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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 Ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 

παρουσιάστηκε σε Εσπερίδα του Ε.Β.Ε.Π. 

 Εποικοδομητική συνάντηση Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, με 

εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας 

 Άρθρο Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη,: «Μικρομεσαία 

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα – παρόν και προοπτικές» 

 Άρθρο Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Η εμπλοκή στο Eurogroup 

και η κρίση στις αγορές αυξάνει το ρίσκο "καθαρής εξόδου" της Ελλάδος 

 Γ.Σ.Β.Ε.Ε.: Πρόσκληση στη 2η Διεθνή Συνάντηση των Αθηνών για τις Μ.μ.Ε., 8-9 

Μαρτίου 2018, Divani Caravel 

 Α.Α.Δ.Ε.: Ένταξη στην πάγια ρύθμιση και μη ληξιπρόθεσμων χρεών 
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Ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 

παρουσιάστηκε σε Εσπερίδα του Ε.Β.Ε.Π. 

Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, 
μεταξύ άλλων, ανέφερε: «…Αξίζει να επισημάνουμε πως ο 
νέος Κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων, ενώ σε περίπτωση παράβασής του 
προβλέπονται σημαντικά αυξημένα πρόστιμα που, ανάλογα με 
το είδος και το μέγεθός της, φθάνουν έως τα 20 εκατομμύρια 
ευρώ ή το 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών. Για 
παράδειγμα, δεν θα μπορείτε πλέον να προσθέσετε νέες 

διευθύνσεις στις ατελείωτες λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή να στείλετε μη 
στοχευμένες επικοινωνίες σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες. Το βασικό συμπέρασμα που 
προκύπτει και πρέπει όλοι μας να έχουμε κατά νου, είναι πως η συγκατάθεση θεωρείται 
απαραίτητη και ζωτικής σημασίας για το νέο Κανονισμό…». 
Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 
 
Εποικοδομητική συνάντηση Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, με 

εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας 
Mετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε: 
«Χαιρόμαστε, που η ΠΤ αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις 
της για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2018. 
Παράλληλα, βεβαίως, προειδοποίησε ότι, οι χώρες πρέπει να 
κάνουν επενδύσεις για να βελτιώσουν τις προοπτικές για την 
ανάπτυξή τους, επισημαίνοντας πως, αυτό πρέπει να γίνει 
πριν «χτυπήσει» η νέα οικονομική κρίση, κάτι που 

αναπόφευκτα θα συμβεί. Σύμφωνα με αυτές, το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 
3,1% το 2018, από 3% το 2017, ενώ για το 2019 προβλέπεται ανάπτυξη 3%. Η παγκόσμια 
ανάπτυξη είναι ισχυρότερη από αυτή, που είχε προβλεφθεί κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες και 
στην ανοδική αυτή τάση συμβάλλουν όλες οι περιοχές του κόσμου, ξεκινώντας από τις «τρεις 
μεγάλες»: τις ΗΠΑ, την Ευρωζώνη και την Ιαπωνία…». 
Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 
 
Άρθρο Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη,: «Μικρομεσαία 

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα – παρόν και προοπτικές» 

«Για πολλά χρόνια διατυπώνονταν από πολλές πλευρές 
απόψεις, περί μιας δήθεν προβληματικής κατάστασης στην 
ελληνική αγορά, λόγω της λειτουργίας πολλών Μ.μ.ε. 
επιχειρήσεων. Η άποψη αυτή αγνοεί τα οικονομικά και 
κοινωνικά δεδομένα της χώρας. Σε όλες τις χώρες της 
Ευρώπης οι μικρομεσαίες και ιδίως οι πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

οικονομία, στην απασχόληση, αλλά και στην εν γένει αναπτυξιακή πορεία κάθε Κράτους - 
Μέλους. Και φυσικά στην Ελλάδα της κρίσης οι Μ.μ.ε. επιχειρήσεις λειτούργησαν προς μία 
κατεύθυνση άμβλυνσης των επώδυνων οικονομικών και κοινωνικών της επιπτώσεων». 
Περισσότερα…  

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/pressGDPR_F12371.pdf
http://pcci.gr/evepimages/Press21022018_F29979.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresMME_F30057.pdf


 

 

