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Το 
τελευταίο 
µίλι

 Μετά από δύο πολύ 
δύσκολους χειµώνες έχει 
αρχίσει να φαίνεται ένα 
ξέφωτο στον ορίζοντα της 
οικονοµίας. Όπως λένε 
στελέχη του οικονοµικού 
επιτελείου της κυβέρνη-
σης, όλοι οι οικονοµικοί 
δείκτες πηγαίνουν εξαι-
ρετικά και µάλιστα ανέλ-
πιστα καλά. Οι βιοµηχα-
νικές παραγγελίες έχουν 
αυξηθεί σηµαντικά, οι ει-
σπράξεις στα δηµόσια τα-
µεία πηγαίνουν, όπως 
λένε, εξαιρετικά, ενώ στα 
ύψη βρίσκονται και οι ηλε-
κτρονικές πληρωµές στην 
αγορά, που σηµαίνει πε-
ρισσότερα έσοδα και από 
τον περιορισµό της φορο-
διαφυγής. Παρά την επέ-
λαση της µετάλλαξης ∆έλ-
τα η κατάσταση

 Τη λίστα µε τους φόρους που θα µειώσει η 
κυβέρνηση µέχρι και το 2023 παρουσιάζει το 
«Κ». Πρόκειται για µόνιµες µειώσεις φόρων 
που αγγίζουν εκατοµµύρια φορολογούµενους. 
Παράλληλα, αµέσως µετά τον ∆εκαπενταύγουστο, ξεκινούν 
οι επιτροπές του υπουργείου Οικονοµικών τις εργασίες 
που θα οδηγήσουν στη ριζική αναδιάρθρωση του ΕΝΦΙΑ 

µε βάση τις κατευθύνσεις που έχουν ήδη δοθεί από την 
ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών. Νέα κλιµάκια και νέοι 
συντελεστές υπολογισµού του βασικού φόρου, αλλά και 
αναπροσαρµοσµένοι συντελεστές παλαιότητας µε µείωση 
του συµπληρωµατικού φόρου βρίσκονται στο τραπέζι.
Ο νέος ΕΝΦΙΑ σχεδιάζεται χωρίς να επέρχονται αλλαγές στη 
συνολική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας.
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Φωτιά στους λογαριασμούς 
ρεύματος από τον καύσωνα

Πώς βρέθηκε σανίδα 
σωτηρίας για την Intralot

Νέος παίκτης στις 
ηλεκτρονικές πληρωμές

1
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Πώς µοιράζεται 
η πίτα του 
αθλητικού 
περιεχοµένου 
στην TV   ΣΕΛ. 20-21

Τι αλλάζει στην 
ενηµερότητα 
για πώληση 
ακινήτου   ΣΕΛ. 10

Το σχέδιο για μείωση 
φόρων και νέο ΕΝΦΙΑ

  ΣΕΛ. 2

Ο ΜΑΚΡΟΝ ΕΙΠΕ 
ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΤΙ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ. ΚΙ ΑΥΤΟ ∆ΕΝ 
ΠΗΓΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

Γράφει η Pauline Bock
Opinion / The New York Times

> Καλύτερη των προβλέψεων 
η πορεία της ελληνικής 
βαριάς βιοµηχανίαςβαριάς βιοµηχανίαςβαριάς βιοµηχανίας

  ΣΕΛ. 13

ΑΝΑΚΑΜΨΗ

Χαµόγελα – 
έκπληξη από 
τον τουρισµό

Γιατί δεν θα πάμε τελικά 
σε στασιμοπληθωρισμό

  ΣΕΛ. 4-5, 8-9

> Οι νέοι θεσµοί 
που δηµιουργούνται 
για να ελέγχεται η υπερχρέωση
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

3 κινήσεις 
για έλεγχο του 
ιδιωτικού χρέους 

για να ελέγχεται η υπερχρέωση
    ΣΕΛ. 11

 ΑΚΙΝΗΤΑ - ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ

Η «µητέρα των 
µαχών» για 
την ανοσία τον 
Αύγουστο   ΣΕΛ. 12

   Oι εφιαλτικές προβλέψεις δεν επιβεβαιώνονται     ΣΕΛ. 27

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

Όλα για τις τιµές 
των κατοικιών στο Ελληνικό
  Τιµοκατάλογος στο πιο hot project    ΣΕΛ. 42-43

Πώς αλλάζει 
ο κυβερνητικός σχεδιασµός 
για την επόµενη µέρα    ΣΕΛ. 7, 15 
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Οι 10 μεγαλύτερες 
απάτες στην ιστορία

> Πώς οι υποσχέσεις µεγάλων αποδόσεων 
εξανεµίζουν περιουσίες 

  ΣΕΛ.  23


