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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα
επιδοτηθεί το
«Πρώτο ένσηµο»

Τι θα κρίνει το
νέο κοινωνικό
µέρισµα

> ∆ιπλή επιχορήγηση
για την πρόσληψη
νέων εργαζοµένων

> Πρόσθετο
δηµοσιονοµικό χώρο
αναζητούν στο ΥΠΟΙΚ

ΣΕΛ. 6

• Τιµή 2,5 €

ΞΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ

Ζεστές οι αγορές
για τα ελληνικά οµόλογα

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 24-25

ΑΚΙΝΗΤΑ

Οι 10 μεγάλες αλλαγές
στον νέο ΕΝΦΙΑ

ΟΙ ΚΕΡ∆ΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ - ΟΙ ΝΕΕΣ 1.300 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ - ΤΟ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Οι ευνοηµένοι
της ενεργειακής
κρίσης
ΣΕΛ. 19

 Νέο ΕΝΦΙΑ ετοιµάζει το οικονοµικό επιτελείο
της κυβέρνησης, µε νέα κλιµάκια, συντελεστές
υπολογισµού του βασικού φόρου, µεγαλύτερες
εκπτώσεις, περισσότερες δόσεις και φορολόγηση
κάθε ακινήτου ξεχωριστά.
Στα ανωτέρω θα πρέπει να συµπεριληφθεί η νέα µείωση
του φόρου, σε ποσοστά ενδεχοµένως υψηλότερα του

8% µεσοσταθµικά. Για ορισµένους ιδιοκτήτες ακινήτων η
µείωση µπορεί να φτάσει και το 15%-20%, ενώ για όλους
θα είναι οριακή ή στα ίδια επίπεδα µε σήµερα. Θα υπάρξουν
όµως και επιβαρύνσεις. Στον νέο σχεδιασµό θα πρέπει να
συνυπολογιστεί και η νέα ένταξη (εκτός των 3.643 περιοχών
που εντάχθηκαν το καλοκαίρι) 1.300 περιοχών, ακόµα και
στην περιοχή της Αττικής.
ΣΕΛ. 8

Η επόµενη ηµέρα
της ∆ΕΗ
ΣΕΛ. 23
40.000
πλειστηριασµοί
έως το 2022
ΣΕΛ. 11

∆ηµόσιο:
Μπόνους σε
αποδοτικούς
προϊσταµένους

 Άποψη

Προσοχή
στον ΕΝΦΙΑ
 Η φορολογία από

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Η πανδημία φούσκωσε
το ιδιωτικό χρέος

ΣΕΛ. 10

Γράφει η Helen Thompson
Opinion / The New York Times

> Πόσα χρωστούν επιχειρήσεις, νοικοκυριά

Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΧΕΙ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΟ
ΕΝΑΝ ∆ΡΟΜΟ:
ΤΗ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕΛ. 2

σε τράπεζες, εφορία, Ταµεία
ΣΕΛ. 13

Ψίθυροι...

ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΣ

1
Πράσινο φως για μεγάλο
2 αιολικό πάρκο
To προφίλ των 30άρηδων
3 αναζητούν οι τράπεζες

µόνη της είναι µια πολύ
ευαίσθητη πτυχή της οικονοµικής δραστηριότητας. Το ρητό «αν θέλεις να
σκοτώσεις κάτι… φορολόγησέ το» είναι, στο µέτρο της ακρότητας, µια περιγραφή της καταλυτικής
επίδρασης που µπορεί να
έχει η φορολόγηση ενός
κλάδου ή µιας οικονοµικής δραστηριότητας. Η περίοδος διακυβέρνησης
από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι µια
χαρακτηριστική περίπτωση καταστροφικής για την
οικονοµική δραστηριότητα φορολόγησης. Οι υφιστάµενοι φόροι αυξήθηκαν και επιβλήθηκαν δεκάδες νέοι φόροι «σε ό,τι
κινείται και αναπνέει».
Η γενική αίσθηση που
επικράτησε
ΣΕΛ. 2


ΣΕΛ. 46-47

Προ των πυλών η έκδοση
νέων εταιρικών ομολόγων

Χάκερς απειλούν
την ελληνική ναυτιλία


Οι κυβερνοεπιθέσεις που έγιναν πρόσφατα

ΣΕΛ. 22

Ανοίγουν δεκάδες
νέες αεροπορικές


Θετικά απόνερα της πανδηµίας στους αιθέρες

ΣΕΛ. 26

