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Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του 

 Σύνθεση Νέας Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Καβάλας 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στο Επιμελητήριο Καβάλας την 3,4, & 5 Δεκεμβρίου 2017 για 
την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από τη συνεδρίαση του νέου διοικητικού Συμβουλίου την 4

η
 

Ιανουαρίου 2018, η σύνθεση της νέας επταμελούς Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Καβάλας έχει ως εξής:  

Πρόεδρος: Μάρκος Δέμπας 

Α’ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Παναγιωτίδης 

Β’ Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Αγγελίδης 

Γενικός Γραμματέας: Πρόδρομος Ιατρόπουλος 

Οικονομικός Επόπτης: Μαρία Καραμπουρνιώτη 

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Ιωάννης Κούτρας 

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων: Ελευθέριος Κουκουτίνης  

 

 

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και το 

προσωπικό του Επιμελητηρίου Καβάλας, σας 

εύχονται ολόψυχα Χρόνια Πολλά και 

Ευτυχισμένο το 2018 



 

 Ενημέρωση για Δράσεις 

1.«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» 

Ξεκίνησε στις 18.12.2017 η υποβολή των αιτήσεων για την Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»  που στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα 
του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο 
προϋπολογισμός της Δράσης είναι 120 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και οι Δικαιούχοι της είναι 
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού. Λήξη 

υποβολών: 28.03.18.  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ Ειδική εκδήλωση του 
Επιμελητηρίου Καβάλας για ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου στην Καβάλα, στα 
γραφεία του Επιμελητηρίου Ομονοίας 50, στις 19:00 και την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στην Θάσο, στα γραφεία του 
Επιμελητηρίου στο Νέο Λιμάνι, στις 14:00. 

2.Δράση «Επιχειρούμε Έξω» 

Δημοσιεύτηκε η πρώτη τροποποίηση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχειρούμε Έξω». Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην 
50% χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων και σκοπός της είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της 
διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που 
διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 
18.1.2018. Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:  
Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων, Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες,  Υλικά/ 
Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία/ Φάρμακα. Η 
πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού 
και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούμε πατήστε εδώ

3.Τέσσερα νέα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ 

Αναμένονται τις επόμενες ημέρες να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες έναρξης για 4 νέα προγράμματα απασχόλησης 
του ΟΑΕΔ. Πρόκειται για τα προγράμματα  

Α.«ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ» που αφορά στην επιχορήγηση της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από 
αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις νέων.  

Δικαιούχοι είναι:  

1. Ατομικοί επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο 
παρελθόν προσωπικό. 

2. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο 
παρελθόν προσωπικό και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουννέοι ηλικίας έως 35 ετών, με ποσοστό 
άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά). 

3. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε 
στο παρελθόν προσωπικό και στις οποίες την πλειοψηφία των μεριδίων, άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά), 
κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.  

Β. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ» που αφορά σε 2.500 ανέργους με επιδότηση μέχρι 20.000 ευρώ για  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3617
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3641


 

τη δημιουργία της δικής του επιχείρησης. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης θα έχουν όλοι οι 
εγγεγραμμένοι νέοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ, συμπεριλαμβανομένων όλων όσοι συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα 
υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων.  

Γ. «ΔΡΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» που αφορά στη Δράση Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 4.500 νέους 
ανέργους ηλικίας έως 29 ετών (υπό εξειδίκευση). Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. 

Δ.  «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ» που αφορά στην πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-29 ετών, αποφοίτων 
ΑΕΙ, δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Οι επιχειρήσεις, προκειµένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν 
πρέπει πριν την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης να έχουν προβεί σε µείωση του προσωπικού τους κατά την 
διάρκεια του τριµήνου πριν από την υποβολή της αίτησης.Επίσης, πρέπει να διατηρούν το προσωπικό τους καθ’ όλη 
την διάρκεια του προγράµµατος. 

4. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων στήριξης για τις Δράσεις 4.1.1 
και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (γνωστά στο κοινό ως «Σχέδια Βελτίωσης»). 

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 13849/14-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν) Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων στήριξης που αφορά τις παρακάτω δράσεις του ΠΑΑ2014-2020:  

Α) 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»  

Β) 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης έχουν κατανεμηθεί πιστώσεις συνολικού ύψους 28.824.929 
ευρώ, εκ των οποίων: 

- για τη Δράση 4.1.1. 26.923.761 ευρώ και 

- για τη Δράση 4.1.3. 1.901.168 ευρώ 

Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου ή συλλογικά σχήματα του 
αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και 
ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων και γεωργικής εκμετάλλευσης 
όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Γενική 
Διεύθυνση Αγροτική Οικονομίας και Κτηνιατρικής τηλ. 2531350408, -443, -438, email: dao@pamth.gov.gr 

5. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων στήριξης για το  ΜΕΤΡΟ 9 «ΣΥΣΤΑΣΗ 
ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 . 

