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Εργασιακά 
fake news

 Την εβδοµάδα που µας 
πέρασε το υπουργείο Ερ-
γασίας έδωσε σε δηµόσια 
διαβούλευση το νοµοσχέ-
διο για τις αλλαγές στο ερ-
γασιακό καθεστώς. Αλλα-
γές στα εργασιακά είναι 
µερικές λέξεις που προκα-
λούν ανακλαστικά στους 
εργαζόµενους, καθώς στο 
µυαλό τους έρχονται ανα-
τροπές που θα κάνουν τον 
εργασιακό βίο και την κα-
θηµερινότητά τους χειρό-
τερη. Αυτά τα ανακλαστι-
κά σπεύδει να αξιοποιήσει 
η αντιπολίτευση, µείζων 
και ελάσσων, προκειµέ-
νου να ψαρέψει επιρροή 
στην κοινωνία, η οποία εί-
ναι ούτως ή άλλως, όπως 
δείχνουν οι δηµοσκοπή-
σεις, περιορισµένη και σί-
γουρα

 Τετραπλή παρέµβαση για την καταπολέµηση 
της φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας 
δροµολογείται από το υπουργείο Οικονοµικών 
και τις εποπτικές τραπεζικές αρχές. 
Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης σχεδιάζει την 
ένταξη του συνόλου της οικονοµικής δραστηριότητας στις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές. ∆εκάδες κλάδοι εξαιρούνται 

σήµερα από την υποχρεωτική χρήση µηχανηµάτων POS 
αλλά και ταµειακών µηχανών. Θεσπίζονται, παράλληλα, 
και κίνητρα µε τη µορφή έκπτωσης φόρου για ηλεκτρονικές 
πληρωµές σε κλάδους όπου παρατηρείται υψηλή 
παραοικονοµία. Την ίδια ώρα, η Τράπεζα της Ελλάδος 
ετοιµάζει ηλεκτρονικό δίχτυ για όλες τις συναλλαγές µε 
ηλεκτρονικά πορτοφόλια (e-wallets) και ΑΤΜ.
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60 διεθνείς επενδυτές 
φλερτάρουν ελληνικά assets

Η πρώτη «πράσινη» ανακύκλωση 
πλοίων, στην Ελευσίνα

Η συζήτηση Κομισιόν και 
Κώστα Σκρέκα για την ενέργεια
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ΤΟ «ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ» 
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ΥΠΟ∆ΟΜEΣ

Του Daniel Alpert
Opinion / The New York Times

Τα πρώτα σημάδια 
πληθωρισμού στον ορίζοντα 

> Η ανάλυση των αλλαγών 
που έρχονται στη διευθέτηση 
του χρόνου εργασίας 
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Μεγάλα κίνητρα 
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ξανά στην Ελλάδα
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Το νέο τοπίο 
µετά τη µείωση 
των φόρων 

στη φορολογική νοµοθεσίαστη φορολογική νοµοθεσίαστη φορολογική νοµοθεσίαστη φορολογική νοµοθεσία
    ΣΕΛ. 8-9

 ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ


