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Εκδήλωση ανακοίνωσης τελικών αποτελεσμάτων
αξιολόγησης του Διασυνοριακού Ανοιχτού Διαγωνισμού
Καινοτομίας στο πλαίσιο δράσεων του έργου Interreg

Creative@Hubs...
 

περισσότερα...

Άνοιξε το myBusinessSupport για την
υποβολή των δικαιολογητικών της

επιστρεπτέας προκαταβολής...

 

περισσότερα...
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ΑΑΔΕ: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα
για αλλαγές ή διορθώσεις στο Ε9...

 

περισσότερα...

ΕΕ: Το “Βιομηχανικό Σχέδιο Πράσινης
Συμφωνίας” για την ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας...

 

 

περισσότερα...

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Κατευθυντήριες
γραμμές για την αντιμετώπιση μονομερούς

συμπεριφοράς από επιχειρήσεις...

 

περισσότερα...

9η Τροποποίηση της Δράσης
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας
Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»...

 

περισσότερα...

Έρευνα κοινωνικής αποδοχής έργων ΑΠΕ
στην Αιτωλοακαρνανία...

 

περισσότερα...

Αναπροσαρμογή των εισφορών των
ελευθέρων επαγγελματιών βάσει

πληθωρισμού...
 

 

περισσότερα...
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ΣΕΠΕ : Online αγορές κάνει το 76% των
Ελλήνων με μέση δαπάνη τα €510...

 

περισσότερα...

 

Specialist Awards │Άνοιξαν οι αιτήσεις για
τα ελληνικά βραβεία ποιότητας !

 

περισσότερα...

 

Κλείδωσαν” οι αποφάσεις για τα
ανασφάλιστα. Στην τελική ευθεία ο

εντοπισμός, η τιμωρία και η εξάλειψή
τους...

 

περισσότερα...

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας –
Ενημερωτικό Δελτίο – Τεύχος 80o...

 

περισσότερα...
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10η ATHENS INTERNATIONAL TOURISM
EXPO 2023...

περισσότερα...

 

Προκήρυξη ανοικτών προσκλήσεων για το
16ο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια και
την Κλιματική Αλλαγή (11-13/10/2023)...

 

 

περισσότερα...

 

Αναγνώριση επωνυμίας Level up από τα
Mediterranean Taste Awards 2023...

 

 

περισσότερα...

Freskon Expo 2023 (23-25/4/2023) –
The FRESH Show !

 

περισσότερα...

Εμπορικές εκθέσεις βιολογικών Biofach
που διενεργούνται παγκοσμίως...
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περισσότερα...

Enterprise Greece Newsletter |
Ιανουάριος 2023...

περισσότερα...

TourismToday News...

 

περισσότερα...

 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΚ 45ο Τεύχος...

περισσότερα...
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