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας 
ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 13850/14-12-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΡΚ4653ΠΓ-Θ2Χ)  Πρόσκληση  Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων στήριξης που αφορά το Μέτρο 9 «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» του ΠΑΑ 2014-2020. Επισημαίνεται ότι το Μέτρο 9 του ΠΑΑ είναι προϋπολογισμού 25 
εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε νέες Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί 
επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Στοχεύει στην οργάνωση των παραγωγών σε Ομάδες ή Οργανώσεις στον τομέα της γεωργίας 
που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το κόστος 
παραγωγής τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον ιστότοπο 
www.agrotikianaptixi.gr και στον  

mailto:dao@pamth.gov.gr
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ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), ολόκληρο το κείμενο της με αριθμ. 13850/14-12-2017 
Πρόσκλησης ( ΑΔΑ: Ω7ΡΚ4653ΠΓ-Θ2).Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να 
απευθύνονται  και στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που 
υπάγονται. 

 Επιχειρηματική πληροφόρηση 

1.Η ΚΥΑ για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Οικ. 62134/4100/28.12.2017 που εξειδικεύει τα κριτήρια  της ρύθμισης 
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνική Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4640 τ.Β’/2017. Την 
υπουργική απόφαση υπέγραψαν η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. 
Αχτσιόγλου και ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Πετρόπουλος. Η ρύθμιση αφορά σε: 

 Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές 
οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς 
τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους. 

 Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, 
αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους ΦΚΑ δεν 
υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ. 
Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που «γεννήθηκαν» έως τις 31/12/2016 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 
31/12/2018, ηλεκτρονικά προς το ΚΕΑΟ. Για να διαβάσετε όλη την Υπουργική Απόφαση παρακαλούμε 
πατήστε εδώ 
 

2.Αλλάζει το Νομικό Πλαίσιο για τις Εταιρείες Περιορισμένη Ευθύνης 

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμος Παπαδημητρίου, έχει θέσει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το 
σχέδιο νόμου με τίτλο «Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης». Στο πλαίσιο αυτό 
καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας 
τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει 
μέχρι τις 10/01/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το σχέδιο νόμου αφορά στους όρους για την εγκατάσταση στη 
χώρα μας υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης τρίτης χώρας ή χώρας της 
ΕΕ. 

3.Τέλος στο χύμα ελαιόλαδο στα εστιατόρια από την Πρωτοχρονιά  

Σε σφραγισμένη συσκευασία θα διατίθεται πλέον το ελαιόλαδο στους χώρους μαζικής εστίασης από την 1η 
Ιανουαρίου 2018, όπως προβλέπει η πρόσφατη υπουργική απόφαση.  Για τους παραβάτες προβλέπεται διοικητικό 
πρόστιμο 500 ευρώ. Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), στην 
πρόσφατη Υπουργική (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) προβλέπονται τα εξής:  

Το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της 
παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω 
σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που, θα διατίθενται από το 
κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 
Κατά συνέπεια μία συσκευασία εφόσον ανοιχθεί δεν μπορεί παρά να: 

 Χρησιμοποιηθεί στο σύνολό της 

 Να την πάρει μαζί του ο καταναλωτής ή να επιστρέψει για χρήση στη κουζίνα σε περίπτωση που δεν 
χρησιμοποιηθεί πλήρως. 

http://www.pamth.gov.gr/
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4.Υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.Μ.Η. από τις Μη Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 

Υποχρεωτική είναι η υποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο ΓΕ.Μ.Η. για τις εταιρίες που είναι υπόχρεες 
εγγραφής στο ΓΕ.Μ.Η., πλην των κεφαλαιουχικών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).  Συγκεκριμένα οι εταιρίες οι ΟΕ, ΕΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Συν ΠΕ, κλπ. που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ, 
έχουν υποχρέωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής δήλωσης μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.businessportal.gr), σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α 79760 / 31-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 
3623). 

