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Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας για τα Πνευματικά
Δικαιώματα, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι τη Δευτέρα
6 Φεβρουαρίου, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού, η Κεντρική Ένωση

Επιμελητηρίων Ελλάδος και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών
Πνευματικών Δικαιωμάτων – η Αυτοδιαχείριση προχώρησαν στην υπογραφή Συμφώνου

Συνεργασίας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού...

Επισυνάπτεται η διαδικασία εφαρμογής του συμφώνου συνεργασίας.
  

περισσότερα...
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Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 
ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον Β΄ κύκλο του
προγράμματος επιχειρηματικότητας νέων,

με επιχορήγηση 14.800 €.

  

περισσότερα...

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Όλες
οι πληροφορίες για τα Προγράμματα που

περιλαμβάνει η Δράση...

 

περισσότερα...

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος
5016/2023 για τη Διεθνή Εμπορική

Διαιτησία...
 

περισσότερα...

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων
για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας
56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το

Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την
Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων,

ηλικίας 55 έως 67 ετών...

περισσότερα...

Διαδικτυακή Έρευνα του ΣΕΒ για την
Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση...

 

περισσότερα...

 Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2023:
Η οικονομία της ΕΕ προβλέπεται να

αποφύγει την ύφεση, αλλά οι αντιξοότητες
παραμένουν...

 

περισσότερα...
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Αλλάζει το σκηνικό στην ιδιωτική
ασφάλιση.- Αυξάνουν οι αποφάσεις και οι

ευθύνες των διοικητικών συμβουλίων.-
Νέοι κανόνες ανατρέπουν το σκηνικό...

 

 

 

περισσότερα...

 

ΣΕΠΕ: Θύμα της κρίσης και η αγορά των
tablets.

 

περισσότερα...

Forward Green Expo (31/3-2/4/2023)...

 

 

 

περισσότερα...

  

Defence Exhibition of Athens | 9-11 Μαΐου
2023 στο Metropolitan Expo Center στην
Αθήνα...
 

 

περισσότερα...

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

Η Freskon Expo επέστρεψε και σας περιμένει
σε ένα άκρως “φρέσκο” show για τον κλάδο

των φρούτων και των λαχανικών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο!

περισσότερα...

https://www.epimetol.gr/%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%ba%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac/
https://www.epimetol.gr/%cf%83%ce%b5%cf%80%ce%b5-%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-tablets/
https://www.epimetol.gr/forward-green-expo-31-3-2-4-2023/
https://www.epimetol.gr/defence-exhibition-of-athens-9-11-%ce%bc%ce%b1%ce%90%ce%bf%cf%85-2023-%cf%83%cf%84%ce%bf-metropolitan-expo-center-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1/
https://www.epimetol.gr/freskon-expo-2023-the-fresh-show/


Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
Εξελίξεων στην Ισπανία | Ιανουάριος

2023...

 

περισσότερα...

4ο Διεθνές Συνέδριο | Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΚΟΙΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ |

28.03.2023 ...

περισσότερα...

 

GetExperience: Οι τάσεις στα παγκόσμια
ταξίδια για το 2023 | tourismtoday.gr ...

 

 

περισσότερα...

Δελτίο Οικονομικής και Επιχειρηματικής
Επικαιρότητας Κροατίας, τεύχος

Φεβρουαρίου...

 

περισσότερα...

 

Περιοδική έκδοση του Γραφείου ΟΕΥ
Μόσχας με ειδήσεις οικονομικού και
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από ΜΜΕ
για το Ουζμπεκιστάν και το Τατζικιστάν
(Ιανουάριος 2023)...

 

 

περισσότερα...

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

https://www.epimetol.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9-109/
https://www.epimetol.gr/4%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc/
https://www.epimetol.gr/getexperience-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/
https://www.epimetol.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9-5/
https://www.epimetol.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%ba%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b5%cf%85-%ce%bc%cf%8c%cf%83-6/
tel:contact@epimetol.gr
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/


 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.
Unsubscribe

https://www.epimetol.gr/index.php?page=acymailing_front&ctrl=frontusers&task=unsubscribe&id=20&key=hxnFom6RTTw1fQ&mail_id=117&noheader=1&noheader=1

