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 Άποψη



Νέα αφετηρία

 Μπορεί επιδηµιολογι-
κά η κατάσταση να µην εί-
ναι η καλύτερη, µπορεί 
η εστίαση να είναι ακό-
µη κλειστή, µπορεί ο του-
ρισµός ακόµη να µην έχει 
ανοίξει και µπορεί ο εµβο-
λιασµός να µην έχει ακό-
µη πιάσει το επίπεδο της 
λεγόµενης ανοσίας της 
αγέλης, όµως τα µηνύµα-
τα από το µέτωπο της οι-
κονοµίας είναι καλύτε-
ρα. Ο δείκτης οικονοµι-
κού κλίµατος βρίσκεται σε 
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, 
που σηµαίνει ότι οι προσ-
δοκίες στην αγορά βελτι-
ώνονται ραγδαία. Ο δεί-
κτης του Xρηµατιστηρίου 
ακολουθεί αργή µεν, αλλά 
σταθερά ανοδική πορεία. 
Τα κρατικά έσοδα, παρά 
την ύφεση,

 Ζεστό χρήµα 2 δισ. ευρώ για µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις έρχεται από τις αρχές Ιουνίου και 
για το υπόλοιπο του χρόνου µέσα από τις ειδικές 
δράσεις του Ταµείου Ανάκαµψης.
Οι ενισχύσεις αυτές, που παρουσιάζονται σήµερα 
αναλυτικά από το «Κ», αφορούν διάφορους κλάδους και 
δραστηριότητες, από την ηλεκτροκίνηση έως την ενέργεια 

και τον τουρισµό. Τα προγράµµατα θα είναι «ανοιχτά», 
δηλαδή µετά την προκήρυξή τους θα υλοποιούνται 
µε διαδοχικούς κύκλους µέχρι και την εξάντληση του 
προϋπολογισµού τους, για µείωση της γραφειοκρατίας. 
Οι επιχειρήσεις θα έχουν µοναδική υποχρέωση να 
παρουσιάζουν επιχειρηµατικό σχέδιο. Οι επιδοτήσεις 
θα µπορούν να καλύπτουν το 100% της επένδυσης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδικά έργα 
900 εκατ. ευρώ 
µέσω Σ∆ΙΤ  ΣΕΛ. 23
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Φορολογία-Ακίνητα: Τι θα γίνει 
με τις νέες αντικειμενικές αξίες    ΣΕΛ. 11

Η ακτινογραφία 
της αγοράς 
ηλεκτρισµού

  ΣΕΛ. 21

Γιατί η ΤΕΡΝΑ 
Ενεργειακή έγινε 
πόλος έλξης 
επενδυτών   ΣΕΛ. 18

Μάχη µεριδίων 
στην ασφαλιστική 
αγορά   ΣΕΛ. 9

Εποχή-χρυσάφι 
για τη ναυτιλία
  Το καλύτερο τρίµηνο των τελευταίων 14 ετών             ΣΕΛ. 17

Προχωράει ο Πύργος 
που αλλάζει τον Πειραιά 

Μπουλντόζες στη mega-
πράσινη επένδυση της ΔΕΗ

1
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

Ζεστό χρήμα €2 δισ. πέφτει 
σε επιχειρήσεις και αγορά

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΟΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

> Αναλυτικά οι ηµεροµηνίες και 
τα ποσοστά «κουρέµατος»

  ΣΕΛ. 4

   Γιατί οι εργαζόµενοι ψήφισαν κατά της ένταξής τους 
στο κλαδικό σωµατείο                                                       ΣΕΛ. 26

Γιατί µπαίνουν φρέσκα 
κεφάλαια στο Χρηµατιστήριο    ΣΕΛ. 24-25

  ΣΕΛ. 2

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Του Eric J. Topol
Opinion / The New York Times

Γιατί οι εργαζόµενοι ψήφισαν κατά της ένταξής τους 

Πώς η Amazon νίκησε 
τους συνδικαλιστές

> Παρεµβάσεις-τοµή για 
την ανταγωνιστικότητα
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> > Παρεµβάσεις-τοµή για Παρεµβάσεις-τοµή για 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Όλες οι αλλαγές 
σε ωράριο, 
συνδικαλιστικό 
νόµο και άδειες
την ανταγωνιστικότητα

    ΣΕΛ. 6

Οι 5 μεγάλες αλλαγές 
στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

> Παρεµβάσεις σε αγορά οµολόγων, ακινήτων 
και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

  ΣΕΛ. 7

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Πώς και πότε 
θα αποπληρωθούν
οι επιστρεπτέες 
προκαταβολές

ΣΕΛ. 2


