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ΣΒΒΕ: Προτάσεις για ανάπτυξη

Τέσσερις προτάσεις για ανάπτυξη και διέξοδο από το οικονομικό τέλμα διατυπώνει

ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας.

Αναλυτικά:

«Με αφορμή τη διαβούλευση επί του κειμένου του σχεδίου νόμου με τίτλο:

«Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και

ιδιωτικές επενδύσεις», ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι η παρούσα εξαιρετικά δύσκολη χρονική

συγκυρία απαιτεί την ανάληψη τολμηρών, καινοτόμων και ρηξικέλευθων

κυβερνητικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών για την ανάταξη της πραγματικής

οικονομίας, την επιβίωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων και τη διάσωση όσο το

δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας.

Ο ΣΒΒΕ προτείνει τις ακόλουθες βελτιωτικές προτάσεις για το κείμενο του νέου

αναπτυξιακού νόμου:

- Η υλοποίηση των επενδύσεων μέσω της διαδικασίας των αφορολόγητων

αποθεματικών να είναι αυτοματοποιημένη, χωρίς την υποβολή φακέλου

αξιολόγησης. Άλλωστε ο φάκελος είναι άνευ σημασίας, αφού αν η προτεινόμενη

από την επιχείρηση επένδυση δεν αποδώσει, τότε η επιχείρηση δεν θα έχει κανένα
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απολύτως φορολογικό όφελος,

- Να καταργηθεί το κριτήριο απασχόλησης για όλες τις επενδύσεις που έχουν

υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στο πλαίσιο του ν.3299/2004. Η πολιτεία θα πρέπει να
καταργήσει άμεσα την Υπουργική απόφαση  που επιβάλλει πρόστιμα σε όσες

επιχειρήσεις δεν έχουν επιτύχει το σχετικό στόχο, αφού σε καμία περίπτωση δεν

ευθύνονται αυτές για τη μη επίτευξη του στόχου αλλά η βαθιά κρίση που όλοι
βιώνουμε.

- Πρέπει να επανέλθει η περιφερειακή διάσταση του νόμου με τη θετική
διαφοροποίηση κατά +10% των ποσοστών ενίσχυσης για τις παραμεθόριες

περιοχές, και ειδικά για τη Θράκη, αφού μέχρι σήμερα περιοχές όπως το Ορμένιο

Έβρου απολαμβάνουν ίδια ποσοστά ενίσχυσης με νομούς όμορους της Αττικής,
και,

- Για την άρση των καθυστερήσεων στο σύστημα πληρωμών και εκταμιεύσεων
προτείνεται η επιλογή μετά από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία

χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι θα συμβληθούν με δανειακή σύμβαση

με το κράτος για την έγκαιρη αποπληρωμή των επενδύσεων και την αποφυγή των
σχετικών καθυστερήσεων. Οι τόκοι της δανειακής σύμβασης θα βαρύνουν

αποκλειστικά και μόνον το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της χώρας».

 

 

Tags: ΣΒΒΕ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε τους τηλεφωνικούς
αριθμούς του enikos.gr και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλλεις, να
πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

Tηλ. 6944 05 05 05 και 6944 06 06 06

Άλλοι τρόποι επικοινωνίας με το enikos.gr:
 
e-mail: info@enikos.gr
Tηλ: 210 87 88 006-007-008
Fax: 210 87 88 200

Like 2 Send

Προσφορές Υπολογιστών www.e-gate.gr

Υπολογιστές Τελευταίας Τεχνολογίας Στις Καλύτερες Τιμές! Online Αγορές

Νέο ΟΤΕ Double Play VDSL otevdsl.gr

Με ταχύτητες έως 50 Mbps, κατεβάζεις τα πάντα στο λεπτό!

