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Αγώνας δρόµου για 2 µόνιµες 
φοροελαφρύνσεις    ΣΕΛ. 6
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ 
ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ

Γράφει ο Mitt Romney
Opinion / The New York Times

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Καλό 
καλοκαίρι

 Ανώτατη διπλωµατι-
κή πηγή είπε πριν από δύο  
24ωρα ότι το καλοκαίρι 
θα είναι θερµό στα ελλη-
νοτουρκικά. Αυτό, ωστό-
σο, όπως είπε η ίδια πηγή, 
δεν εξαρτάται από την Ελ-
λάδα, αλλά από τους απέ-
ναντι, δηλαδή τους Τούρ-
κους. Υπάρχουν δύο αντι-
κρουόµενες πορείες. Αυτή 
των τουριστικών τάσεων 
και αυτή των τάσεων στα 
ελληνοτουρκικά. Όµως η 
Ελλάδα και η οικονοµία 
χρειάζονται ένα πραγµατι-
κά καλό τουριστικά καλο-
καίρι για πολλούς και δι-
άφορους λόγους. Και η 
Τουρκία είναι αυτός ο πα-
ράγοντας που µπορεί να 
φέρει αρνητικές εκπλή-
ξεις. Το γιατί χρειάζεται η 
ελληνική οικονοµία ένα 
καλό τουριστικά
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Με τιμή-ρεκόρ στον Γ. Προκοπίου 
το ακριβότερο ακίνητο της χώρας

Εφοπλιστικό μοντέλο στη 
φορολόγηση ηλεκτροπαραγωγών

Συνωστισμός κρουαζιερόπλοιων 
στα ελληνικά λιμάνια
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47
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 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

  Η άνοδος και η πτώση δύο πυραµίδων     ΣΕΛ. 24-25

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Όλα για την 
ψηφιακή 
κάρτα εργασίας

Τι αλλάζει 
στην αγορά 
ηλεκτρισµού   ΣΕΛ. 17

Νέος χάρτης 
στο λιανεµπόριο 
µε ηχηρά brands

  ΣΕΛ. 21

Οι Βρετανοί 
αγοραστές 
ελληνικής startup

  ΣΕΛ. 26

H επόµενη µέρα 
της Intralot   ΣΕΛ. 23

    ΣΕΛ. 10   ΣΕΛ. 11

  ΣΕΛ. 2

Eίσοδος επενδυτών
στη φοιτητική στέγη 
  Οι µεγάλες εταιρείες ακινήτων δίνουν «παρών»    ΣΕΛ. 42-43 Η άνοδος και η πτώση δύο πυραµίδων

Άνθρακες το χρυσάφι 
κρυπτονομισμάτων

> Επιτάχυνση διαδικασιών για οριστική διευθέτηση 
επισφαλών χορηγήσεων

  ΣΕΛ. 5

Πέντε νάρκες απειλούν 
οικονομία και εισοδήματα

REAL ESTATE

> Ο ρυθµός χελώνας 
στην υποβολή 
δείχνει παράταση

> Ξεκινά το ψηφιακό 
µαρκάρισµα στη µαύρη 
απασχόληση

> > Ο ρυθµός χελώνας Ο ρυθµός χελώνας Ο ρυθµός χελώνας 

ΕΦΟΡΙΑ

Τα 8 SOS 
των φετινών 
δηλώσεων

 Σε µια «µέγκενη», την οποία διαµορφώνει από 
τη µια η ανάγκη να στηριχτούν νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις και από την άλλη η Ελλάδα να µην 
αποκλίνει φέτος από τους δηµοσιονοµικούς της 
στόχους, βρίσκεται το οικονοµικό επιτελείο. 
Το διεθνές περιβάλλον που επιδεινώνεται µε ταχείς 
ρυθµούς και οι πρόσφατες αποφάσεις που ελήφθησαν 

τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από το 
Eurogroup συνθέτουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο. Η απόφαση 
για την παράταση της δηµοσιονοµικής ευελιξίας και για 
το 2023 θα υλοποιηθεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Οι 
κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι η έξαρση του πληθωρισµού, 
η επικείµενη αύξηση των επιτοκίων, η συνεχιζόµενη 
υποχώρηση του ευρώ και η δηµοσιονοµική αβεβαιότητα.

ΤΡΑΠΕΖΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ

Το μεγάλο ξεκαθάρισμα
των δανείων


