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Επιστροφή 
στο µέλλον

 Το βαθύτερο σκοτάδι 
βρίσκεται λίγο πριν εµφα-
νιστεί η πρώτη αχτίδα φω-
τός, είπε πρόσφατα κυβερ-
νητικό στέλεχος, σχολιά-
ζοντας την επιδηµιολογι-
κή κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται η χώρα. Πάνω 
τα κρούσµατα, πάνω οι δι-
ασωληνώσεις, πάνω οι 
θάνατοι. Ωστόσο, το εµβο-
λιαστικό πρόγραµµα τρέ-
χει και η πορεία του είναι 
παράδειγµα προς µίµηση 
από άλλες χώρες. Πέρα 
από την καθηµερινή δια-
χείριση των προβληµάτων 
που δηµιουργεί η πανδη-
µία, η κυβέρνηση έχει αρ-
χίσει -και ορθώς- να κάνει 
τους σχεδιασµούς της για 
την ηµέρα µετά το τέλος 
της περιπέτειας που έχει 
βάλει την 

 Μεταρρυθµιστικό µπαράζ δροµολογεί αµέσως 
η κυβέρνηση, µε πολλαπλές νοµοθετικές και 
εκσυγχρονιστικές παρεµβάσεις σε κρίσιµους 
κλάδους της οικονοµίας και της κοινωνίας. 
Ο σχεδιασµός του Μεγάρου Μαξίµου, που ξεκινά να 
ξετυλίγεται, περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, νέο ασφαλιστικό 
νόµο για την επικουρική σύνταξη µε κεφαλαιοποιητικό 

χαρακτήρα, απλοποίηση των αδειοδοτήσεων επενδύσεων, 
νέο νόµο για τον εκσυγχρονισµό των δηµοσίων 
συµβάσεων και αξιολόγηση των δηµοσίων υπηρεσιών. 
Στόχος είναι να είναι έτοιµη η οικονοµία να τρέξει όταν θα 
τελειώσει η υγειονοµική περιπέτεια. Σηµαντικός βραχίονας 
της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας θα επικεντρωθεί στην 
παιδεία µε νέο νόµο για τη λειτουργία των ΑΕΙ.
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Πυρετός 
εξαγορών στην 
πληροφορική
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Η επέλαση 
των νέων ΑΠΕ 
στην ελληνική 
πράσινη αγορά  

  ΣΕΛ. 21

Ο κλάδος των
Ι.Χ. τρέχει εν 
µέσω πανδηµίας
Παρά το lockdown κινούνται 
δυναµικά οι πωλήσεις νέων 
οχηµάτων.   ΣΕΛ. 19

> Αρχικά θα ανασταλεί 
και για τα φετινά 
εισοδήµατα
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ΦΟΡΟΙ 

Οριστική η κατάργηση 
της εισφοράς 
αλληλεγγύης

εισοδήµατα
    ΣΕΛ. 6

Όλο το χρονοδιάγραµµα 
εµβολιασµού ανά ηλικία
  Πότε θα έχει χτιστεί η πολυπόθητη ανοσία    ΣΕΛ. 10

Τα εμπόδια στον δρόμο για 
την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ 

«Πράσινος» κλοιός για 
τις ευρωπαϊκές τράπεζες

Πότε και γιατί πήγε η Coca-Cola 
στην Ουκρανία
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Μεταρρυθμιστική ρελάνς 
σε 18 κρίσιμους τομείς 

 Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Ποια κλάση 
διάλεξε κάθε 
επάγγελµα
> Το ποσό των µηνιαίων 
εισφορών που διάλεξαν 
γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί 
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  Ήδη µεγάλες ξένες επιχειρήσεις ξεκίνησαν    ΣΕΛ. 26

Έρχεται η 4ήμερη 
εβδομάδα εργασίας
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Ποιοι διεκδικούν 
€ 1,6 τρισ. που φεύγουν 

από το City

> Η µεγάλη ευκαιρία για τις ελληνικές τράπεζες
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Τι βλέπουν οι επενδυτές και 
επιστρέφουν στη Λ. Αθηνών   ΣΕΛ. 24-25
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Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ
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