μεσαίες και μεγάλες συμφωνίες σε
εξέλιξη στην αγορά-Κινητικότητα στην
δημιουργία και νέων ασφαλιστικών
εργασιών...
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περισσότερα...

περισσότερα...

Πρόγραμμα “Zero Waste HoReCa”, με
στόχο τη μείωση των απορριμμάτων τους
και τη σταδιακή προσαρμογή τους στις
νέες νομοθετικές απαιτήσεις σε σχέση με
την ολοκληρωμένη διαχείριση των
αποβλήτων και την κυκλική οικονομία... 

 

περισσότερα...

 

 Προσεχή διαδικτυακά σεμινάρια για την
Ιαπωνία τον Οκτώβριο...
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