5.Περιβαλλοντικό Τέλος στις πλαστικές σακούλες 

Με βάση την απόφαση με Αριθμό 180036/952/2017 (ΦΕΚ Β 2812/10.8.2017) από την 1/1/2018 οι επιχειρήσεις 
υποχρεούνται να εισπράττουν και να αποδίδουν ειδικό περιβαλλοντικό τέλος, ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής 
σακούλας μεταφοράς, για την διάθεση τους στους καταναλωτές. Το ειδικό τέλος θα χρηματοδοτεί δράσεις του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικής σακούλας στα επίπεδα των 40 
τεμαχίων ανά άτομο το 2025 από 363 τεμάχια ανά άτομο με βάση μελέτη του ΙΕΛΚΑ το 2016. Για περισσότερες 
πληροφορίες και για απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με το παρόν θέμα παρακαλούμε πατήστε εδώ

6.Σε λειτουργία το Μητρώο Πολιτών από τις 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

Από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία, το νέο Πληροφοριακό Σύστημα εθνικής 
εμβέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών, το «Μητρώο Πολιτών», το οποίο θα διασυνδέει 1036 υπηρεσίες Ληξιαρχείου 
και 325 υπηρεσίες Δημοτολογίου, καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Με το νέο σύστημα αλλάζει ριζικά η 
φιλοσοφία και τρόπος οργάνωσης των  στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης του πολίτη, απλουστεύονται οι 
διοικητικές διαδικασίες για την τήρηση, επεξεργασία και διάθεσή τους και τίθενται οι βάσεις α) για τη σταδιακή 
κατάργηση των σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που ζητούνται σήμερα από τρίτους φορείς του Δημόσιου 
και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και β) για το σχεδιασμό και την παροχή στον πολίτη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας και χαμηλού κόστους. Έτσι ο πολίτης δεν θα είναι πλέον αναγκασμένος να προσφεύγει στις αρμόδιες 
δημοτικές υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ, για να λάβει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όπως αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, 
αποσπάσματα οικογενειακής μερίδας, κ.λπ., αφού η ζητούμενη πληροφορία θα διατίθεται ηλεκτρονικά στους 
αντίστοιχους φορείς μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής διασύνδεσης. 

7. Φορο-απαλλαγή τριετίας για καινοτόμες επιχειρήσεις 

Φορο-κίνητρα για την ενίσχυση της καινοτομίας δίνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή καθώς 
προβλέπει απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ή πωλούν υπηρεσίες με βάσει 
κατοχυρωμένες, διεθνώς, «πατέντες». Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τα κέρδη μιας επιχείρησης που προέρχονται από 
την πώληση προϊόντων, για την  παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία, διεθνώς αναγνωρισμένη 
στο όνομα της επιχείρησης, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις. Ως πρώτη 
χρήση θεωρείται αυτή, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση 
προϊόντων, που αναπτύχθηκαν με χρήση ευρεσιτεχνίας.  Η απαλλαγή χορηγείται και όταν τα προϊόντα παράγονται σε 
εγκαταστάσεις τρίτων.  Επίσης, η απαλλαγή χορηγείται και στα κέρδη, που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, 
όταν αυτή αφορά σε εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς αναγνωρισμένης. Τα απαλλασσόμενα κέρδη 
εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού. Προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης, το τακτικό αποθεματικό και τα διανεμόμενα κέρδη ανάγονται σε μικτό ποσό με την προσθήκη του 
αναλογούντος σε αυτά φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, το αποθεματικό σχηματίζεται 
από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις. Το ειδικό 
αποθεματικό που σχηματίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές 
διατάξεις του Κ.Φ.Ε., κατά το μέρος που διανέμεται, κεφαλαιοποιείται ή αναλαμβάνεται κάθε φορά. 

http://www.businessportal.gr/
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26783
http://admin.pcci.gr:8080/images/FaqPlast_F11933.pdf


 Νέες υπηρεσίες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις 
επιχειρήσεις-μέλη των Επιμελητηρίων 

Δύο νέες πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) στο σύνολο 
των Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων. Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών 
προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr) και την υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης 
(http://elearning.uhc.gr). Με την πρώτη υπηρεσία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες τις 
προϋποθέσεις ένταξης τους σε αυτά. Με την υπηρεσία ηλεκτρονικές (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι 
επιχειρήσει ς έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλο 
αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.  

