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

Επιμελητηρίων Ελλάδος...

 

 

περισσότερα...

Μεγάλο το ενδιαφέρον στην 1η
ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα :

« Διασυνοριακός Διαγωνισμός
Καινοτομίας στην Πολιτιστική

Βιομηχανία »....

 

περισσότερα...
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Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Η απόφαση
για τα δικαιολογητικά, τη διατήρηση
προσωπικού, τον υπολογισμό
επιστρεπτέου μέρους κ.ά...

περισσότερα...

Μεγάλο το ενδιαφέρον και στην 2η
ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα : «

Διασυνοριακός Διαγωνισμός Καινοτομίας
στην Πολιτιστική Βιομηχανία »...

 

περισσότερα...

 Σε 24 δόσεις μπορούν πλέον να
ρυθμίζονται οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ...

 

περισσότερα...

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων:
Αναστολή πρόσβασης του κοινού από 1η
Δεκεμβρίου 2022 έως και 31η Ιανουαρίου

2023...
 

περισσότερα...

Παρατείνεται έως τις 20 Δεκεμβρίου η
προθεσμία για την ψηφιακή απογραφή
του χρόνου εργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ

ΙΙ»...
  

περισσότερα...

ΔΥΠΑ : Voucher για 150.000 εργαζομένους
του ιδιωτικού τομέα σε απόκτηση
ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων,
ικανοτήτων και δεξιοτήτων...
 

περισσότερα...
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1η Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης
ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων
Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών

Υπηρεσιών»...

 

 

περισσότερα...

 

ΣΕΒΠΕ & ΔΕ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ –
29.11.2022...

 

περισσότερα...

 

 

Enterprise Greece Newsletter | Νοέμβριος
2022...

 

περισσότερα...

 

 ΣΕΠΕ: Πληθωρισμός και ενεργειακό
κόστος πιέζουν τον τηλεπικοινωνιακό

κλάδο...

περισσότερα...

 Με λαμπρότητα η εκδήλωση-θεσμός
απονομής των Βραβείων Βιώσιμης,

Καινοτόμου & Υπεύθυνης
Επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α...

 

περισσότερα...
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Δυναμικές επιδόσεις για Philoxenia,
Hotelia και Real Estate Expo North.

Τα νέα της αγοράς των event | 23/11/2022.

 

περισσότερα...

 

1η διεθνής έκθεση Βιομηχανικού
Εξοπλισμού, INDUSTRY.TEC στις 26 – 28
Μαΐου 2023... 

 

 

περισσότερα...

 

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στην
Βουλγαρία-Τεύχος Νοεμβρίου 2022...

 

περισσότερα...

 Πρόγραμμα Zero Waste HoReCa για την
περίοδο Σεπτέμβριος 2022.
Ιούλιος 2023 ZERO WASTE HORECA...

 

περισσότερα...

Νέος Κανονισμός της Αρχής FDA για την
ιχνηλασιμότητα των διατροφικών

προϊόντων στην αγορά ΗΠΑ, για πρόληψη
των τροφιμογενών ασθενειών...

 

περισσότερα...
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Νέο Πρόγραμμα ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΑΠ...
 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προσφέρει το
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Διά
Βίου Μάθησης «Εργατικά, ασφαλιστικά και
σύγχρονες λογιστικές εφαρμογές στην ελληνική
αγορά εργασίας»....
 

 

περισσότερα...

 

Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών
εξελίξεων Ισπανίας Νοεμβρίου 2022...

 

περισσότερα...
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