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Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός ΜμΕ».

Προκηρύχθηκε η  Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» ,
προϋπολογισμού 300.000.000€, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της

υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των
σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. ..

 

περισσότερα...

Σημαντικές διακρίσεις προϊόντων
παραγωγής της Οινοποιίας Γρίβας

στον 23ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου
και Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης...

περισσότερα...
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e-ΕΦΚΑ: Βήμα προς βήμα η διαδικασία για
τη 10ετή παραγραφή οφειλών...

 

περισσότερα...

myTEKA: Πλέον, όλοι οι ασφαλισμένοι
βλέπουν με ένα κλικ τον ατομικό

κουμπαρά τους...
 

περισσότερα...

Προσκλήσεις Χρηματοδότησης :
αναρτώνται οι προσκλήσεις

χρηματοδότησης για δημόσια έργα,
δράσεις και ενισχύσεις που απευθύνονται

σε διάφορους αποδέκτες...

περισσότερα...

ICC Ελλάς // Ο νέος νόμος Διεθνούς
Εμπορικής Διαιτησίας / Ν. 5016/2023.

 

 

περισσότερα...

ΔΤ ΔΥΠΑ – Άνοιξε η πλατφόρμα για το
επίδομα εργασίας...

 

 

 

περισσότερα...

ΣΕΠΕ: 7 στις 10 εταιρείες τεχνολογίας
σχεδιάζουν συγχωνεύσεις και εξαγορές το

2023...
 

 

περισσότερα...
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ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ – «ΔΕΛΤΙΟ» –
ΣΒΘΣΕ – ΤΕΥΧΟΣ 249- Νοέμβριος –

Δεκέμβριος 2022...
 

 

 

περισσότερα...

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου
2022...

 

περισσότερα...

 

 

Ασφαλιστικά προϊόντα για το “λαϊκό
εισόδημα”...

περισσότερα...

  

Το κοινό της Βόρειας Ελλάδας έδωσε το
δυναμικό παρόν στην ECDM Expo NORTH

2023...

 

 

περισσότερα...

 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO NEWS | ΕΚΘΕΣΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2023 19-22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ...

 

περισσότερα...
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Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για
τις αγορές των Βόρειων Χωρών “Doing

Business in Nordic Countries” | 8.3.2023 |
11:00-13:00...

 

 

περισσότερα...

Ενημερωτική Εκδήλωση: “Discover Hong
Kong”, 2/3/2023 στον ΣΕΒ...

 

περισσότερα...

 

Νέα έκδοση  «Παγκόσμια Οικονομία
2023»  της Διεύθυνσης Οικονομικών
Μελετών της Alpha Bank...

 

 

περισσότερα...

 

9ο Ενημερωτικό Δελτίο του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού –

ΕΛΜΕΠΑ...

 

περισσότερα...

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