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ΕΥΡΩ-ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Έτσι ξεπλένεται
χρήµα εν µέσω
COVID

Όλο το νέο πλάνο
για επιδότηση
εισφορών

> ∆ιεθνείς οργανισµοί
κρούουν καµπανάκι για
νέες επιτηδευµένες τεχνικές

> Τι σχεδιάζει το υπουργείο
Εργασίας για στήριξη θέσεων
επιχειρήσεων - εργαζόµενων

ΣΕΛ. 9

• Τιµή 2,5 €

ΟΜΟΛΟΓΑ

Η Ελλάδα ξανασυστήνεται
στις διεθνείς αγορές
ΣΕΛ. 24-25

ΣΕΛ. 7

TO ΥΠΟΙΚ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Μπαράζ μειώσεων φόρων
και νέων μέτρων στήριξης
ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΩΡΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ - Η ΛΙΣΤΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Οι µεγάλες
επιχειρηµατικές
µάχες στα
δικαστήρια ΣΕΛ. 21

 Η κυβέρνηση επισπεύδει την ανακοίνωση
φοροελαφρύνσεων καθώς και την αναστολή
φόρων που επιβαρύνουν νοικοκυριά, ελεύθερους
επαγγελµατίες και επιχειρήσεις.
Πρόκειται για µειώσεις που υπό κανονικές συνθήκες
θα ανακοινώνονταν έως το τέλος του έτους ή τις αρχές
του 2022. Ωστόσο, το ενδεχόµενο των πρόωρων

Βροχή
καταγγελιών για
ταχυµεταφορές
ΣΕΛ. 20

Εξελίξεων
συνέχεια στις
κατασκευαστικές
ΣΕΛ. 23

Delivery πλέον
για όλους και
για όλα
ΣΕΛ. 22

εκλογών θέτει σε ετοιµότητα το οικονοµικό επιτελείο, το
οποίο και αναµένεται να προχωρήσει το πρώτο πακέτο
φοροελαφρύνσεων στο διάστηµα από τον Απρίλιο έως
και τον Ιούνιο. Σε αυτό περιλαµβάνεται η νέα µείωση
της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελµατίες, η συρρίκνωση του τέλους επιτηδεύµατος,
η 7η και 8η επιστρεπτέα προκαταβολή.
ΣΕΛ. 4-5, 6

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Αυτοί οι βιομηχανικοί
όμιλοι πατούν το κουμπί
της ανάκαμψης

Του Hamilton Nolan
Opinion / The New York Times

> Όλα τα projects ύψους 1,5 δισ. ευρώ

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ
ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 18-19

Ψίθυροι...

Σκορπιός

 Άποψη

Στις επάλξεις
 Το πολιτικό κλίµα δεν

είναι και στην ηπιότερη κατάσταση. Όσο για
την οικονοµία, τα πράγµατα είναι πολύ χειρότερα. Την ώρα που η αξιωµατική αντιπολίτευση δεν
χάνει ευκαιρία να σηκώνει τους τόνους για τα πάντα, επιχειρώντας να εκµεταλλευτεί πολιτικά ακόµη και το πολύ κρίσιµο και
ευαίσθητο ζήτηµα της πανδηµίας, η οικονοµία έχει
µπει σε βαθιά κατάψυξη.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι διασωληνωµένες και συντηρούνται από
τον κρατικό προϋπολογισµό, ενώ η δυσφορία των
πολιτών έχει αρχίσει να
ανεβαίνει αλµατωδώς καθώς στην οικονοµική πίεση προστίθεται και η ψυχολογική πίεση από το πολύµηνο lockdown. ΣΕΛ. 2 

ΣΕΛ. 46-47

1
Πυρετός deals σε πληροφορική
2 και τηλεπικοινωνίες
Πώς είδε η αγορά την έρευνα
3 της Κομισιόν για τη ΔΕΗ
Φουντώνει η μάχη για
τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Ζωντανεύει
το νησί του Ωνάση


Επιστρέφει ως υπερπολυτελές θέρετρο

ΣΕΛ. 17

Η νέα επενδυτική
φρενίτιδα στα ηλεκτρικά
Ι.Χ. και οι κίνδυνοι


Η στάση Γ. Μπάφετ και τι έχει δείξει η ιστορία

ΣΕΛ. 26

