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περισσότερα...

1η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

« Διασυνοριακός Διαγωνισμός Καινοτομίας στην
Πολιτιστική Βιομηχανία », Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022,

Ώρα: 17.30...

 
 

περισσότερα...

 

Από Δευτέρα 28-11-2022 η ΔΩΡΕΑΝ
διανομή ψηφιακών υπογραφών νέου
τύπου μέσω της Κεντρικής Ένωσης

Eπιμελητηρίων Ελλάδος...
 
  
 

 Πρόσκληση στο θεματικό εργαστήριο με
θέμα:

 "Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων
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περισσότερα...

εργασίας στον τομέα της Αγροδιατροφής
και Βιομηχανίας Τροφίμων στην ΠΔΕ"...

 
 
 

περισσότερα...

 Πρόσκληση στο θεματικό εργαστήριο με
θέμα:

  
 "Πρόβλεψη  δεξιοτήτων και θέσεων

εργασίας στον τομέα της Γαλάζιας
Οικονομίας στην ΠΔΕ"...

 
  
 

περισσότερα...

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για το
Πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση” στις

23/11/2022...
 

 
 

περισσότερα...

 

2η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

«Διασυνοριακός Διαγωνισμός Καινοτομίας
στην Πολιτιστική Βιομηχανία »,

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα:
17.30, Κτίριο Χρυσόγελου...

περισσότερα...

 8η Τροποποίηση της Δράσης “Ενίσχυση
των «πράσινων επιχειρήσεων &

ανακύκλωσης»...

 
 

περισσότερα...

4η Τροποποίηση – Παράταση υλοποίησης
στη Δράση “Επιχορήγηση Επιχειρήσεων
Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών
Υπηρεσιών”...

  

 
 

ΑΑΔΕ: Τα 27 επικαιροποιημένα ψηφιακά
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περισσότερα...

έντυπα για τους φορολογούμενους...

 
 

περισσότερα...

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η υποβολή δηλώσεων
φόρου δωρεάς και γονικής παροχής
κινητών και χρημάτων... 

 
 
 

περισσότερα...

 

Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος ΚΕΕΕ –
Οκτωβρίου 2022...

 

 
 

περισσότερα...

 
 Δωρεάν επανεκπαίδευση 2022 σε

Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές -Δηλώστε
συμμετοχή για συμπλήρωση ωρών

επαναπιστοποίησης...
 

 
 

περισσότερα...

 

Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Επίπλων
“La Maison Expo 2023” (Ντόχα, 09-

13.05.2023)... 
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περισσότερα...

ΣΕΠΕ: Πανευρωπαϊκή πρωτιά για την
Ελλάδα: καινοτόμο το 73% των

εταιρειών...
  

 

περισσότερα...

 

FORWARD GREEN – 1η Διεθνής Έκθεση
για την Κυκλική Οικονομία | 31 Μαρτίου –
2 Απριλίου 2023...

  

 
 

περισσότερα...

PLMA Amsterdam 2023: Η μεγαλύτερη
διεθνής έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής

Ετικέτας, που διοργανώνεται στo
Άμστερνταμ της Ολλανδίας (RAI Exhibition

Center, 23-24 Μαϊου 2023)... 
 

περισσότερα...

1η διεθνής έκθεση Ergo.tec 2023 /
Μηχανήματα Έργων | 21 – 23 Απριλίου

2023...
  

 

περισσότερα...

Διοργάνωση 22ης Έκθεσης «Expokos»

(αντικείμενο τις κατασκευές, την ενέργεια,

τον μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και

την ασφάλεια).

Πρίστινα, 18-19.05.2023. 
 

 
 

περισσότερα...

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

 Μελέτη καναδικού λιανικού εμπορίου
τροφίμων και ποτών...

  

 

 
 

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

 Τηλ: 26410 74500
 Email: contact@epimetol.gr 

 

Unsubscribe

 Copyright © 2022 Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, All rights reserved.
Λαμβάνετε αυτό το email ως μέλος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ή γιατί έχετε εκδηλώσει το ενδιαφέρον σας για να

λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

https://www.epimetol.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%84/
https://www.facebook.com/people/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/100064560074960/
https://www.instagram.com/epimetol/
https://www.epimetol.gr/
tel:contact@epimetol.gr
https://www.epimetol.gr/index.php?page=acymailing_front&ctrl=frontusers&task=unsubscribe&id=20&key=hxnFom6RTTw1fQ&mail_id=86&noheader=1&noheader=1

