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Kεφ

  ΣΕΛ. 8-9

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Ετοιµασίες

 Βρισκόµαστε στον 13ο 
µήνα από το ξέσπασµα της 
περιπέτειας του κορονοϊ-
ού. Πρόκειται για µια παν-
δηµία που έχει βάλει στο 
ψυγείο βασικούς κλάδους 
της ελληνικής οικονοµίας, 
όπως είναι το λιανεµπό-
ριο, η εστίαση και ο του-
ρισµός. Μόνο από αυτούς 
τους κλάδους η οικονοµία 
έχει πληγωθεί βαθύτατα 
και οι πληγές που άνοιξαν 
θα πάρουν µεγάλο χρονι-
κό διάστηµα, έως και χρό-
νια, για να επουλωθούν.
Ωστόσο, το φως στο τού-
νελ έχει αρχίσει δειλά δει-
λά να φαίνεται. Το πρό-
γραµµα εµβολιασµού, αν 
και αργά, ανεβάζει στα-
θερά ρυθµούς και υπο-
λογίζεται ότι έως το τέλος 
Ιουνίου ένα πολύ µεγάλο 
κοµµάτι του πληθυσµού 
θα είναι

 Το «Κ» παρουσιάζει το σχέδιο των 11 
πυλώνων µε δηµοσιονοµικά, µεταρρυθµιστικά 
και τραπεζικά µέτρα ανάσχεσης του κινδύνου 
µαζικών λουκέτων µετά την πανδηµία. 
O έγκυρος µηχανισµός προειδοποίησης κόκκινων δανείων 
και η ανάγκη για αυξηµένες προβλέψεις, προκειµένου να 
απορροφηθούν οι κραδασµοί τη στιγµή της επανεκκίνησης 

της οικονοµίας, βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβερνητικής 
προετοιµασίας για την επόµενη µέρα. Πρόκειται για ένα 
κοµµάτι από τη δέσµη µέτρων που διαµορφώνουν από 
κοινού Κοµισιόν, ΕΚΤ, ελληνικές τράπεζες και υπουργείο 
Οικονοµικών µε στόχο την οµαλή µεταβατική περίοδο 
της επανεκκίνησης και την επόµενη ηµέρα. Το ΥΠΟΙΚ 
διαµορφώνει τις λεπτοµέρειες. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η πανδηµία 
µικραίνει τις 
αεροπορικές  ΣΕΛ. 19

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ 11 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 
- ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ
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Πού θα 
επενδυθούν 
€1,5 δισ. στον 
ηλεκτρισµό   ΣΕΛ. 18

Μεγάλη είσοδος 
στα offshore 
αιολικά   ΣΕΛ. 20

Κάθε επιχείρηση 
και το δικό της 
δίκτυο 5G   ΣΕΛ. 21

Η απίστευτη περιπέτεια 
Ελλήνων ναυτικών στην Κίνα
  Γιατί τους κρατούν τα διαβατήρια    ΣΕΛ. 17

Ποιοι μεγάλοι ξένοι επένδυσαν
στο ομόλογο της ΔΕΗ

Οι προβληματισμοί του SSM 
για τις τράπεζες

Στο κατώφλι του ΣτΕ η εστίαση,
περιμένοντας την Ανάσταση

1
2 
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Έρχεται πακέτο μέτρων 
ανάσχεσης των λουκέτων

 ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Τι έρχεται για τα 
επαγγελµατικά 
ταµεία
> Όλες οι αλλαγές 
που ετοιµάζει 
το υπουργείο Εργασίας

  ΣΕΛ. 7

  Πώς και γιατί έγινε το πανάκριβο λάθος     ΣΕΛ. 26

Οι πρωταθλητές του 12µήνου. 
«Αγοράστε Ελλάδα» λένε οι οίκοι   ΣΕΛ. 24-25

  ΣΕΛ. 2

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Των Saskia Popescu 
και Alexandra Phelan
Opinion / The New York Times

Πώς και γιατί έγινε το πανάκριβο λάθος

Γκάφα μισού δισ. $ 
από τη Citigroup

> Nέος γύρος διευκολύνσεων 
για επιχειρήσεις 
και επαγγελµατίες 
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> > Nέος γύρος διευκολύνσεων Nέος γύρος διευκολύνσεων 

ΟΦΕΙΛΕΣ

Πηγαίνουν πίσω 
πληρωµές φόρων 
και επιστρεπτέας 

και επαγγελµατίες 
    ΣΕΛ. 4

> Γράφει ο Ευάγγελος Βενιζέλος
  ΣΕΛ. 14-15

Δικαιούνται 
περισσότερες ελευθερίες 

οι εμβολιασμένοι;

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ


