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ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πότε και πώς
ξεκινά το νέο
εργασιακό

Γιατί στρέφονται
στη λιανική
τραπεζική

> Σε δύο φάσεις η εφαρµογή
της πρόσφατης εργασιακής
µεταρρύθµισης

> Τα νέα δάνεια
που θα χορηγηθούν
ανά τράπεζα

ΣΕΛ. 6

• Τιµή 2,5 €

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Περιµένουν διόρθωση οι ξένες
αγορές - Αισιοδοξία για το Χ.Α.

ΣΕΛ. 8-9

ΣΕΛ. 24-25

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΠΟΨΕ ΣΤΗ ∆ΕΘ

Το πακέτο μέτρων
για ακρίβεια-μεσαία τάξη
ΠΟΙΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αναζητούν
σωσίβιο στα
σταθερά τιµολόγια
ρεύµατος
ΣΕΛ. 18
Τα νέα deals που
έρχονται στην
πληροφορική
ΣΕΛ. 17

Ετοιµάζουν
παρέµβαση για το
κατασκευαστικό
κόστος
ΣΕΛ. 22
Τρέχει µε χίλια
το Ελληνικό
ΣΕΛ. 42-43

 Με το βλέµµα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά,
αλλά και στη µεσαία τάξη, ο πρωθυπουργός
ανεβαίνει σήµερα στις οκτώ το βράδυ στο βήµα
του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου, στη ∆ΕΘ.
Θα αναλύσει την κυβερνητική στρατηγική στο µέτωπο της
οικονοµίας και της ανάπτυξης τους επόµενους κρίσιµους
µήνες. Από τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και µετά το

επικοινωνιακό και πολιτικό σήµα που εξέπεµψε ο πρόσφατος
ανασχηµατισµός της υπουργικής οµάδας, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης πρόκειται να εξαγγείλει σειρά παρεµβάσεων
και µέτρων, µε τα οποία θα στοχεύσει στην ανακούφιση
των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων µπροστά στον
πληθωρισµό και στο επερχόµενο πλήγµα των αυξήσεων
σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.
ΣΕΛ. 13

 Άποψη

Αντίδοτο στον
πληθωρισµό
 Πολλή κουβέντα γίνε-

ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ

Εξάμηνο
μεγάλων προκλήσεων
για την οικονομία

Γράφει ο Christopher Caldwell
Opinion / The New York Times

Η ΕΥΡΩΠΗ ∆ΕΝ ΘΕΛΕΙ
ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΕΛ. 2

> Στα µέτωπα επενδύσεων, τιµών, απασχόλησης

- Ο ρόλος των γερµανικών εκλογών
ΣΕΛ. 4

Ψίθυροι...

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ται τελευταία για τον πληθωρισµό. Η «µεταβολή στο γενικό επίπεδο τιµών», όπως ορίζεται στη
µακροοικονοµική επιστήµη ο πληθωρισµός, είναι
ένα µέγεθος το οποίο οι
Έλληνες καταναλωτές ηλικίας έως και περίπου 2530 χρόνων δεν γνώριζαν.
Μέχρι και την είσοδο της
Ελλάδας στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση η ελληνική οικονοµία
µαστιζόταν από τον πληθωρισµό. Οι τιµές ανέβαιναν µήνα µε τον µήνα και
όλη η λειτουργία της οικονοµίας είχε προσαρµοστεί σε αυτόν τον πληθωριστικό κύκλο. Ονοµαστικές αυξήσεις κάθε χρόνο
σε µισθούς και επιτόκια
στα ύψη.
ΣΕΛ. 2


ΣΕΛ. 46-47

1
Ντόμινο νέων λουκέτων στην
2 αγορά φοβούνται οι τράπεζες
Άρωμα γυναίκας στην Ένωση
3 Ελλήνων Εφοπλιστών
Γιατί ανοίγουν σαμπάνιες
σε ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ

Οι εφοπλιστές µε τις
περισσότερες αγορές πλοίων


Ποιοι αύξησαν σηµαντικά τον στόλο τους και γιατί

ΣΕΛ. 19

Ήρθαν τα οπαδικά
κρυπτονομίσματα
Η επενδυτική µόδα έχει και ποδοσφαιρικό χρώµα

ΣΕΛ. 23