 ΣΒΒΕ: Έρευνα γνώμης για τη μεταποιητική δραστηριότητα στο Βορειοελλαδίτικο 
τόξο 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στην προσπάθειά του να αναδείξει και  να ενισχύσει το ρόλο της 
βιομηχανίας και της μεταποιητικής δραστηριότητας στις 4 Περιφέρειες του Βορειοελλαδίτικου Τόξου (την Ήπειρο, 
Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη), υλοποιεί μελέτη σε συνεργασία με την 
ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, με τίτλο «Η μεταποίηση της Βόρειας Ελλάδας προς το 2020: Κύρια μεγέθη, Βιομηχανικές συγκεντρώσεις 
και Αναγκαίες προσαρμογές βιομηχανικής πολιτικής». Η συγκεκριµένη έρευνα, επιδιώκει να καταγράψει και να 
τεκµηριώσει τις προτάσεις και προσαρµογές βιοµηχανικής πολιτικής που θα αντληθούν από τις επιχειρήσεις που θα 
συµµετέχουν στην έρευνα, ούτως ώστε στη συνέχεια ο ΣΒΒΕ να δοµήσει συγκεκριµένηπρόταση προς την πολιτεία για 
τη «νέα βιοµηχανική πολιτική» στην Ελλάδα. Για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου της έρευνας απαιτείται 
χρόνος περίπου 20’ και οι απαντήσεις σας δίνονται µέσω του ακόλουθου link: 
https://goo.gl/forms/1sgEeuUJwu7or6Dw2 .  

Παρακαλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας να ανταποκριθούν στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου του 
ΣΒΒΕ. Από πλευράς ΣΒΒΕ αρµόδιος για επικοινωνία, επίλυση πιθανών αποριών και παροχή διευκρινίσεων είναι ο ∆ρ. 
Χρήστος Ε. Γεωργίου ∆ιευθυντής Τεκµηρίωσης και Μελετών ΣΒΒΕ, (τηλ. 2310 539817, εσωτ. 204, email: 
georgiou@sbbe.gr).  

 Επιχειρηματικές Αποστολές 

Το Τούρκικο Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιήσει  επιχειρηματικές αποστολές στην 
Τουρκία στα πλαίσια των παρακάτω εκθέσεων.  

1. 7-10 Φεβρουαρίου 2018: Διεθνής Έκθεση «ISK_SODEX» από την εταιρεία «HANOVVER MESSE SODEKS 
FUARCILIK A.S.» στην Κωνσταντινούπολη- στο Tuyap Fair Convention and Congress Center- με την 
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Η έκθεση αφορά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς Θέρμανσης, Καλοριφέρ, Ψυκτικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Αποχετευτικές 
εγκαταστάσεις, Κλιματιστικά, Συστήματα Εξαερισμού, Μόνωση-Απομόνωση, Αντλίες, Βαλβίδες, Συστήματα 
Ηλιακής Ενέργειας, Τζάκια, Σόμπες, Μηχανήματα Ηλεκτροσυγκόλλησης, Εξοπλισμό μπάνιου, Πισίνες, 
Εξοπλισμό Σάουνας. Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν τη 
σχετική αίτηση μέχρι τις 25.1.2018 στο φαξ: 2310254448 ή στο  selanik@ekonomi.gov.tr. Site: 
http://www.sodex.com.tr/en# 

2. 7-10 Φεβρουαρίου 2018: Διεθνής Έκθεση «SWIMMIN POOL, SAUNA AND EQUIPMENTS EXHIBITION» από 
την εταιρεία «HANOVVER MESSE SODEKS FUARCILIK A.S.» στην Κωνσταντινούπολη - στο Tuyap Fair 
Convention and Congress Center- με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση 
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς : Πισίνες, 
ΣΠΑ, Εξοπλισμός Σάουνας. Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν τη 
σχετική αίτηση μέχρι τις 29.1.2018 στο φαξ: 2310254448 ή στο selanik@ekonomi.gov.tr  
Site: http://www.poolexpo.org.en 

http://investmenttools.uhc.gr/
http://elearning.uhc.gr/
https://goo.gl/forms/1sgEeuUJwu7or6Dw2
mailto:georgiou@sbbe.gr
mailto:selanik@ekonomi.gov.tr
mailto:selanik@ekonomi.gov.tr


3. 15-17 Φεβρουαρίου 2018: Διεθνής Έκθεση «MODEST FASHION EXHIBITION» από την εταιρεία «Istanbul 
Fuarcilik A.S.» στην Κωνσταντινούπολη στο Istanbul Center/ CNR EXPO με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου 
φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς : Έτοιμα ενδύματα. Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση 
πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση μέχρι τις 01.02.2018 στο φαξ: 2310254448 ή στο 
selanik@ekonomi.gov.tr  
Site: http://lifestyle-turkey.com/index.html 