συμβουλοι επιχειρησεων www.datacon.gr

αναπτυξιακος νομος , εσπα info@datacon.gr

Παραδοσιακός Ξενώνας www.vil ladellago.gr

Καστοριά Λιμναίος Οικισμός Δισπηλιό Ευχάριστη και ποιοτική διαμονή

Πατρίκας ΑΕ - Περιφράξεις www.patrikasx.gr

Περιφράξεις &Υλικά-Πλέγματα-Σύρματα Άριστη Ποιότητα - Αξιοποίηση Χώρου

Δια Βίου Μάθηση www.MasterD.gr/StudyOnLine

12 Προγράμματα Σπουδών. Θεωρία Online. Εργαστήρια Αθήνα και Θεσ/κη

Ξενοδοχεία σε Σαντάνσκι www.TripAdvisor.com.gr

9 Ξενοδοχεία σε Σαντάνσκι Σύγκρινε τιμές, Κάνε κράτηση τώρα!

Οι "αντάρτες" της
Μέρκελ
Σε έκτακτη
συνεδρίασή της η
Κ.Ο.
Χριστιανοδημοκρατών/
Χριστιανοκοινωνιστών
δόθηκε χθες το
βράδυ το πράσινο
φως για τη συνέχιση

Γερμανία:Αύριο η
ψηφοφορία για
την Ελλάδα
Η πρόταση της Κ.Ο.
των γερμανών
Σοσιαλδημοκρατών
να ψηφιστεί το νέο
πακέτο βοήθειας σε
έκτακτη συνεδρίαση
της βουλής την

Μοοdy's: Μη
βιώσιμο το χρέος
Για μείωση του
αρχικού κεφαλαίου
που δανείστηκε η
χώρα, κάνει λόγο ο
οίκος Moody's, ώστε
να καταστεί βιώσιμο
το χρέος...

ΒΙΝΤΕΟ-
Βαρουφάκης:
Εγκληματικές
γελοιότητες
"Η εθελοντική αγορά
ομολόγων είναι μια
μεγάλη απάτη.
Πρέπει να πάει ο κ.
Στουρνάρας στους
τραπεζίτες με το

Πεντάμηνες
συμβάσεις stage
Επίδομα 400 με 460
ευρώ για πεντάμηνη
εργασιακή εμπειρία
(stage) στον ιδιωτικό
τομέα και προοπτική
κανονικής
πρόσληψης...

28/11/2012 21:01

28/11/2012 21:01

28/11/2012 21:00

28/11/2012 20:59

28/11/2012 20:59

28/11/2012 20:57

28/11/2012 20:56

28/11/2012 20:56

28/11/2012 20:53

28/11/2012 20:52

28/11/2012 20:52

28/11/2012 20:51

28/11/2012 20:51

28/11/2012 20:51

Γερμανική μπότα στην Πάτρα

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΝΑ

ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ

ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ...

ΔΜ

VPRC:Προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ με 31,5%

Ο Βενιζέλος ειναι ίσα με τον Μιχαλολιάκο.... και

τρώμε τον Μπέιν ολη τη μέρα στη μάπα...

Κώστας

Ταμήλος:Ο βουλευτής δίνει και συνεντεύξεις

«ο βουλευτής μπορεί να έχει και άλλες υποχρεώσεις.

Μπορεί να έχει να πάει σε μία τηλεοπτική ή

ραδιοφωνική εκπομπή ή ...

ΚΩΣΤΑΣ

Η κτηνοβασία διχάζ ει την Γερμανία

Τώρα εξηγούνται όλα

ΠΝΓ

Τώρα-Στουρνάρας-"Υπάρχει Plan B σε
περίπτωση που αποτύχει το σχέδιο
επαναγοράς χρέους "

Το plan b δεν το παρουσιάζουν για να μην τους

το...ματιάσουν.

Ντίνα

Ταμήλος:Ασχολείστε με το αν ξύνουμε...

Αφού δεν είναι τόσο σοβαρό θέμα, όπως λες και ο

ίδιος, γιατί το έθιξες ρε μπουχέσα; Αλλά δεν φταίς

εσύ, έχει ...

