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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΦΟΡΙΑ

Πώς το κράτος
επιδοτεί το
εργασιακό κόστος

Ο τρόπος αποφυγής
φόρων για
ανείσπρακτα ποσά

> Όλα τα προγράµµατα
στήριξης της απασχόλησης
που είναι διαθέσιµα

> Η φορολογική νοµοθεσία
δίνει διέξοδο σε επιχειρήσεις
και επαγγελµατίες
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• Τιµή 2,5 €

Ελλάδα 2.0

Η εµβληµατική µεταρρύθµιση
του Ταµείου Ανάκαµψης
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Ψηφιοποιούνται ∆ηµόσιο, ∆ικαιοσύνη, Παιδεία, Υγεία
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Ο ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

Χρηματιστήριο στο ρυθμό
των 1.000 μονάδων
891,7
850

800

ΟΙ 71 ΜΕΤΟΧΕΣ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ - ΠΟΤΕ
ΒΛΕΠΟΥΝ OI ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΝΕΟ ΑΝΟ∆ΙΚΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ώρα αποφάσεων
για τους
υδρογονάνθρακες

 O Γενικός ∆είκτης του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών φλερτάρει πλέον µε τα προ πανδηµίας
επίπεδα. Βρίσκεται κοντά στο επίπεδο που ήταν
όταν ξέσπασε η πανδηµική κρίση.
Οι µετοχές που επιβίωσαν ουσιαστικά της πανδηµίας
και σηµειώνουν, µάλιστα, κέρδη αυτό το διάστηµα είναι
αρκετές, σχεδόν οι µισές του ταµπλό της Λεωφόρου

ΓΓενικός ∆είκτης
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Οι Βρετανοί
κρίνουν το
φετινό καλοκαίρι
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Τι φέρνουν
τα ταχυδροµικά
ΑΤΜs
ΣΕΛ. 18
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Αθηνών, κάτι που δείχνει ότι το Χρηµατιστήριο έχει τις
άµυνες αλλά και τις δυνάµεις να στοχεύσει σηµαντικά
υψηλότερα. Εκεί που στόχευε πριν εµφανιστεί η
COVID-19, δηλαδή στο επίπεδο των 1.000 µονάδων.
Χρηµατιστηριακές, αναλυτές και οίκοι «βλέπουν» µάλιστα
ότι ο Γενικός ∆είκτης µπορεί να ξεπεράσει αυτό το
ψυχολογικά σηµαντικό όριο εντός του τρέχοντος τριµήνου.
ΣΕΛ. 24-25, 27
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Στα νησιά µας
ποντάρουν οι
αεροπορικές ΣΕΛ. 21
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 Άποψη

Ολοταχώς
στην
κανονικότητα
 Στο µεταρρυθµιστι-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η βόμβα
του ιδιωτικού χρέους

Της Kara Swisher
Opinion / The New York Times

> Πώς θα εξουδετερωθεί για νοικοκυριά

και επιχειρήσεις

Ο ΤΖΕΦ ΜΠEΖΟΣ
ΚΟΡΟΪ∆ΕΥΕΙ ΤΟΥΣ
ΣΕΛ. 2
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
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Ψίθυροι...

κό πεδίο εισέρχεται ολοταχώς η κυβέρνηση. Παράλληλα µε την ταχεία
επιστροφή στην καθηµερινή κανονικότητα, στην
κανονικότητα εισέρχεται
και η κυβερνητική πολιτική. Το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίµου ετοιµάζεται να εισέλθει στην κυβερνητική κανονικότητα µε µια εµβληµατική µεταρρύθµιση. Αυτή του εργασιακού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το νοµοσχέδιο που ετοιµάζει το
υπουργείο Εργασίας θα
είναι τοµή για την οικονοµία, τις επιχειρήσεις, αλλά
και τους ίδιους τους εργαζόµενους. Πρόκειται για
εκσυγχρονισµό του εργασιακού πεδίου,
ΣΕΛ. 2
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1
Κινητικότητα στις τραπεζικές
2 μετοχές λόγω... MSCI
Οι επενδύσεις-ρεκόρ
3 και το μέρισμα του ΑΔΜΗΕ
Καλά νέα για το mega project
του Ελληνικού

Γιατί οι 30άρηδες στις ΗΠΑ
αγοράζουν σπίτι


Τα ιστορικά χαµηλά επιτόκια και οι προοπτικές
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Πώς η Κίνα
στερεί τα «καύσιμα»
ανάκαμψης της Αμερικής


Η ασιατική οικονοµία απορροφά πρώτες ύλες

ΣΕΛ. 26

