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Πρωταγωνιστούν στην Διεθνή έκθεση Sial 2022 στο
Παρίσι οι Αιτωλοακαρνανικές επιχειρήσεις.

  

 Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος, την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της ΠΔΕ και τα Επιμελητήρια Αχαΐας



περισσότερα...

& Ηλείας  συμμετείχε στην Διεθνή Έκθεση SIAL PARIS 2022...
 
  
 

περισσότερα...

 

Εκδήλωση γνωριμίας για νέους &
νέες του Open Mall Amfilochias,
« ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – PROMO
VIDEO AMFILOCHIA MALL »... 

 

 
 

περισσότερα...

Πρόσκληση WORKSHOP με θέμα «Νέος
Αναπτυξιακός Νόμος» και «Δυνατότητες
χρηματοδότησης και λοιπές δράσεις του

Ταμείου Ανάκαμψης» την Τετάρτη 26
Οκτωβρίου 2022 στις 18:00 στην αίθουσα

εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο
(Παπαστράτου 53 & Σμύρνης)...

 
 
 

περισσότερα...

6η Τροποποίηση της δράσης

“Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη
Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την

πανδημία”... 
 

περισσότερα...

 

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη
Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν
πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά
της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις
που επιβλήθηκαν»...

 
 

περισσότερα...

 14η τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη
δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»...
 
 

 Πραγματοποιήθηκε η 1η Επιτροπή
Παρακολούθησης του μεγαλύτερου σε
προϋπολογισμό Προγράμματος του νέου

https://www.epimetol.gr/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-sial-2022-%cf%83/
https://www.epimetol.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85/
https://www.epimetol.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-workshop-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c/
https://www.epimetol.gr/6%ce%b7-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%cf%84/
https://www.epimetol.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%ba-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83/
https://www.epimetol.gr/14%ce%b7-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%81/


περισσότερα...

ΕΣΠΑ 2021-2027, «Ανθρώπινο Δυναμικό
και Κοινωνική Συνοχή»...

περισσότερα...

 Δ.ΥΠ.Α.
Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για

επιχορήγηση νεανικής
επιχειρηματικότητας 14.800 ευρώ...

  
 

περισσότερα...

 

 
 

Eνημερωτικό δελτίο Κρατικών

Ενισχύσεων ΜοΚΕ-ΚΔΕΟΔ 4/2022...

 

 
  
 

περισσότερα...

 
Οικονομικά Χρονικά – Τεύχος 177...

 

περισσότερα...

 

ΣΕΠΕ: Ανεβάζει ταχύτητες στο e-
government η Ελλάδα...

  

 

 
 

Κλείστε το εισιτήριό σας για την
eCommerce & Digital Marketing Expo
NORTH (στις 11 & 12 Φεβρουαρίου 2023
στο Συνεδριακό κέντρο ″Ιωάννης
Bελλίδης″, στις εγκαταστάσεις της
HELEXPO στη Θεσσαλονίκη)...
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περισσότερα...

 

περισσότερα...

 

 

Πως εφαρμόζεται η νομοθεσία και
τηρούνται οι κανόνες στην λειτουργία της

ιδιωτικής ασφάλισης... 

 
 

περισσότερα...

 

18ος διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου
στην Κίνα και η καμπάνια για το
ελαιόλαδο...

 
 

περισσότερα...

Διαγωνισμός οίνου ” SAKURA – Japan
Women’s Wine Awards”...

 
 

περισσότερα...

 

Οδηγός Eπιχειρείν για την Κροατική
αγορά...
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