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ΤΑΜΕΙΑ

ΕΦΟΡΙΑ

Ποιοι χρωστούν
και πόσα - O χάρτης
των οφειλών

Παραγραφή φορουποθέσεων ακόµη
και στην 3ετία

> Όλη η έκθεση
του Κέντρου Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών

> Σε ποιες περιπτώσεις
«σπάει» το γενικό όριο
της 5ετίας

ΣΕΛ. 14-15

ΣΕΛ. 12-13

• Τιµή 2,5 €

ΑΓΟΡΕΣ

Η µετάλλαξη ∆έλτα
µολύνει οικονοµία-µετοχές

ΣΕΛ. 24-25

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Πώς αλλάζει η ζωή μας
με το ψηφιακό ευρώ
ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΤΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Το λιµάνι
του Πειραιά
στο βάθρο της
Ευρώπης
ΣΕΛ. 19

 Η αντίστροφη µέτρηση για την κυκλοφορία
του ευρώ σε ψηφιακή µορφή έχει ήδη ξεκινήσει.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε
το πράσινο φως για το εγχείρηµα.
Φιλοδοξεί να φέρει τις συναλλαγές στη νέα εποχή, όπου
η ψηφιοποίηση είναι κυρίαρχη σε πολλές εκφάνσεις της
καθηµερινότητας. Το ευρώ σε ψηφιακή µορφή φέρνει

σηµαντικές αλλαγές για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις,
αλλά και τις τράπεζες. Οι αλλαγές αυτές περιλαµβάνουν
διευκολύνσεις στις συναλλαγές, µεγαλύτερη ασφάλεια
για όλους, αλλά και τόνωση της ρευστότητας για τις
επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα ψηφιακό δολάριο ετοιµάζει και η
Κεντρική Τράπεζα των Ηνωµένων Πολιτειών (Fed), γεγονός
που προκαλεί προβληµατισµό για τις αµερικανικές τράπεζες.
ΣΕΛ. 8, 9

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τα πρώτα ευρήματα
των stress tests

Πρώτη πράσινη
βιοµηχανία
το Αλουµίνιον
της Ελλάδος ΣΕΛ. 21
ΕΣΠΑ: 3,1 δισ.
ευρώ για θέσεις
εργασίας
ΣΕΛ. 4

Γράφει η Yoani Sanchez
Opinion / The New York Times

> Κάθοδος ελεγκτών της ΕΚΤ στην Αθήνα τον Σεπτέµβριο

Μίδας του παγκόσµιου
αθλητισµού ο Giannis

∆όξα και χρυσάφι για έναν µεγάλο Έλληνα

ΣΕΛ. 23
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ΣΕΛ. 10-11

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ



Fake
πατριώτες
 Μια εικόνα προκαλεί

Αύξηση πλούτου
από ακίνητα καταθέσεις ΣΕΛ. 16

Η ΝEΑ ΓΕΝΙA ΚΟΥΒΑΝΩΝ
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΖΗΣΕΙ
ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ
ΣΕΛ. 2

 Άποψη

Ψίθυροι...

ΣΕΛ. 46-47

1
Το ΥΠΕΝ άναψε πράσινο φως
2 για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ
Προς χαλάρωση τα κριτήρια
3 για τα δάνεια

ιδιαίτερη εντύπωση από
τις συγκεντρώσεις των
αντιεµβολιαστών. Το γεγονός ότι κουβαλούν ελληνικές σηµαίες και λάβαρα. Στον δικό τους τρόπο θεώρησης των πραγµάτων, το να µην εµβολιαστεί κάποιος είναι µια
πράξη πατριωτική. Είναι
µια πράξη αντιστασιακή
απέναντι σε αυτούς που
επιβουλεύονται το ελληνικό έθνος και βρήκαν πλέον το κατάλληλο και ύπουλο όπλο να πραγµατώσουν τα προαιώνια σχέδιά
τους για εξάλειψη της ελληνικής φυλής. Ακούγονται παράξενα; Ακούγονται σαν νούµερο επιθεώρησης; Και όµως τα πιστεύουν! Θεωρούν µάλιστα ότι είναι
ΣΕΛ. 2


ΑΚΙΝΗΤΑ

Πώς αλλάζει και γιατί
η γκαρνταρόμπα των Ελλήνων

Πυρετός αγορών εξοχικής
κατοικίας από ξένους


Τι βλέπουν και έρχονται στην Ελλάδα

ΣΕΛ. 42-43

