














 
1. Σε ύφεση και η παραοικονομία | οικονομια , ελλαδα | Ημερησία 
Published: 2013-05-16 06:00:09   Sentiment: positive    Domain: www.imerisia.gr 
...συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Μακεδονία ς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης. To 2012 και 2013, η παραοικονομία συρρικνώνεται στις περισσότερες από 
τις 38 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, σε σχέση με το 2008. Μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα έως 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί από το 2010 πάνω... 
2. Η κρίση μείωσε και την παραοικονομία στην Ελλάδα | marketbeast.gr 
Published: 2013-05-15 16:55:02   Sentiment: positive    Domain: marketbeast.gr 
...παρουσίαση της νέας μελέτης του κ.Σνάιντερ θα γίνει στη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου με τίτλο 
«International Conference on International Business 2013», που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονία ς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), σε 
συνεργασία με τους εξής φορείς: τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών... 
3. Newsbeast.gr | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : Η κρίση μείωσε και την παραοικονομία στην Ελλάδα 
Published: 2013-05-15 16:38:51   Sentiment: positive    Domain: www.newsbeast.gr 
...παρουσίαση της νέας μελέτης του κ.Σνάιντερ θα γίνει στη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου με τίτλο 
«International Conference on International Business 2013», που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονία ς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), σε 
συνεργασία με τους εξής φορείς: τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών... 
4. Προτάσεις για έξοδο από την ''κρίση'': Φ. Σνάιντερ: Η κρίση στην Ελλάδα περιορίζει την 
παραοικονομία 
Published: 2013-05-15 16:30:13   Sentiment: positive    Domain: krisi2011.blogspot.com 
..., το ύψος της φοροδιαφυγής που σχετίζεται με την έμμεση φορολογία και την αυτοαπασχόληση στην 
Ελλάδα μειώθηκε στο 4% του ΑΕΠ το 2010, από 5,6% το 2009. Η παρουσίαση της νέας μελέτης του 
κ.Σνάιντερ θα γίνει στη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International 
Business 2013», που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο ... 
5. Η ύφεση πλήττει την παραοικονομία | Άρθρα | Ελευθεροτυπία 
Published: 2013-05-15 16:06:41   Sentiment: positive    Domain: www.enet.gr 
...μειώθηκε στο 4% του ΑΕΠ το 2010, από 5,6% το 2009. Η παρουσίαση της νέας μελέτης του 
κ.Σνάιντερ θα γίνει στη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International 
Business 2013», που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Μακεδονία ς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), σε συνεργασία... 
6. Η κρίση μείωσε και την παραοικονομία στην Ελλάδα - TNSite 
Published: 2013-05-15 16:00:03   Sentiment: positive    Domain: tnsite.gr 
...παρουσίαση της νέας μελέτης του κ.Σνάιντερ θα γίνει στη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου με τίτλο 
«International Conference on International Business 2013», που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονία ς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), σε 
συνεργασία με τους εξής φορείς: τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών... 
7. Η κρίση στην Ελλάδα περιορίζει την παραοικονομία | οικονομια , ελλαδα | Ημερησία 
Published: 2013-05-15 15:33:48   Sentiment: positive    Domain: www.imerisia.gr 
Ελλάδα μειώθηκε στο 4% του ΑΕΠ το 2010, από 5,6% το 2009. Η παρουσίαση της νέας μελέτης του 
κ.Σνάιντερ θα γίνει στη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International 
Business 2013», που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Μακεδονία ς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), σε συνεργασία... 
8. Η οικονομική κρίση μείωσε την παραοικονομία στην Ελλάδα το 2013 | ελλαδα | news.e-go.gr 
Published: 2013-05-15 14:40:25   Sentiment: positive    Domain: www.e-go.gr 
...γίνει στη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International Business 
2013», που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Μακεδονία ς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), σε συνεργασία με τους εξής φορείς: τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Σχολή Πολιτικών... 
9. Η οικονομική κρίση μείωσε την παραοικονομία στην Ελλάδα το 2013 | οικονομια | ethnos.gr 
Published: 2013-05-15 14:40:25   Sentiment: positive    Domain: www.ethnos.gr 
...γίνει στη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International Business 
2013», που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Μακεδονία ς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), σε συνεργασία με τους εξής φορείς: τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Σχολή Πολιτικών... 
10. Χαμηλό δεκαετίας για την παραοικονομία στην Ελλάδα το 2013 
Published: 2013-05-15 14:26:00   Sentiment: positive    Domain: www.parapolitika.gr 
...παρουσιαστεί αύριο στο διεθνές συνέδριο «International Conference on International Business 2013» 
, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονία ς. Η εμπειρία του ερευνητή είναι εντυπωσιακή, 
καθώς έχει πραγματοποιήσει παρόμοιου μεγέθους έρευνες σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η 
Αυστρία και έχει εκτιμήσει επίπεδα τα διαφθοράς και παραοικονομίας... 
πιχειρήσεων και... 
11. Ελεύθερος Τύπος 
Published: 2013-05-15 04:33:54   Sentiment: positive    Domain: www.e-typos.com 
...μειώθηκε στο 4% του ΑΕΠ το 2010, από 5,6% το 2009. Η παρουσίαση της νέας μελέτης του 
κ.Σνάιντερ θα γίνει στη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International 
Business 2013», που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Μακεδονία ς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), σε συνεργασία... 
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12. Λιγόστεψε και... το μαύρο χρήμα - Εφημερίδα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης 
Published: 2013-05-16 11:26:00   Sentiment: positive    Domain: www.makthes.gr 
...5,6% το 2009. ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η παρουσίαση της νέας μελέτης του κ. Σνάιντερ θα γίνει στη 
διάρκεια διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International Business 2013», που 
συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Μακεδονία ς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), σε συνεργασία με το τμήμα... 
13. Φ. Σνάιντερ ''Η κρίση στην Ελλάδα περιορίζει την παραοικονομία'' 
Published: 2013-05-16 07:00:06   Sentiment: positive    Domain: kerkyraikialepou.blogspot.com 
...της φοροδιαφυγής που σχετίζεται με την έμμεση φορολογία και την αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα 
μειώθηκε στο 4% του ΑΕΠ το 2010, από 5,6% το 2009. Η παρουσίαση της νέας μελέτης του κ.Σνάιντερ 
θα γίνει στη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International Business 
2013», που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Μακεδονία ς και το... 
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