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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΑΜΕΙΑ

> Βασικός πυλώνας για
την ασφάλεια ο λιγνίτης

> Όλες οι λεπτοµέρειες
της επερχόµενης ρύθµισης

Το πλάνο της
κυβέρνησης για
να έχουµε ρεύµα
τον χειµώνα

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

Πώς θα γίνει
παραγραφή
χρεών προς
τον e-ΕΦΚΑ

ΣΕΛ. 9

• Τιµή 2,5 €

Σχέδιο 3 αξόνων για δάνεια
σε περισσότερες επιχειρήσεις

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 6-7

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Νέο πακέτο μέτρων
3 δισ. κατά της ακρίβειας
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΚΑΙ FUEL PASS 3. ΣΤΟΧΟΣ, ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΜΕΝΤΟΥΜ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Το παρασκήνιο
των παραιτήσεων
στο Μέγαρο
ΣΕΛ. 13
Μαξίµου

 Νέο και ενισχυµένο πακέτο µέτρων κατά της
ακρίβειας που θα ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ φέρνει το
υπουργείο Οικονοµικών τον Σεπτέµβριο.
Στόχος, η στήριξη εισοδηµάτων και να µη χαθεί το
αναπτυξιακό µοµέντουµ λόγω της ενεργειακής κρίσης.
Ο σχεδιασµός στηρίζεται σε υφιστάµενα µέτρα, τα οποία
διευρύνονται και ενισχύονται µέχρι το τέλος του έτους.

Πέρα από υψηλότερη επιδότηση θέρµανσης και ρεύµατος,
θα υπάρξουν ενισχύσεις για ευάλωτα νοικοκυριά και για
συνταξιούχους. Επιπλέον, προωθείται ο τρίτος γύρος του
fuel pass 3 για την επιδότηση των καυσίµων κίνησης. Η
χρηµατοδότηση πρόκειται να γίνει από την υπέρβαση των
εσόδων που φαίνεται ότι θα ξεπεράσουν τον στόχο του
Προϋπολογισµού για φέτος.
ΣΕΛ. 4

Ο πληθωρισµός
αυξάνει τον
δηµοσιονοµικό
χώρο
ΣΕΛ. 8

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η έκρηξη
των εσόδων φέρνει
νέες τιμές-στόχους

Στον χορό των
deals οι ΑΠΕ ΣΕΛ. 16
Ξενοδοχεία:
Η Αθήνα
προσελκύει
διεθνή ονόµατα
ΣΕΛ. 21

> Πώς φτάσαµε στην εντυπωσιακή αύξηση κερδών

Γράφει ο Μποµπ Μενέντεζ
Opinion / The New York Times

και µείωση κόκκινων δανείων

EΤΣΙ ΘΑ ΣΤΑΘΟYΝ ΟΙ ΗΠΑ
∆IΠΛΑ ΣΤΗΝ ΤΑΪΒAΝ ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 10-11, 24-25

Ψίθυροι...

REAL ESTATE

 Άποψη

Μεταρρύθµιση
ουσίας
 Η απόφαση ελήφθη,
σύµφωνα µε το κυβερνητικό ρεπορτάζ των τελευταίων εβδοµάδων, καθώς
ο πρωθυπουργός έχει καταλήξει να µην προκηρύξει πρόωρες εκλογές, εξαντλώντας τη θητεία της κυβέρνησης. Εάν το µοναδικό κριτήριο ήταν το πολιτικό όφελος για το κυβερνών κόµµα, τότε η απόφαση µοιάζει µάλλον ακατανόητη: οι δηµοσκοπήσεις
δείχνουν σταθερό προβάδισµα της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο χειµώνας που έρχεται θα είναι δύσκολος και
πιθανόν να δηµιουργήσει
κύµα δυσαρέσκειας στην
κοινή γνώµη, εάν επαληθευτούν τα δυσµενέστερα
σενάρια για την ενεργειακή κρίση, τις τιµές ΣΕΛ. 2 

ΣΕΛ. 46-47

1
Οι κινήσεις του ομίλου
2 Βασιλάκη στο εξωτερικό
Το παρασκήνιο της αναβολής
3 στη Γ.Σ. της Μπλε Κέδρος
Ουρά από deal 5 δισ. αναζητά
τραπεζική χρηματοδότηση

Μεγάλη έλλειψη
κατοικιών για µίσθωση


Στα ύψη οι τιµές των ενοικίων

ΣΕΛ.
ΣΕΛ.42-43
42-43

Βαριά σκιά πάνω
από το τραπεζικό
σύστημα της Κίνας
 Καταρρέει η εµπιστοσύνη στο τεράστιο δίκτυο
των επαρχιακών ιδρυµάτων ΣΕΛ. 28