Ο Λούμπεν

Παπαδημούλης:Η ΔΗΜΑΡ κάνει πλάτες

Τo υβρίδιο απο όπου προέρχονται όλοι αυτοί οι

σαλτιμπάγκοι της πολιτικής,είναι ένα και έχει

ονοματεπώνυμο.Απο αυτό έχουν προέλθει οι

Δαμανάκηδες,Ανδρουλάκηδες,Φασούλες,Τσίμες,Τρέμηδες

...

ενα ειναι το υβριδιο

Ειδικός φρουρός προσπάθησε να βιάσει
27χρονη

Αντε σιγα,σιγα να μαζεψουν και τους υπολοιπους

ποινικους χρυσαλητες. Φωτογραφιες του απο την

εκδηλωση με τους αρχισυμμοριτες της ναζιστικης

χαβουζας ...

Αντε και στα δικα σας οι
υπολοιποι συμμοριτες...

Κάθεται οριστικά στο σκαμνί ο Άκης

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ;;;;;ΠΟΤΕ;;;;;

haidi

Πάντζ ας σε Βαρβιτσιώτη:Θα σας "μαζ έψει"
όλους ο Τσίπρας

Τι έγινε παιδάκια και επιτίθεστε στον Πάντζα;Φοβάστε

οτι θα μαζέψουν όλα τα λαμόγια που

υποστηρίζετε;Δεν πειράζει καλά κάνετε και φοβάστε.

Ντίνα

Αύριο καθαρίζ ουν το ΑΠΘ

Σήμερα αποφασίστηκε συνέχιση της απεργίας για 4

ημέρες και της κατάληψης της πρυτανείας. Οι

εργαζόμενοι σε πείσμα κυβέρνησης - ΜΜΕ ...

φοιτητης

«Κάνουμε παρέα με την βρωμιά»

poly wraiopoihmena sskoupidia..... elate mia volta

na kserasete oti fagate 1 week ago... beite k

ansaser p exei 2000 migakia ...

mixahs

Ταμήλος:Ο βουλευτής δίνει και συνεντεύξεις

AYTO ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ,ΑΥΤΟ ΤΟ

ΑΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΘΙΚΙ ΨΗΦΙΣΕ ΟΛΑ ...

γιωργος καλαμαρια

Ζουν χωρίς ρεύμα

τι να πω ΑΙΣΧΟΣ στο κρατοσ προνοιας και στοθς

συνδικαλιστεσ τις Δεη που μονο ...

dimitris

Ο Σαμαράς θα δει τον Παπούλια

Nikos Chatzinikolaou

NChatzinikolaou

Join the conversation

NChatzinikolaou @MihalelisDim Καλημέρα!
@giannisasima @kyros_yakinthos @takisgenn
@dimkaravasilis @001002003nz
3 hours ago · reply  · retweet · fav orite

Real_gr Εξεταστική για το μνημόνιο: Σήμερα
συζητείται η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ
dlvr.it/2YQyKM
4 hours ago · reply  · retweet · fav orite

Real_gr Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
dlvr.it/2YR3DV
4 hours ago · reply  · retweet · fav orite

Real_gr Εντονα καιρικά φαινόμενα
dlvr.it/2YQz5c
4 hours ago · reply  · retweet · fav orite

NChatzinikolaou Καλημέρα!Ραντεβού στις 10
στον ελεύθερο ραδιοφωνικό αέρα του Real FM!
3 hours ago · reply  · retweet · fav orite

NChatzinikolaou @giannisasima Καλημέρα!

