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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

  ΣΕΛ. 8-9, 10, 11

Το «παράθυρο» 
για χαµηλότερα 
πλεονάσµατα

 Το «παράθυρο» για 
τη µείωση των πρωτογε-
νών πλεονασµάτων, όπως 
προκύπτει από την έκθε-
ση της Κοµισιόν που είχε 
αποκαλύψει µε πρωτοσέ-
λιδο θέµα του πριν από 
δύο εβδοµάδες το «Κ», 
ανοίγει και πάλι.
Αυτήν τη φορά µε την 
πολύ σηµαντική τοποθέ-
τηση του επικεφαλής της 
Κοινοβουλευτικής Οµά-
δας του ΕΛΚ και υποψη-
φίου για την προεδρία της 
Κοµισιόν, Μάνφρεντ Βέ-
µπερ, στη διάρκεια συ-
νέντευξης Τύπου µε τον 
πρόεδρο της Ν.∆., Κυριά-
κο Μητσοτάκη.
Άλλωστε, το ζήτηµα απο-
τελεί πάγιο αίτηµα της αξι-
ωµατικής αντιπολίτευσης. 
Ο λόγος για τη

• Τιµή 2,5 €

ΝΑ ∆ΙΚΤΥΩΝΕΣΤΕ 
ΝΩΡΙΣ, ΝΑ 
∆ΙΚΤΥΩΝΕΣΤΕ 
Α∆ΙΑΚΟΠΑ   ΣΕΛ. 2

Το παιχνίδι στα ακίνητα
με φόντο το Airbnb

 Ένα εντελώς νέο σκηνικό διαµορφώνεται 
στην αγορά ακινήτων, µε άµεσες επιπτώσεις 
για ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, τράπεζες, αλλά και 
για την πραγµατική οικονοµία. 
«Χρυσή Βίζα» και πλατφόρµες διαχείρισης βραχυχρόνιων 
µισθώσεων έχουν ωθήσει τις τιµές υψηλότερα, µε θετικό 
αντίκτυπο και για τα ακίνητα των τραπεζών, καθώς στα 

χαρτοφυλάκιά τους θα βρεθούν προσεχώς 40.000 ακίνητα. 
Το κέρδος για τις τράπεζες από τις πωλήσεις ακινήτων 
αναµένεται στο 10%-15% και θα περιορίσει τις ζηµιές που 
καταγράφονται από τα εν λόγω χαρτοφυλάκια. Ωστόσο 
το «δόκανο» παραµονεύει. Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές 
ακινήτων που τα εκµισθώνουν βραχυχρόνια καλούνται 
να πληρώσουν τον «λογαριασµό» στην Εφορία. 

    ΣΕΛ. 4

Με τον Τραµπ και τον Πούτιν στο «τιµόνι», αναζωπυρώνονται 
οι φόβοι µιας πυρηνικής σύγκρουσης.    ΣΕΛ. 20

Το «παιχνίδι» των αποτιμήσεων 
και οι τραπεζικές μετοχές.

Τα top picks και ο ρόλος 
των μετοχών της ενέργειας.

Bill Gross: Το «αντίο» του 
άλλοτε γκουρού των ομολόγων.

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, «ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ» ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΥΝ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ... 
ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟ «∆ΟΚΑΝΟ» ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΓΩΝ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ»

  ΣΕΛ. 14-15

Αυξάνεται έως 
288 ευρώ 
ετησίως το 
«χαράτσι» στους 
επαγγελµατίες

  ΣΕΛ. 21

Σε αναζήτηση 
λύσης για τους 
λιγνίτες της ∆ΕΗ

  ΣΕΛ. 23

Ο Κρητικός 
χρηµατιστής που 
έγινε βιοµήχανος

ΣΕΛ. 4

> Έξι µήνες µετά τη 
2η έκδοση η πιθανή 
απελευθέρωση.

Capital controls:
Πότε και µε ποιες 
προϋποθέσεις 
αίρονται πλήρως

> Φρένο στην ανάπτυξη, 
κρίση εµπιστοσύνης, 
Brexit και εµπορικοί πόλεµοι.

φ
> > Φρένο στην ανάπτυξη, Φρένο στην ανάπτυξη, Φρένο στην ανάπτυξη, 

Πυκνώνουν 
τα σύννεφα 
πάνω από 
την Ευρωζώνη

  ΣΕΛ. 18-19

Μεγαλώνουν Golden Hall 
και Smart Park
 Επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ στα δύο εµπορικά κέντρα και 
υψηλή ζήτηση για τους νέους χώρους.                               ΣΕΛ. 26

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Οι προσδοκίες ανάκαμψης 
και οι κορυφαίες επιλογές

> Το σκληρό «πόκερ» µε τις τραπεζικές µετοχές. 
– Ποιους τίτλους ξεχωρίζουν τώρα οι αναλυτές. 

– Οι νέες τιµές-στόχοι.
  ΣΕΛ.  24-25

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

MALLS

Με τον Τραµπ και τον Πούτιν στο «τιµόνι», αναζωπυρώνονται 

Επιστρέφει 
ο κίνδυνος 

πυρηνικού πολέμου

ΤΑΜΕΙΑ

   Ποιοι εξαιρούνται, για ποιους οφειλέτες η συµµετοχή είναι ακόµη αβέβαιη, 
ποιες εισφορές δεν θα επαναϋπολογιστούν. – Τα «ψιλά γράµµατα».   ΣΕΛ. 7

Ποιοι εξαιρούνται, για ποιους οφειλέτες η συµµετοχή είναι ακόµη αβέβαιη, Ποιοι εξαιρούνται, για ποιους οφειλέτες η συµµετοχή είναι ακόµη αβέβαιη, Ποιοι εξαιρούνται, για ποιους οφειλέτες η συµµετοχή είναι ακόµη αβέβαιη, 

Οι «γκρίζες ζώνες» της 
ρύθµισης για τις 120 δόσεις


