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περισσότερα...

 Κοινό Δελτίο Τύπου Επιµελητηρίων ΛΑΚΩΝΙΑΣ,
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ για την εκδήλωση
στις 12/11/2022 µε θέµα «Ελιά καλαµών: µε το βλέµµα

στο µέλλον»...
 

περισσότερα...

 Διαδικτυακό σεµινάριο Ε.Ε.Α. για
εργατική νοµοθεσία και ψηφιακή

κάρτα εργασίας – Τετάρτη 23/11 στις
17:00... 

 

περισσότερα...

 
«Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη
επαγγελµατικών προσόντων» του
Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»...

 

περισσότερα...

 
 Υπ.Οικ: Νοµοσχέδιο για παράταση ισχύος
των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ,
διατάξεις για εισόδηµα και κρατικές
ενισχύσεις... 

 

περισσότερα...

 Υπενθύµιση προς τους ασφαλιστικούς
διαµεσολαβητές: ολοκλήρωση έως την
31/12/2022 και υποβολή έως την
31/03/2023  σεµιναρίων επαγγελµατικής
κατάρτισης... 

 

περισσότερα...

 «Webinar για τις αγορές του Αραβικού
Κόλπου» την Τρίτη, 22 Νοεµβρίου 2022

και ώρα 14:00 ...

 

περισσότερα...

 Ενηµέρωση σχετικά µε τους κανόνες και
τις προϋποθέσεις ασφαλούς διάθεσης των
παιχνιδιών στην αγορά...

 

 

περισσότερα...

 
Ζητήσεις – Προσφορές Οκτώβριος

2022...
 

περισσότερα...

Μέσω του Gov.gr Wallet όλες οι
συναλλαγές των πολιτών µε τράπεζες και

εταιρείες κινητής και σταθερής
τηλεφωνίας...

 

περισσότερα...

7η τροποποίηση Πρόσκλησης για τη δράση
«Στήριξη υφιστάµενων και υπό σύσταση
Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική

Ελλάδα»... 

περισσότερα...

Ταµείο Ανάκαµψης: Έχουν υπογραφεί 41
δανειακές συµβάσεις για επενδυτικά

σχέδια συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ...

περισσότερα...

 
ΑΑΔΕ: Αντιστοίχιση ενός ΤΚ σε µια
µοναδική ΔΟΥ πανελλαδικά για όλους τους
φορολογούµενους...

 

περισσότερα...

 
Κορυφαία στελέχη διεθνούς κύρους

µεταξύ των οµιλητών της ECDM Expo
NORTH 2023 – Τα νέα της αγοράς των

event...

 

 
 

περισσότερα...

 
ΣΕΠΕ : Η Ευρώπη είναι η µεγαλύτερη
παραγωγός ηλεκτρονικών αποβλήτων

παγκοσµίως...

 

περισσότερα...

ΧΡΥΣΙΔΡΕΙΑ 20/2022 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΒΑΚΩ...

 
 

περισσότερα...

 

Κυκλοφόρησε το νέο φύλλο της
ηλεκτρονικής εφηµερίδας του τουρισµού
«itn Ελληνικός Τουρισµός»...

 

περισσότερα...

 

Το πόρισµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού
για το ηλεκτρονικό εµπόριο...

 

περισσότερα...

Επιχειρηµατικό Forum & B2B συναντήσεις
Ελλάδας – Αλβανίας, 18/11/2022 στο ΕΒΕΑ.

 

περισσότερα...

Ενηµερωτικά δελτία της Μονάδας
Παρακολούθησης Διαγωνισµών και
Συµβάσεων του ΚΔΕΟΔ, τ. 4/2022 (Ιούλιος
– Αύγουστος) και τ. 5/2022 (Σεπτέµβριος –
Οκτώβριος)...

 

περισσότερα...

 
Philoxenia 2022 – Συνέδριο και
Παράλληλες Εκδηλώσεις Philoxenia
2022...
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