Συνάντηση Ε.Σ.Ε.Ε. με τον νέο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Γ. Μαρκοπουλιώτη. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας: «Ο Πρόεδρος, κ. Βασίλης Κορκίδης και ο Γενικός 
Γραμματέας της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Γιώργος Καρανίκας, συναντήθηκαν την 
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, με τον νέο Επικεφαλής της 

Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Γιώργο 
Μαρκοπουλιώτη, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τη δραστηριότητα της Ε.Σ.Ε.Ε. σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις 
UEAPME και EuroCommerce και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
(Ε.Ο.Κ.Ε.), καθώς επίσης και για τα κρίσιμα θέματα του ελληνικού εμπορίου. Στην κατεύθυνση 
αυτή, ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. κατέθεσε τον επικαιροποιημένο “Commercial Roadmap” της 
Συνομοσπονδίας, που συνοψίζει τις δέκα προτάσεις της ΕΣΕΕ για ανάπτυξη με απασχόληση. 
Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 
 
Άρθρο Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Η εμπλοκή στο Eurogroup και η 

κρίση στις αγορές αυξάνει το ρίσκο "καθαρής εξόδου" της Ελλάδος  

«Προβληματισμός υπήρξε στο Eurogroup της 19ης Φεβρουαρίου 
με αποτέλεσμα τη καθυστέρηση της εκταμίευσης των 5,7 δις 
ευρώ από τη συνολική τέταρτη δόση των 6,7 δις ευρώ της τρίτης 
αξιολογησης. Η ερμηνεία της έκθεσης συμμόρφωσης από τη 
Κομισιόν, την ΕΚΤ και την ΕΕ για την «επιτυχή εκπλήρωση» των 
δύο τελευταίων προαπαιτουμένων αναφορικά με τους 

ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και την επένδυση του Ελληνικού, πάγωσε τις διαδικασίες 
εκταμίευσης και οδήγησε σε μία απόφαση επί της αρχής. Η τελική απόφαση αναμένεται να 
ληφθεί εντός δύο εβδομάδων, σε επίπεδο EWG ή Διοικητικού Συμβουλίου ESM, ώστε να δοθεί 
το «πράσινο φώς» για να ξεκινήσουν οι εθνικές διαδικασίες έγκρισης και να ολοκληρωθούν με 
το Γερμανικό Κοινοβούλιο μέχρι τη 14η Μαρτίου…» 
Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 
 
Γ.Σ.Β.Ε.Ε.: Πρόσκληση στη 2η Διεθνή Συνάντηση των Αθηνών για τις Μ.μ.Ε., 8-9 

Μαρτίου 2018, Divani Caravel 

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, 
σας προσκαλούν στη 2η Διεθνή Συνάντηση των Αθηνών για τις 
ΜμΕ, με θέμα: “Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικονομική 
δημοκρατία: μοχλοί ανάπτυξης και καινοτομίας”, που θα 
πραγματοποιηθεί Πέμπτη 8 και Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018,στο 

ξενοδοχείο Divani Caravel (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 16121 Αθήνα). Στην εν λόγω εκδήλωση, 
μεταξύ άλλων, θα είναι ομιλητής και ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. & του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, 
ενώ το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς έχει παραχωρήσει την Αιγίδα του. 
-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/pressEsee220218_F2877.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresEurogroup_F30087.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/invGSEBEE_F30162.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/progrGSEBEE_F30211.PDF


 

 

Α.Α.Δ.Ε.: Ένταξη στην πάγια ρύθμιση και μη ληξιπρόθεσμων χρεών 

Στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων μπορούν οι φορολογούμενοι 
να εντάξουν ακόμη και τις μη ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές 
τους. H υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1025/12.2.2018 εγκύκλιος, που εξέδωσε 
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει διευκρινίσεις προς 

τις φορολογικές αρχές για την εφαρμογή της ρύθμισης, η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα στη 
Βουλή. Με τη ρύθμιση αυτή “ενισχύεται η φορολογική συνείδηση των φορολογουμένων, οι 
οποίοι βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, ωστόσο, επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις 
βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές τους και πριν παρέλθει η νόμιμη προθεσμία 
καταβολής τους’' αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο. 
-ΠΟΛ.1025/12.02.2018 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/EgkAADE_F30119.pdf
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