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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΓΟΡΑ

Νέα κίνητρα
για θέσεις
εργασίας µετά
την πανδηµία

Τι αλλάζει στα
µέτρα στήριξης
επιχειρήσεων επαγγελµατιών

> Τι αλλάζει από Ιούλιο
- Αύγουστο
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> Περισσότερο στοχευµένες
παρεµβάσεις
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Ο∆ΗΓΟΣ

Όλες οι νέες φορo-ελαφρύνσεις
- Παραδείγµατα
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ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Ρεκόρ νέων κωδικών στο Χ.Α.
Πάνω η ζήτηση για δάνεια
ΣΑΦΕΙΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ - ΖΕΣΤΟ ΧΡΗΜΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Α∆ΡΑΝΕΙΣ ΚΩ∆ΙΚΟΙ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Επενδύσεις στην
αποθήκευση
ενέργειας
ΣΕΛ. 23

 Σαφή µηνύµατα ανάκαµψης έχει αρχίσει
να εκπέµπει πλέον η οικονοµία και η
αγορά. Η ζήτηση για δάνεια έχει αρχίσει να
αναθερµαίνεται, ενώ θετικές είναι οι εξελίξεις και
στο χρηµατιστηριακό µέτωπο.
Τον Μάρτιο, µήνα σκληρού lockdown, το άνοιγµα νέων
κωδικών στο Χρηµατιστήριο έκανε ρεκόρ τουλάχιστον πέντε
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Υπεραξίες από
αναπλάσεις
στην Αθήνα ΣΕΛ. 42-43
Το αντίπαλο δέος
της ∆ΕΗ από τη
Mytilineos ΣΕΛ. 20
Σε εξέλιξη
µπαράζ
κουρεµάτων
δανείων

ετών, µια ένδειξη ότι φρέσκο χρήµα ετοιµάζεται να µπει
στην αγορά. Η πορεία του Χρηµατιστηρίου γίνεται πλέον µε
τζίρους που µπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικοί.
Η συναλλακτική δραστηριότητα κινείται στα επίπεδα των
100 εκατ. ευρώ ηµερησίως, από 30-40 εκατ. ευρώ πέρυσι
σε µέσο όρο, δείχνοντας πως µπαίνουν νέα κεφάλαια στο
σύστηµα, αλλά και µεγαλύτερο πλήθος κωδικών.
ΣΕΛ. 9, 24-25

ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΑ ΣΕΛ. 2

Τα πρόσωπα πίσω
από το αποτυχημένο
«πραξικόπημα»

> Το αυτογκόλ που έδειξε ότι στην µπάλα

το χρήµα δεν είναι το παν
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Ψίθυροι...

λευταία µέτρα. Τόσο όσον
αφορά την απόσταση
όσο και τον τρόπο στήριξης της οικονοµίας και της
αγοράς. ∆ιανύουµε τα τελευταία µέτρα της οικονοµικής κρίσης που προκάλεσε η πανδηµία του
κορoνοϊού. Από τον επόµενο µήνα επιταχύνεται το
άνοιγµα της αγοράς µε την
εκκίνηση της τουριστικής
περιόδου, το άνοιγµα της
εστίασης, των σχολείων
και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων που παρέµειναν κλειστές. Την ίδια
ώρα η κυβέρνηση, όπως
προκύπτει από το ρεπορτάζ που δηµοσιεύει σήµερα το «Κ», αλλάζει και το
µείγµα των µέτρων στήριξης της αγοράς.
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1
κοστίζει το «ξεκοκκίνισμα»
2 Πόσο
των ισολογισμών από τις τράπεζες
Τα ομόλογα των ρεκόρ από
3 τους ενεργειακούς ομίλους
Το παρασκήνιο της ιστορικής
ημέρας για την Ελλάκτωρ

Τα τρικ για
να διαλέξετε εµβόλιο

Όλες οι κρίσιµες ηµεροµηνίες ανάλογα µε την ηλικία

Ώρα ατοµικής
ευθύνης
 Βρισκόµαστε στα τε-

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
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Των Brian Feinstein
και Kevin Werbach
Opinion / The New York Times

 Άποψη
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Έρχονται κανόνες
στα κρυπτονομίσματα
 Η δίκη στις Ηνωµένες Πολιτείες που θα κρίνει το
µέλλον τους και πώς θα ρυθµιστούν θεσµικά
ΣΕΛ. 26