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.enikos.gr%2Feconomy%2F94943%2CSBBE%3A_Protaseis_gia_anaptyxh.html&text=%CE%A3%CE%92%CE%92%CE%95%3A%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.enikos.gr%2Feconomy%2F94943%2CSBBE%3A_Protaseis_gia_anaptyxh.html&via=enikos_gr
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.enikos.gr%2Feconomy%2F94943%2CSBBE%3A_Protaseis_gia_anaptyxh.html
http://www.enikos.gr/economy/94943,SBBE:_Protaseis_gia_anaptyxh.html#a-comment-form
http://www.enikos.gr/tags/%CE%A3%CE%92%CE%92%CE%95/
http://www.enikos.gr/tags/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3/
http://www.enikos.gr/tags/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%9E%CE%97/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CLAoiqS-3ULvJFcPd_Aaus4HwC62N2JMDtd_QqDHVweaVhAEQASCdnaEdKAdQibzfs_r_____AWCtAqAB-9Hr3QPIAQGpAufi2_KLtrU-qAMByAPfBKoEhQFP0Eyu50u8GU6DAvAHMAf2Y5xJyw8JTfSchp7pYuoV-2QQih9Qj2rgVh1YtKy_eUuVMfu7IBWHFFQC0-6tHChyAM_hCOl3MGrjMec_u6d4vP4G2oPQOm9U1Yung118qhGPPuDKqwNkUQBatwVGZPAn-sOj-aOmVPe4w_Dq4DWRzhFaVqkj&num=1&sig=AOD64_1U5XCBXQkljpLncMZtrIRmmuPgWQ&client=ca-pub-4255903819372606&adurl=http://www.e-gate.gr/computers-and-hardware/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C3YX3qS-3ULvJFcPd_Aaus4HwC92l3dYCtfv88UzAjbcBEAIgnZ2hHSgHULGpsbP-_____wFgrQKgAemIk-8DyAEBqQLn4tvyi7a1PqgDAcgD3wSqBIIBT9BMgPFLvxlOgwLwBzAH9mOcScsPCU30nIae6WLqFftkEIofUI9q4FYdWLSsv3lLlTH7uyAVhxRUAtPurRwocgDP4QjpdzBq4zHnP7uneLz-BtqD0DpvVNWLp4NdfKoRjz7gyqsDZFEAWrcFRmTwJ_LDF8BNb1QEnzbzrgAzbraLpw&num=2&sig=AOD64_1gSWK91XJjeBdRd4YRKMD1Q3sAIw&client=ca-pub-4255903819372606&adurl=http://www.otevdsl.gr/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C8JZ2qS-3ULvJFcPd_Aaus4HwC_jXl98EuIX3lCjAjbcBEAMgnZ2hHSgHUOS-wzdgrQLIAQGpAufi2_KLtrU-qAMByAPfBKoEeU_QDOnqS7sZToMC8AcwB_ZjnEnLDwlN9JyGnuli6hX7ZBCKH1CPauBWHVi0rL95S5Ux-7sgFYcUVALT7q0cKHIAz-EI6XcwauMx5z-7p3i8_gbag9A6b1TVi6eDXXyqEY8-4MqrA2RRAFq3BUYR8SY6webRp9tVy60&num=6&sig=AOD64_15oMMu2l_MK-E8Daz5G1EuhOU5Sg&client=ca-pub-4255903819372606&adurl=http://www.datacon.gr
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CWl_FqS-3ULvJFcPd_Aaus4HwC-bJj2-ymIbkB8CNtwEQBCCdnaEdKAdQ1pyKoPv_____AWCtAsgBAakC5-Lb8ou2tT6oAwHIA98EqgR5T9Bs--RLuBlOgwLwBzAH9mOcScsPCU30nIae6WLqFftkEIofUI9q4FYdWLSsv3lLlTH7uyAVhxRUAtPurRwocgDP4QjpdzBq4zHnP7uneLz-BtqD0DpvVNWLp4NdfKoRjz7gyqsDZFEAWrcFRhHxJjrB5tGn4WOElQ&num=5&sig=AOD64_0U-c-fKSFlgwCi0tOGGofqe4A3gg&client=ca-pub-4255903819372606&adurl=http://www.villadellago.gr
