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Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από

τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027...

 

περισσότερα...

Επεκτείνεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
σε ασφαλιστικές εταιρείες και σε εταιρείες

security...

 

περισσότερα...

6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη
Δράση “Έκτακτη επιχορήγηση των
περισσότερο πληττόμενων από την

πανδημία επιχειρήσεων”...

 

περισσότερα...

https://www.epimetol.gr/index.php?page=acymailing_front&ctrl=archive&task=view&id=86&userid=20-hxnFom6RTTw1fQ&noheader=1&noheader=1
https://www.epimetol.gr/
https://www.epimetol.gr/%cf%83%ce%b5-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b7-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc-2/
https://www.epimetol.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1/
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-%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/


 

Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος ΚΕΕΕ –
Δεκεμβρίου 2022...

 

περισσότερα...

Το νέο Πρόγραμμα ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας...

 

περισσότερα...

 ΕΒΕΑ: Ζητήσεις – Προσφορές Δεκέμβριος
2022... 

 

 

περισσότερα...

 

ΣΕΠΕ: Δυο εμβληματικές Οδηγίες για την
κυβερνοασφάλεια θέτει σε ισχύ η
Ευρώπη...

 

περισσότερα...

 

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ σε μικρομεσαίες ακόμη
και με τρεις εργαζόμενους- Ψηφιακός και

ενεργειακός μετασχηματισμός...

 

περισσότερα...
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SuperFoods Festival, 5 με 9 Απριλίου στον
προαύλιο χώρο του Ζαππείου...

 

περισσότερα...

 

 

Οικονομικά Χρονικά – Τεύχος 178...
 

 

περισσότερα...

 

 Διαδικτυακό σεμινάριο του έργου
SocEntrep4NGOs σχετικά με την

δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε
Προπτυχιακό Ανώτερο Δίπλωμα

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας...

περισσότερα...

 Ηλεκτρονικό σεμινάριο με τίτλο “Doing
Business in Spain”, στις 25 Ιανουαρίου

2023 ώρα 15:00...

περισσότερα...
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Ανακαλύψτε το Λουξεμβούργο 2023...

περισσότερα...

e-SELLER – Έρευνα για τις τεχνολογίες, τις
κοινωνικές δεξιότητες και τις προκλήσεις

στον κλάδο του λιανικού εμπορίου...

περισσότερα...

Ενημερωτικό Δελτίο της Ρωσικής
Ομοσπονδίας Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου

2022...
 

 

περισσότερα...

 Εμπορικές εκθέσεις στην Αλγερία το
2023...

περισσότερα...

Έρευνα διερεύνησης στάσεων και

συμπεριφορών για θέματα φορολογίας...

 

περισσότερα...

  Επικοινωνήστε μαζί μας
Διεύθυνση: Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, Αγρίνιο 30131
Τηλ: 26410 74500
Email: contact@epimetol.gr 
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