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«CREATIVE@HUBs» Διασυνοριακός Διαγωνισμός
Καινοτομίας στην Πολιτιστική Βιομηχανία.

 

Το Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος υλοποιεί το έργο «CREATIVE@HUBs» του προγράμματος Interreg

Greece – Italy 2014-2020. Στα πλαίσια του έργου η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος προκήρυξε Διασυνοριακό Διαγωνισμό Καινοτομίας και προσκαλεί τις

επιχειρήσεις αλλά και κάθε  ενδιαφερόμενο του κλάδου της Δημιουργίας και της
Τέχνης να συμμετέχει υποβάλλοντας την καινοτόμα ιδέα του σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής και των κριτηρίων της πρόσκλησης...
 
  
 

https://www.epimetol.gr/index.php?page=acymailing_front&ctrl=archive&task=view&id=117&userid=1-shOuqEusXdimNu&noheader=1&noheader=1
https://www.epimetol.gr/


περισσότερα...

περισσότερα...

 Άνοιξε η πλατφόρμα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τη χορήγηση

ενίσχυσης, σε επιχειρήσεις
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, λόγω

της ενεργειακής κρίσης και της
αύξησης του κόστους των

λιπασμάτων... 
 

περισσότερα...

  Ενημερωτική εκδήλωση για την πράξη
«Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη

επαγγελματικών προσόντων», Πέμπτη 24
Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 το

μεσημέρι, στη συνεδριακή αίθουσα του
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

 
Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα

αναλυτικά...
 
 

περισσότερα...

«CREATIVE@HUBs» Κόμβοι στήριξης
επιχειρήσεων πολιτιστικής & δημιουργικής

βιομηχανίας...
 

 
 

περισσότερα...

 

Απαγόρευση αποστολής και εξαγωγής
προϊόντων υλοτομίας εκτός Επικράτειας

μέχρι την 1η Μαρτίου 2023... 
 

 
 

περισσότερα...

Κοινό Δελτίο Τύπου ΣΕΠΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΒΕΑ,
ΕΒΕΠ, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ, ΕΕΑ, ΕΣΕΕ, ΕΣΥΝΕ

Αθηνών, ΣΕΛΠΕ για τα Πνευματικά
Δικαιώματα...

 

 
 

https://www.epimetol.gr/creativehubs-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd/
https://www.epimetol.gr/%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%be%ce%b5-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad/
https://www.epimetol.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7-%ce%ba/
https://www.epimetol.gr/creativehubs-%ce%ba%cf%8c%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf/
https://www.epimetol.gr/%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://www.epimetol.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b5%cf%80%ce%b5-%ce%b3%cf%83%ce%b5%ce%b2%ce%b5%ce%b5-%ce%b5%ce%b2%ce%b5%ce%b1-%ce%b5/


περισσότερα...

«Το καλάθι είναι στημένο» ; Άρθρο για το
καλάθι του νοικοκυριού...

 

περισσότερα...

 

ΣΕΒΠΕ & ΔΕ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ –
11.11.2022 ...

 
 

περισσότερα...

Έγκριση 3ης έκδοσης αρχείου Συχνών
Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη δράση
«Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση

Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική

Ελλάδα»... 
 

περισσότερα...

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος
4987/2022 με τον νέο Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας... 

 
 

περισσότερα...

 Πρόσκληση συμμέτοχης σε πρόγραμμα
B2B συναντήσεων των επιχειρήσεων 

πολιτιστικής και δημιουργικής
βιομηχανίας...

 

περισσότερα...

 

ΣΕΠΕ: Στο $1,25 τρισ. οι δαπάνες της

Ευρώπης για τεχνολογία το 2022...

https://www.epimetol.gr/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%b8%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%8d/
https://www.epimetol.gr/%cf%83%ce%b5%ce%b2%cf%80%ce%b5%ce%b4%ce%b5-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%cf%89%ce%bd-11-11-2022/
https://www.epimetol.gr/%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-3%ce%b7%cf%82-%ce%ad%ce%ba%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%87%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%cf%81%cf%89/
https://www.epimetol.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%B5%CE%BA-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-4987-2022-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BD/
https://www.epimetol.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-b2b-%cf%83%cf%85/
https://www.epimetol.gr/%cf%83%ce%b5%cf%80%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf-125-%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%83-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b1%cf%80%ce%ac%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7%cf%82/


περισσότερα...

 
 

Digital economy forum 2022, τη Δευτέρα
19 Δεκεμβρίου 2022... 

 
 

 
 

περισσότερα...

 

Πρόσκληση EBRD σε ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια
Εξαγωγών για ΜμΕ 5-9 Δεκεμβρίου 2022...

  

περισσότερα...

 

Οι Παράλληλες Εκδηλώσεις της
ΕΞΠΟΤΡΟΦ...

 
  
 

περισσότερα...

 

Υψηλή συμμετοχή και ενδιαφέρον στο
Webinar ΕΕΑ-ΠΑΠΕΙ “Σύγχρονες εξελίξεις

της Αναλογιστικής Επιστήμης και της
Αντασφάλισης”...

  

https://www.epimetol.gr/digital-economy-forum-2022-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1-19-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-2022/
https://www.epimetol.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-ebrd-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%b1%ce%bd-%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89/
https://www.epimetol.gr/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%be%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%81%ce%bf/
https://www.epimetol.gr/%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf-webinar-%ce%b5/


περισσότερα...

 

 Ενημερωτική εκδήλωση “Doing Business
with Canada” στο ΕΒΕΑ...

 
 
 

περισσότερα...

 Ενημερωτικό δελτίο Οκτωβρίου του
Γραφείου ΟΕΥ Ζάγκρεμπ, το οποίο
περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού,

εμπορικού και επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος για την Κροατία...

  

περισσότερα...

 

Σημείωμα σχετικά με τον τομέα
πληροφορικής στην Ρουμανία, και τις
πρόσφατες εξελίξεις σε αυτόν... 

 
 

περισσότερα...

 

Περιοδικό Ανάπτυξη | Νοέμβριος 2022. 

Κυκλοφόρησε το 10o τεύχος του
περιοδικού “Ανάπτυξη”... 

 
 
  
 

περισσότερα...

 

40η Διεθνής Έκθεση “Ιstanbul Children
Baby Maternity Industry Expo” – Από 07
έως 10 Δεκεμβρίου 2022 στην
Κωνσταντινούπολη...

  

 
 

  Επικοινωνήστε μαζί μας
Διεύθυνση: Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, Αγρίνιο 30131

 Τηλ: 26410 74500
 

https://www.epimetol.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-doing-business-with-canada-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b2%ce%b5%ce%b1/
https://www.epimetol.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%ce%bf%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3%cf%81%ce%b1/
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https://www.epimetol.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%bd%ce%bf%ce%ad%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82-2022/
https://www.epimetol.gr/40%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b9stanbul-children-baby-maternity-industry-expo-%ce%b1%cf%80%cf%8c-07-%ce%ad%cf%89%cf%82-10/
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