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CthlSqS-3ULvJFcPd_Aaus4HwC-K6s7ACutCzrDbAjbcBEAUgnZ2hHSgHUOTKsbcBYK0CyAEBqQLn4tvyi7a1PqgDAcgD3wSqBH9P0GzK6Uu5GU6DAvAHMAf2Y5xJyw8JTfSchp7pYuoV-2QQih9Qj2rgVh1YtKy_eUuVMfu7IBWHFFQC0-6tHChyAM_hCOl3MGrjMec_u6d4vP4G2oPQOm9U1Yung118qhGPPuDKqwNkUQBatwVGLPDslS2RxKJzoQfb1vUgPa_7&num=4&sig=AOD64_0Ajy0ZlHKvTq-Zg-wvEIHoKeW8rg&client=ca-pub-4255903819372606&adurl=http://www.patrikasx.gr
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C1yD3qS-3ULvJFcPd_Aaus4HwC77MvvkCzqrokSvAjbcBEAYgnZ2hHSgHUMzCvKb-_____wFgrQKgAe7D6_sDyAEBqQLn4tvyi7a1PqgDAcgD3wSqBIIBT9BsyulLuhlOgwLwBzAH9mOcScsPCU30nIae6WLqFftkEIofUI9q4FYdWLSsv3lLlTH7uyAVhxRUAtPurRwocgDP4QjpdzBq4zHnP7uneLz-BtqD0DpvVNWLp4NdfKoRjz7gyqsDZFEAWrcFRmTwJ_LDZos4eVQEnzbzrgAzO4bStA&num=7&sig=AOD64_0S9qo0qGYoHhZSkmI_nk_mcWrQIg&client=ca-pub-4255903819372606&adurl=http://www.masterd.gr/courses/init.action%3Fpiloto%3DH04%26origen%3DInternet-GOOGLE.GR
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CGrdoqS-3ULvJFcPd_Aaus4HwC-b6v9oCtv7_lDTepunxigEQByCdnaEdKAdQnrXH8QNgrQLIAQGoAwHIA98EqgR_T9AcqORLvhlOgwLwBzAH9mOcScsPCU30nIae6WLqFftkEIofUI9q4FYdWLSsv3lLlTH7uyAVhxRUAtPurRwocgDP4QjpdzBq4zHnP7uneLz-BtqD0DpvVNWLp4NdfKoRjz7gyqsDZFEAWrcFRizwkJsoucSic6EH29b1ZA3Xzg&num=3&sig=AOD64_2wcSw--ahjI8TmicrbHPAWS39kmA&client=ca-pub-4255903819372606&adurl=http://www.tripadvisor.com.gr/SmartDeals%3Fm%3D14646%26geo%3D616048%26supag%3D3912264702%26supsc%3Dc%26supai%3D13910571342%26suppm%3Dwww.enikos.gr
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Ftrunc%3D1%26contact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.enikos.gr/economy/94943,SBBE:_Protaseis_gia_anaptyxh.html%26gl%3DGR%26hl%3Del%26client%3Dca-pub-4255903819372606%26ai0%3DCLAoiqS-3ULvJFcPd_Aaus4HwC62N2JMDtd_QqDHVweaVhAEQASCdnaEdKAdQibzfs_r_____AWCtAqAB-9Hr3QPIAQGpAufi2_KLtrU-qAMByAPfBKoEhQFP0Eyu50u8GU6DAvAHMAf2Y5xJyw8JTfSchp7pYuoV-2QQih9Qj2rgVh1YtKy_eUuVMfu7IBWHFFQC0-6tHChyAM_hCOl3MGrjMec_u6d4vP4G2oPQOm9U1Yung118qhGPPuDKqwNkUQBatwVGZPAn-sOj-aOmVPe4w_Dq4DWRzhFaVqkj%26ai1%3DC3YX3qS-3ULvJFcPd_Aaus4HwC92l3dYCtfv88UzAjbcBEAIgnZ2hHSgHULGpsbP-_____wFgrQKgAemIk-8DyAEBqQLn4tvyi7a1PqgDAcgD3wSqBIIBT9BMgPFLvxlOgwLwBzAH9mOcScsPCU30nIae6WLqFftkEIofUI9q4FYdWLSsv3lLlTH7uyAVhxRUAtPurRwocgDP4QjpdzBq4zHnP7uneLz-BtqD0DpvVNWLp4NdfKoRjz7gyqsDZFEAWrcFRmTwJ_LDF8BNb1QEnzbzrgAzbraLpw%26ai2%3DC8JZ2qS-3ULvJFcPd_Aaus4HwC_jXl98EuIX3lCjAjbcBEAMgnZ2hHSgHUOS-wzdgrQLIAQGpAufi2_KLtrU-qAMByAPfBKoEeU_QDOnqS7sZToMC8AcwB_ZjnEnLDwlN9JyGnuli6hX7ZBCKH1CPauBWHVi0rL95S5Ux-7sgFYcUVALT7q0cKHIAz-EI6XcwauMx5z-7p3i8_gbag9A6b1TVi6eDXXyqEY8-4MqrA2RRAFq3BUYR8SY6webRp9tVy60%26ai3%3DCWl_FqS-3ULvJFcPd_Aaus4HwC-bJj2-ymIbkB8CNtwEQBCCdnaEdKAdQ1pyKoPv_____AWCtAsgBAakC5-Lb8ou2tT6oAwHIA98EqgR5T9Bs--RLuBlOgwLwBzAH9mOcScsPCU30nIae6WLqFftkEIofUI9q4FYdWLSsv3lLlTH7uyAVhxRUAtPurRwocgDP4QjpdzBq4zHnP7uneLz-