4. 15-18 Φεβρουαρίου 2018: Διεθνής Έκθεση «11
th

 HEATING, COOLING, AIR CONDITIONING, NATURAL GAS 
TECHNOLOGY, INSTALLATION AND INSULATION FAIR-IHS» από την εταιρεία «Tuyap Adana Fair» στα Άδανα 
στο Tuyap Adana International Exhibition and Congress Center την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα 
εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς : Θέρμανση, Καλοριφέρ, Ψυκτικές εγκαταστάσεις, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Αποχετευτικές 
εγκαταστάσεις, Κλιματιστικά, Συστήματα Εξαερισμού, Μόνωση, Τζάκια, Σόμπες, Μάρμαρο και Φυσικές 
πέτρες, Επένδυση από PVC, Βιομηχανικές πόρτες και πόρτες γκαράζ. Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφθούν 
την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση μέχρι τις 05.02.2018 στο φαξ: 2310254448 ή στο 
selanik@ekonomi.gov.tr  Site: http://lifestyle-turkey.com/index.html 

Παράλληλα με τις παραπάνω εκθέσεις υπάρχει ειδική οργάνωση από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας κατά τη 
διάρκεια της κάθε έκθεσης η οποία περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με 
παραγωγούς- επιχειρηματίες. Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της κάθε Έκθεσης το Υπουργείο θα καλύψει τα 
έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρεία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα 
καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν τις 
συγκεκριμένες ημερομηνίες τις κάθε Έκθεσης (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να 
ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2310254460 ή στο selanik@ekonomi.gov.tr

Enterprise Europe Network- Στην υπηρεσία της επιχείρησής σας 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise Europe 

Network, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις με εξωστρεφή και 

καινοτόμο προσανατολισμό, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Το δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις σε περισσότερες από 60 χώρες και συνεργάζεται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς 

για την υποστήριξή τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες.  

Πρόσβαση σε νέες αγορές-Εξωστρέφεια 

 Διαμεσολάβηση για επιχειρηματικές & τεχνολογικές συνεργασίες 

 Επιχειρηματικές αποστολές & εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων 

 Τεχνολογικές- Επιχειρηματικές διαγνώσεις 

 Καθοδήγηση για ρυθμιστικά θέματα νέων αγορών 

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για δημόσια & ιδιωτική χρηματοδότηση 

 Εντοπισμός αναγκών επιχειρήσεων σε θέματα Ε&ΤΑ 

 Εξερεύνηση συνεργατών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

 

 

mailto:selanik@ekonomi.gov.tr
mailto:selanik@ekonomi.gov.tr
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Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές Πολιτικές 

 Ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Small Business Act) 

 Διαβουλεύσεις για θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 Εκστρατείες ενημέρωσης για θέματα Ασφάλεια και Υγιεινής στην εργασία 

Μεταφορά τεχνολογίας & Διαχείριση καινοτομίας 

 Διαχείριση καινοτομίας & Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων 

 Ενημέρωση για προγράμματα και ευκαιρίες μεταφοράς τεχνολογίας 

 Καθοδήγηση σε θέματα στρατηγικής καινοτομίας 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, όποιο και αν είναι το μέγεθος τους, είναι τώρα μέρος μια ζώνης συναλλαγών που 

περιλαμβάνει μερικές από τις πλουσιότερες χώρες στον πλανήτη. Αν επιθυμείτε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας, 

μπορείτε να βρείτε τις κατάλληλες συμβουλές και υποστήριξη. Ενημερωθείτε επίσης για τις πηγές χρηματοδότησης 

(http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_el.htm). Και αν ξεκινάτε τώρα την 

επιχείρησή σας, ίσως μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ανταλλαγής νέων επιχειρηματιών Erasmus 

Entrepreneurs (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/erasmus-entrepreneurs) της 

Ε.Ε. Μάθετε περισσότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ΕΕ στο 

(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_el.htm) Επισκεφθείτε την Ευρωπαϊκή πύλη για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (http://ec.europa.eu/small-business/index_el.htm) και ενημερωθείτε για την λήψη χρηματοδότησης 

(http://ec.europa.eu/small-business/fundin-partners-public/finance/index_el.htm)  

 Εκθέσεις στην Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXPO WEDDING 
Πόλη: Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» (ΔΕΘ), 
Θεσσαλονίκη 
Ημερομηνία: 13-15 Ιανουαρίου 2018 
Εκθέματα: Είδη Γάμου 
Πληροφορίες: Site: https://www.expoweddings.gr/ ,  
Tηλ. 2310253111 
Email: expowedding@sopadv.gr 

