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Τίποτα πλέον 
ίδιο

 Η συνέντευξη του επι-
κεφαλής του Οικονοµι-
κού Γραφείου του Πρω-
θυπουργού, κ. Αλέξη Πα-
τέλη, στο «Κ» φωτίζει µε-
ρικές κρίσιµες αλλαγές 
που συντελούνται στην οι-
κονοµία κατά τη διάρκεια 
της πανδηµίας. Οι αλλα-
γές αυτές είναι δοµικές, 
δηλαδή αλλάζουν σε µό-
νιµη βάση επιλογές, συ-
µπεριφορές, άτυπους κα-
νόνες και συνήθειες. 
Χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα ο τρόπος εργασί-
ας. Σε δηµοσκόπηση µε-
γάλης επιχείρησης µόλις 
ο ένας στους δέκα εργα-
ζόµενους απάντησε ότι θα 
επιθυµούσε µετά την παν-
δηµία να επιστρέψει στην 
εργασία του αποκλειστικά 
στο γραφείο.

 Επενδύσεις που θα χρηµατοδοτηθούν 
από το Ταµείο Ανάκαµψης ξεκινούν αµέσως, 
τονίζει ο κ. Αλέξης Πατέλης, επικεφαλής του 
Οικονοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, 
στην αποκλειστική συνέντευξή του στο «Κ».
Σηµειώνει ότι η πανδηµία αποτελεί δοµική αλλαγή για 
την οικονοµία λόγω, για παράδειγµα, της τηλεργασίας, 

που ήρθε για να µείνει, αλλά και της απαιτούµενης 
ψηφιοποίησης διαδικασιών. Για την είσοδο της Αmazon 
στην Ελλάδα, που ανακοινώθηκε χθες, σηµειώνει ότι είναι η 
αρχή και άλλων επενδύσεων της εταιρείας, ενώ προβλέπει 
νέες επενδύσεις και από άλλες επιχειρήσεις στον κλάδο. Τα 
νέα µέτρα στήριξης µετά την πανδηµία θα είναι στοχευµένα, 
ενώ έρχονται και µόνιµες µειώσεις φόρων.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
Ι∆ΕΑ   ΣΕΛ. 2

Πόλεµος µέχρις 
εσχάτων για την 
Ελλάκτωρ  ΣΕΛ. 20
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«Ξεκινούν αμέσως έργα 
του Ταμείου Ανάκαμψης»
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Ο διεκδικητής 
του ∆Ε∆∆ΗΕ που 
τέθηκε νοκ άουτ

  ΣΕΛ. 26

Επιδότηση 
επιχειρηµατικών 
δανείων. 
Πότε και πώς

  ΣΕΛ. 13

Προς απόσυρση ΑΤΜ-επιταγές 
  Πανδηµία ηλεκτρονικών πληρωµών. 
  Αποκλειστικά στοιχεία από τις τραπεζικές συναλλαγές.   ΣΕΛ. 9

> Ο χάρτης προστασίας 
της αγοράς εργασίας. 
Οι κρίσιµες ηµεροµηνίες.
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Για ποιους 
ισχύει 
απαγόρευση 
απολύσεων

Οι κρίσιµες ηµεροµηνίες.
    ΣΕΛ. 12

  Συνωµοσιολόγοι, ακραίοι και αρνητές.   ΣΕΛ. 19

Σε ασφυκτική πίεση η αγορά
  Ποντάρει σε εκπτώσεις και άνοιγµα από ∆ευτέρα.    ΣΕΛ. 10-11

Το θετικό μήνυμα για την ΕΤΕ 
από τις αγορές.

Η μη πληρωμή των κουπονιών 
και ο φαύλος κύκλος της MLS.

Eurobank: Οι κορυφαίες επιλογές 
στο Χ.Α. ενόψει ανάκαμψης.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Οι προβλέψεις 
της Goldman 
Sachs για 
την οικονοµία

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

 Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ «Κ»

> Τι «βλέπει» ο διεθνής 
επενδυτικός οίκος 
για µετοχές, οµόλογα. 

  ΣΕΛ. 24-25

Ο βίος και η πολιτεία 
των εισβολέων 
στο Καπιτώλιο
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> ∆ροµολογείται η κατάργησή τους. 
– Αναλυτικά παραδείγµατα του παραλογισµού.

  ΣΕΛ. 6-7

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Τα τεκμήρια 
απαξιώνουν περιουσίες