BtqD0DpvVNWLp4NdfKoRjz7gyqsDZFEAWrcFRhHxJjrB5tGn4WOElQ%26ai4%3DCthlSqS-3ULvJFcPd_Aaus4HwC-K6s7ACutCzrDbAjbcBEAUgnZ2hHSgHUOTKsbcBYK0CyAEBqQLn4tvyi7a1PqgDAcgD3wSqBH9P0GzK6Uu5GU6DAvAHMAf2Y5xJyw8JTfSchp7pYuoV-2QQih9Qj2rgVh1YtKy_eUuVMfu7IBWHFFQC0-6tHChyAM_hCOl3MGrjMec_u6d4vP4G2oPQOm9U1Yung118qhGPPuDKqwNkUQBatwVGLPDslS2RxKJzoQfb1vUgPa_7%26ai5%3DC1yD3qS-3ULvJFcPd_Aaus4HwC77MvvkCzqrokSvAjbcBEAYgnZ2hHSgHUMzCvKb-_____wFgrQKgAe7D6_sDyAEBqQLn4tvyi7a1PqgDAcgD3wSqBIIBT9BsyulLuhlOgwLwBzAH9mOcScsPCU30nIae6WLqFftkEIofUI9q4FYdWLSsv3lLlTH7uyAVhxRUAtPurRwocgDP4QjpdzBq4zHnP7uneLz-BtqD0DpvVNWLp4NdfKoRjz7gyqsDZFEAWrcFRmTwJ_LDZos4eVQEnzbzrgAzO4bStA&usg=AFQjCNFcS_sHkOPTEYkQqVsIa0N_zoLqdQ
http://www.enikos.gr/economy/100698,Oi_antartes_ths_Merkel.html
http://www.enikos.gr/economy/100698,Oi_antartes_ths_Merkel.html
http://www.enikos.gr/economy/100698,Oi_antartes_ths_Merkel.html
http://www.enikos.gr/economy/100698,Oi_antartes_ths_Merkel.html
http://www.enikos.gr/economy/100691,Germania:Ayrio_h_yhfoforia_gia_thn_Ellad.html
http://www.enikos.gr/economy/100691,Germania:Ayrio_h_yhfoforia_gia_thn_Ellad.html
http://www.enikos.gr/economy/100691,Germania:Ayrio_h_yhfoforia_gia_thn_Ellad.html
http://www.enikos.gr/economy/100691,Germania:Ayrio_h_yhfoforia_gia_thn_Ellad.html
http://www.enikos.gr/economy/100677,Moodys:_Mh_viwsimo_to_xreos.html
http://www.enikos.gr/economy/100677,Moodys:_Mh_viwsimo_to_xreos.html
http://www.enikos.gr/economy/100677,Moodys:_Mh_viwsimo_to_xreos.html
http://www.enikos.gr/economy/100677,Moodys:_Mh_viwsimo_to_xreos.html
http://www.enikos.gr/economy/100657,BINTEO-Baroyfakhs:_Egklhmatikes_geloioth.html
http://www.enikos.gr/economy/100657,BINTEO-Baroyfakhs:_Egklhmatikes_geloioth.html
http://www.enikos.gr/economy/100657,BINTEO-Baroyfakhs:_Egklhmatikes_geloioth.html
http://www.enikos.gr/economy/100657,BINTEO-Baroyfakhs:_Egklhmatikes_geloioth.html
http://www.enikos.gr/economy/100647,Pentamhnes_symvaseis_stage.html
http://www.enikos.gr/economy/100647,Pentamhnes_symvaseis_stage.html
http://www.enikos.gr/economy/100647,Pentamhnes_symvaseis_stage.html
http://www.enikos.gr/economy/100647,Pentamhnes_symvaseis_stage.html
http://www.enikos.gr/society/100568,Germanikh_mpota_sthn_Patra.html
http://www.enikos.gr/society/100568,Germanikh_mpota_sthn_Patra.html#a-comments-list
http://www.enikos.gr/politics/100574,VPRC:Provadisma_SYRIZA_me_315.html
http://www.enikos.gr/politics/100574,VPRC:Provadisma_SYRIZA_me_315.html#a-comments-list
http://www.enikos.gr/politics/100562,Tamhlos:O_voyleyths_dinei_kai_synenteyxe.html
http://www.enikos.gr/politics/100562,Tamhlos:O_voyleyths_dinei_kai_synenteyxe.html#a-comments-list
