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• Τιµή 2,5 €

Έρχονται κίνητρα
για startups
και ερευνητικά
κέντρα

Πώς ετοιµάζονται να
ανοίξουν οι µεγάλοι
ξενοδοχειακοί
όµιλοι της χώρας

Άνω των 10 δισ. θα διεκδικήσει

> Νέο νοµοσχέδιο από το
υπουργείο Ανάπτυξης, στόχος η
δηµιουργία «hub» στην Ελλάδα.

> Το πλάνο της επανεκκίνησης
και τα 3 σηµεία στήριξης
για τον Τουρισµό.

ΣΕΛ. 20

ΣΕΛ. 8, 9

 Πώς θα ανοίξει το περιθώριο για πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις.
- Στο τραπέζι και τα κονδύλια του ESM. ΣΕΛ. 7

η Ελλάδα από το πακέτο Μέρκελ - Μακρόν

Η Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
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Πώς θα ρυθμιστούν οι οφειλές σε
τράπεζες, Εφορία, Ταμεία, ΔΕΚΟ
ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΩΝ 230 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ - ΠΩΣ ΘΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ, ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Όλα τα µέτρα
ενίσχυσης σε
οικονοµία και
επιχειρήσεις για
το επόµενο 5µηνο

 Τι και πώς θα κρίνει τον διαχωρισµό όλων των
χρεών σε βιώσιµα και µη βιώσιµα.
 Τι θα προβλέπει η προ-πτωχευτική διαδικασία ρύθµισης
για το σύνολο των βιώσιµων οφειλών.
 Ποια χρέη κρίνονται µη βιώσιµα και οδηγούν
σε πτώχευση µε ρευστοποίηση assets.

 Πώς η ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων οδηγεί
σε απαλλαγή από το υπόλοιπο χρέος.
 Τι προβλέπει ο νόµος για τα δικαιώµατα
µετόχων σε επιχειρήσεις προς εκκαθάριση.
 Η πρόβλεψη για διασφάλιση του δικαιώµατος στην
κατοικία µετά από πτώχευση και οι εξαιρέσεις.
ΣΕΛ. 4-5

ΣΕΛ. 10, 11

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Γιατί η Ελλάδα
περιµένει µόνο
καλά νέα από την
ΕΚΤ στις 4 Ιουνίου

Το μίνι ράλι των αγορών,
οι παγίδες και
οι δυσοίωνες προβλέψεις

. ΣΕΛ. 6

«Σχέδιο πτήσης»
για την επόµενη
µέρα της Aegean
ΣΕΛ. 21

O Richard Branson
στο Κεφάλαιο

ΣΕ

Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

ΜΕ

> Η άνοδος 30% του MSCI World από τα χαµηλά του Μαρτίου

ΤΟΥΣ

ΕΜΠΝΕΥΣΗ:
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΕΙ
ΕΞΩ

και ο παράγοντας «κορονοϊός».
> Οι άµυνες του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου
και οι εκτιµήσεις για τη συνέχεια.
ΣΕΛ. 24-25

ΣΕΛ. 2

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ψίθυροι...

 Άποψη

Μια καλή,
αλλά διόλου
αρκετή αρχή...
 Η συζήτηση για την

«πρόταση» συγκρότησης
του Ταµείου Ανάκαµψης
από τους Μακρόν - Μέρκελ δικαιολογηµένα έχει
αποσπάσει την προσοχή
όλων στην Ευρώπη, καθώς σε αυτήν αποτυπώνεται η θέληση για µια ενιαία απάντηση στην κρίση,
αλλά και στα «όριά» της
στην τρέχουσα συγκυρία.
Μισό τρισ. ευρώ είναι το
χρηµατοδοτικό πακέτο,
εφόσον πάρει το «ΟΚ»
από τα εθνικά Κοινοβούλια. ∆ηλαδή περίπου
0,4%-0,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.
Αναµφίβολα πρόκειται
για κάτι ανεπαρκές σε σύγκριση µε τα µεγέθη της
Ε.Ε., που πρέπει ΣΕΛ. 2 

ΣΕΛ. 46-47

1
Το «μήνυμα» Dimon για
2 «οικονομία χωρίς αποκλεισμούς».
Ποιο hedge fund φοβάται...
3 «απαγόρευση κατοχής» χρυσού!
Το fund των 500 δισ., η ΕΚΤ
και τα bonds του Νότου.

Γιατί µεγάλα funds
υποδοµών κινούνται
για τον ∆Ε∆∆ΗΕ

 «Μαγνήτης» τα περιουσιακά στοιχεία ύψους 3 δισ. ευρώ της
εταιρείας. - Τα οφέλη για τη ∆ΕΗ και το πλάνο πώλησης. ΣΕΛ. 20
23

Η αβέβαιη ανάκαμψη
της πετρελαϊκής αγοράς
 Οι εθελοντικές περικοπές παραγωγής και η επανεκκίνηση
της κινεζικής ζήτησης τονώνουν τις τιµές. ΣΕΛ. 19

