
   Πατήστε εδώ εάν δε βλέπετε σωστά το newsletter         

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

  Εβδομαδιαίο Newsletter Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

 
Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Προκηρύχθηκε  η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»,
προϋπολογισμού 700.000.000 €,  η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που

στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην
αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και
εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν

σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα
ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών

πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ)...

https://www.epimetol.gr/index.php?page=acymailing_front&ctrl=archive&task=view&id=117&userid=20-hxnFom6RTTw1fQ&noheader=1&noheader=1
https://www.epimetol.gr/


 

περισσότερα...

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ...

 

περισσότερα...

 

Πότε γίνεται η παραγραφή οφειλών στον
ΕΦΚΑ...

 

περισσότερα...

 

Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία
Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

2023...

 

περισσότερα...

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δράσης – Προηγμένος
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ...

  

περισσότερα...

Ξεκινά το πρόγραμμα επιδότησης
ασφαλιστικών εισφορών για μετατροπή

συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε
πλήρους...

 

 

 

περισσότερα...

«Ημέρες Καριέρας στον Τουρισμό» στις
18-19 Μαρτίου στην Αθήνα με 100

επιχειρήσεις και περισσότερες από 2.500
θέσεις εργασίας...

 

περισσότερα...

https://www.epimetol.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b7%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%ce%bc%ce%b5/
https://www.epimetol.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%83/
https://www.epimetol.gr/%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b5-%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd/
https://www.epimetol.gr/%cf%85%cf%80-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80/
https://www.epimetol.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b7%ce%b3%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba/
https://www.epimetol.gr/%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb/
https://www.epimetol.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-18/


Freskon Expo 2023 – “Η καρδιά των
εσπεριδοειδών” θα χτυπήσει στη

Θεσσαλονίκη!
 

 

 

περισσότερα...

ΣΕΠΕ: Κάτω από τα επίπεδα του 2019 οι
πωλήσεις υπολογιστών το 2023...

 

 

 

περισσότερα...

 

 Insurance-EEA
 

Ο σεισμός που βρίσκει την Ελλάδα ;Πως οι
Τούρκοι έφτιαξαν το Κέντρο Ασφάλισης

Καταστροφών(TCIP)...

περισσότερα...

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ | Mediterranean Taste
Awards™ 2023...

 

 

 
 

περισσότερα...

https://www.epimetol.gr/freskon-expo-2023-%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%83%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%bf%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b1-%cf%87/
https://www.epimetol.gr/%cf%83%ce%b5%cf%80%ce%b5-%ce%ba%ce%ac%cf%84%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%80%ce%b5%ce%b4%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-2019-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5/
https://www.epimetol.gr/%ce%bf-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b2%cf%81%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%bf%ce%b9/
https://www.epimetol.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-mediterranean-taste-awards-2023/


32η Διεθνής Επιχειρηματική Έκθεση
Hermes Expo στις 14 Ιουνίου 2023, στο
Grand Marquis, Old Bridge της Πολιτείας

της Ν. Ιερσέης...

 

περισσότερα...

 

 

EU-Japan Centre Newsletter – ΜΑΡΤΙΟΣ
2023...

 

 

περισσότερα...

 

 

Πρόσκληση | Regional Growth
Conference 2023 (16,17,18 Μαρτίου)...

 

 

 

περισσότερα...

 

Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και
επιχειρηματικών εξελίξεων Ισπανίας

Φεβρουαρίου 2023...

 

 

περισσότερα...

 Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο με κυριότερα
σημεία της οικονομικής επικαιρότητας

στην Αλγερία...

 

περισσότερα...

https://www.epimetol.gr/32%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-hermes-expo-%cf%83%cf%84/
https://www.epimetol.gr/eu-japan-centre-newsletter-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%83-2023/
https://www.epimetol.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-regional-growth-conference-2023-161718-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%af%ce%bf%cf%85/
https://www.epimetol.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%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%b5-2/
https://www.epimetol.gr/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84/


 

ΙΤΒ Berlin: Οι τελευταίες προκλήσεις στον
τουριστικό κλάδο...

 

περισσότερα...
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