http://www.enikos.gr/international/100050,H_kthnovasia_dixazei_thn_Germania_.html
http://www.enikos.gr/international/100050,H_kthnovasia_dixazei_thn_Germania_.html#a-comments-list
http://www.enikos.gr/economy/100483,Twra-Stoyrnaras-Yparxei_Plan_B_se_perip.html
http://www.enikos.gr/economy/100483,Twra-Stoyrnaras-Yparxei_Plan_B_se_perip.html#a-comments-list
http://www.enikos.gr/politics/100556,Tamhlos:Asxoleiste_me_to_an_xynoyme.html
http://www.enikos.gr/politics/100556,Tamhlos:Asxoleiste_me_to_an_xynoyme.html#a-comments-list
http://www.enikos.gr/stathis/
https://twitter.com/intent/user?screen_name=NChatzinikolaou
https://twitter.com/
https://twitter.com/NChatzinikolaou
https://twitter.com/intent/user?screen_name=NChatzinikolaou
http://twitter.com/MihalelisDim
http://twitter.com/giannisasima
http://twitter.com/kyros_yakinthos
http://twitter.com/takisgenn
http://twitter.com/dimkaravasilis
http://twitter.com/001002003nz
https://twitter.com/NChatzinikolaou/status/274043503514882049
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=274043503514882049
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=274043503514882049
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=274043503514882049
https://twitter.com/intent/user?screen_name=Real_gr
http://t.co/nXLWR6pJ
https://twitter.com/Real_gr/status/274020005354557440
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=274020005354557440
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=274020005354557440
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=274020005354557440
https://twitter.com/intent/user?screen_name=Real_gr
http://t.co/dVUKW0yN
https://twitter.com/Real_gr/status/274023518688120832
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=274023518688120832
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=274023518688120832
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=274023518688120832
https://twitter.com/intent/user?screen_name=Real_gr
http://t.co/jwWq4kiq
https://twitter.com/Real_gr/status/274020629240508417
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=274020629240508417
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=274020629240508417
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=274020629240508417
https://twitter.com/intent/user?screen_name=NChatzinikolaou
https://twitter.com/NChatzinikolaou/status/274042717707829248
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=274042717707829248
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=274042717707829248
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=274042717707829248
https://twitter.com/intent/user?screen_name=NChatzinikolaou
http://twitter.com/giannisasima