 5Η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 
Πόλη: Κέντρο Ξιφασκίας- Ελληνικό Αθήνα 
Ημερομηνία: 26-29 Ιανουαρίου 2018 
Εκθέματα: Τρόφιμα και ποτά 
Πληροφορίες: Site: www.rmi.gr ,  
Tηλ 2109610135 
Email: info@expotrof.gr 

 FASHION EXPO  
Πόλη: MEC, Αθήνα 
Ημερομηνία: 27-29 Ιανουαρίου 2018 
Εκθέματα: Μόδα 
Πληροφορίες: Site: http://fashionexpo.gr 
Tηλ 2108623220 
Email: info@fashionexpo.gr 

 27Η AGROTICA 2018 
Πόλη: Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» (ΔΕΘ), 
Θεσσαλονίκη 
Ημερομηνία: 1-4 Φεβρουαρίου 2018 
Εκθέματα: Αγροτικά προϊόντα και υπηρεσίες 
Πληροφορίες: Site: http://agrotica.helexpo.gr ,  
Tηλ 2310291101 
Email: agrotica@helexpo.gr 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_el.htm)
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/erasmus-entrepreneurs
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_el.htm
http://ec.europa.eu/small-business/index_el.htm
http://ec.europa.eu/small-business/fundin-partners-public/finance/index_el.htm
https://www.expoweddings.gr/
mailto:expowedding@sopadv.gr
mailto:info@expotrof.gr
http://fashionexpo.gr/
mailto:agrotica@helexpo.gr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Διεθνείς εκθέσεις 

 HOLIDAY & SPA EXPO SOFIA 

Πόλη: Σόφια, Βουλγαρία 

Ημερομηνία: 14-16 Φεβρουαρίου 2018 

Εκθέματα: Τουρισμός 

Πληροφορίες: Site: holidayfair-sofia.com 

Email: primexpo@primdesign.com 

 INTERNATIONAL FAIR OF TOURISM (ITTFA) 

Πόλη: Βελιγράδι, Σερβία 

Ημερομηνία: 22-25 Φεβρουαρίου 2018 

Εκθέματα: Τουρισμός 

Πληροφορίες:  

Site: www.beogradskisajamturizma.rs 

Email: turizam@sajam.rs

ROMANIAN TOURISM FAIR (TTR) 

Πόλη: Βουκουρέστι, Ρουμανία 

Ημερομηνία: 22-25 Φεβρουαρίου 2018 

Εκθέματα: Τουρισμός 

Πληροφορίες:  

Site: http://www.targuldeturism.ro/

Email: romexpo@romexpo.ro

 

 

 CLIMETHERM ENERGY 
Πόλη: MEC, Αθήνα 
Ημερομηνία: 22-25 Φεβρουαρίου 2018 
Εκθέματα: Ενεργειακός κλάδος 
Πληροφορίες: Site: http://climatherm.gr/,  
Tηλ 2109356110, 2109315073 
Email: info@climatherm.gr

 DETROP BOUTIQUE-ARTOZYMA 
Πόλη: Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» (ΔΕΘ), 
Θεσσαλονίκη 
Ημερομηνία: 24-26 Φεβρουαρίου 2018 
Εκθέματα: Τρόφιμα, Ποτά, Μηχανήματα και 
Εξοπλισμός Συσκευασίας 
Πληροφορίες: Site: 
http://detropboutique.helexpo.gr/ 
Tηλ 2310 291 142, 2310 291 201 
Email: detrop@helexpo.gr 

 

Έγκαιρη και Έγκυρη Πληροφόρηση 

Επιμελητήριο Καβάλας- Enterprise Europe Network 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Στήριξης ΜΜΕ 

 EAST MEDITERRANEAN INT'L TOURISM AND 

TRAVEL EXHIBITION (ΕΜΙΤΤ) 

Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 

Ημερομηνία: 25-28 Ιανουαρίου 2018 

Εκθέματα: Τουρισμός 

Πληροφορίες: Site: http://www.emittistanbul.com 

Email: aslihan.ozer@ite-ekinfuar.com

 HOLIDAY FAIR-BRUSSELS 

Πόλη: Βρυξέλλες- Βέλγιο 

Ημερομηνία: 1-4 Φεβρουαρίου 2018 

Εκθέματα: Τουρισμός 

Πληροφορίες:  

Site: http://www.brusselsholidayfair.be/ 

Email: info@salondesvacances.eu
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