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Ελληνική 
ιδιοκτησία

 Σε άλλες εποχές θα 
καιγόταν η Αθήνα. Θα 
βλέπαµε ξεβρακώµατα 
από συνδικαλιστές, µαζι-
κές απεργίες και την ελ-
ληνική κοινωνία να βρά-
ζει από αγανάκτηση για 
την ταλαιπωρία. Ευτυ-
χώς, όµως, οι εποχές αυ-
τές φαίνεται ότι έχουν πε-
ράσει. Αν είναι ανεπιστρε-
πτί, θα δείξει. Πάντως, το 
θετικό για την Ελλάδα εί-
ναι ότι δεν τις βλέπουµε 
αυτές τις εικόνες. Ο λό-
γος γίνεται για τις αντιδρά-
σεις απέναντι σε επιχει-
ρούµενες µεταρρυθµίσεις. 
Την περασµένη εβδοµάδα 
πέρασε από τη Βουλή µε 
άνετη πλειοψηφία το νέο 
εργασιακό νοµοσχέδιο, 
στο οποίο η αντιπολίτευση 
είχε ποντάρει πολλά. Είχε 
ποντάρει στην 

 Ο ειδικός ατοµικός αποταµιευτικός 
λογαριασµός κατά τα πρότυπα των ανεπτυγµένων 
οικονοµιών, όπως ΗΠΑ, Βρετανίας και χωρών 
της Ευρωζώνης, εντάσσεται στο µεταρρυθµιστικό 
πρόγραµµα της επόµενης ηµέρας. 
Τώρα, βρίσκεται υπό µελέτη το δηµοσιονοµικό κόστος 
προκειµένου να αποφασιστούν ο κατάλληλος χρόνος και 

το µείγµα των φοροαπαλλαγών, ανάλογα µε την περίοδο 
διακράτησης, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Υπάρχει και 
η λίστα των άµεσων µεταρρυθµίσεων, µε τουλάχιστον 
οκτώ νοµοσχέδια για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. 
Τα πιο άµεσα αφορούν αναµόρφωση του Συνεγγυητικού 
Κεφαλαίου, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καλυµµένα οµόλογα 
και ψηφιοποίηση των αγορών µετοχών, οµολόγων.
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Pressing στις τράπεζες 
για περισσότερα δάνεια

Η δύσκολη επόμενη ημέρα 
για τον όμιλο Μουζενίδη

Μπαράζ παραγγελιών για νέα 
πλοία στα ναυπηγεία της Ασίας
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Πώς θα είναι 
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επόµενης 10ετίας
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Οι  Έλληνες εφοπλιστές 
µε τα µεγαλύτερα κέρδη 
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ΝΑΥΛΑ

Αποταμιευτικός λογαριασμός 
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Εισβάλλουν για τα πολύτιµα, πλέον, εµπορεύµατα     ΣΕΛ. 26

  ΣΕΛ. 2

ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ 
TA ΚΛΕΙ∆ΙA 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Γράφει ο Saad B. Omer
Opinion / The New York Times

> Στόχος η οικοδόµηση 
εµπιστοσύνης στο σύστηµα 
για τους ασφαλισµένουςγια τους ασφαλισµένους

  ΣΕΛ. 10

ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ 

Νέα εποχή 
στην επικουρική 
ασφάλιση

Οι ανατιμήσεις έφεραν έξαρση 
κλοπών ξυλείας, πρώτων υλών
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Οι µεγάλες προκλήσεις 
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> Ανάκαµψη, πληθωρισµός, επιτόκια 
είναι τα καυτά ζητήµατα 

  ΣΕΛ. 24-25

Τρία αινίγματα στο Χ.Α. 
και οι απαντήσεις
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για τους ασφαλισµένους

Νέα εποχή 
στην επικουρική 
ασφάλισηασφάλιση

> Προς οριστική κατάργηση 
για όλους η εισφορά 
αλληλεγγύης 
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Μόνιµες οι 
µειώσεις φόρων 
της πανδηµίας

αλληλεγγύης αλληλεγγύης 
    ΣΕΛ. 6
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