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ΕΦΟΡΙΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Σε περισσότερες
δόσεις ΕΝΦΙΑ και
φόρος εισοδήµατος

Όλο το σχέδιο
των αλλαγών
στην κατάρτιση

> Το σχέδιο της κυβέρνησης
για διευκόλυνση
των φορολογουµένων

> Oι τέσσερις άξονες
των παρεµβάσεων
του Κωστή Χατζηδάκη

ΣΕΛ. 8

• Τιµή 2,5 €

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επενδυτικό τσουνάµι
16 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ


ΣΕΛ. 9

Οι πρωταθλητές της ενεργειακής µετάβασης

ΣΕΛ. 18-19

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Οι 6 καταλύτες στον δρόμο
για τις 1000 μονάδες
ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΟΠΛΑ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Το online άλµα
Σκλαβενίτη και
η µάχη µε τον ΑΒ

 Σύµφωνα µε τους αναλυτές, το αµέσως
επόµενο διάστηµα υπάρχουν σηµαντικοί
καταλύτες που µπορεί να οδηγήσουν το Χ.Α.
στην πόρτα των 1.000 µονάδων, εκτοξεύοντας
παράλληλα τη συναλλακτική δραστηριότητα.
Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται το σχέδιο «Ελλάδα 2.0»
και η ανάκαµψη της οικονοµίας, η οποία θα συνοδευτεί από

αναβαθµίσεις από τους οίκους αξιολόγησης. Παράλληλα,
οι αναλυτές βλέπουν αρκετό χώρο για σηµαντική ενίσχυση
της ρευστότητας. Ισχυρό όπλο θα αποτελέσουν, επίσης,
τα αποτελέσµατα εξαµήνου των ελληνικών εισηγµένων,
οι πολύ ισχυρές προοπτικές των ελληνικών τραπεζών,
αλλά και το στοιχείο ESG, που αναβαθµίζεται στο Χ.Α. και
αναµένεται να προσελκύσει ξένους θεσµικούς.
ΣΕΛ. 24-25

ΣΕΛ. 15

Έρχεται θερµό
φθινόπωρο στις
τηλεπικοινωνίες

Νέο τοπίο σε δάνεια
- καταθέσεις

Οι προεκτάσεις
της υπόθεσης
Pegasus
ΣΕΛ. 22-23
Deals εφοπλιστών
µε ενεργειακούς
κολοσσούς ΣΕΛ. 17

Γράφει η Anna Sauerbrey
Opinion / The New York Times

> Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός

ΠΩΣ ΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
∆ΕΝ ΑΛΛΑΞΑΝ
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΕΛ. 2

φέρνει νέα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες
ΣΕΛ. 4-5

Ψίθυροι...

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η πραγµατική
αύξηση
των µισθών
 Τις προηγούµενες ηµέ-

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΕΛ. 16

 Άποψη

ρες, µε αφορµή την απόφαση της κυβέρνησης για
αύξηση του κατώτατου µισθού, ξεκίνησε στον δηµόσιο διάλογο µια συζήτηση για το κατά πόσο το µέτρο συνιστά πραγµατική
ενίσχυση-ανακούφιση για
τους ωφελούµενους. Μάλιστα, τα κόµµατα της αντιπολίτευσης δεν έχασαν
την ευκαιρία να πλειοδοτήσουν, υποσχόµενα ακόµα µεγαλύτερες αυξήσεις,
χωρίς βεβαίως να υπολογίζουν τους πραγµατικούς
κινδύνους που θα δηµιουργούσε για τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας η υλοποίηση αυτών
των υποσχέσεων.
∆υστυχώς, για ακόµα µία
φορά ο δηµόσιος ΣΕΛ. 2 

ΣΕΛ. 46-47

1
Η ρελάνς του Πάνου Λασκαρίδη
2 μετά τον σάλο αντιδράσεων
Η σφήνα του Δήμου Χαϊδαρίου
3 για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά
Σε μάχη των funds εξελίσσεται
ο διαγωνισμός του ΔΕΔΔΗΕ

Νικητές και χαµένοι
στη µάχη της ναυλαγοράς


Πώς κινούνται οι επιµέρους κλάδοι

ΣΕΛ. 42-43

Πώς το Πεκίνο
προσπαθεί να ελέγξει
τα κρυπτονομίσματα


Και η Κίνα ετοιµάζει ψηφιακό γουάν

ΣΕΛ. 27

