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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

OIKONOMIA

> Τα µηνύµατα που
στέλνει η ExxonMobil

> Στόχος για ανάπτυξη 3,5%
παρά τον πληθωρισµό

Αλλάζει το κλίµα
για τις έρευνες
υδρογονανθράκων
στην Ελλάδα

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Μόνιµα και
έκτακτα µέτρα
4,5 δισ. ευρώ
στη διετία

ΣΕΛ. 18

• Τιµή 2,5 €

Σε επιλεκτική σιγή το Χρηµατιστήριο


ΣΕΛ. 4-5

Η αγορά βαλτώνει σε χαµηλότερα επίπεδα από τις αρχές του έτους

ΣΕΛ. 24-25

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Κρίσιμος ο Σεπτέμβριος
για την οικονομία
Η ΝΕΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
∆ΗΜΟΣΙOΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ 2022-2023. ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Πώς φαίνεται
η ακρίβεια σε
ATM, POS και
καταθέσεις ΣΕΛ. 6-7
Σε µια κλωστή
κρέµεται η αγορά
ηλεκτρισµού ΣΕΛ. 16
Προχωρά
το µετρό στα
Εξάρχεια

ΣΕΛ. 20

Επιστρέφουν
οι καθυστερήσεις
στα αεροδρόµια

 Η έξοδος από την ενισχυµένη εποπτεία σε λίγες
ηµέρες οδηγεί στην πρώτη αξιολόγηση µε το νέο
καθεστώς τον Σεπτέµβριο και µε τη λήψη κερδών
από οµόλογα 5,2 δισ. ευρώ.
Το οικονοµικό επιτελείο ετοιµάζεται για το επόµενο βήµα
στη δηµοσιονοµική πολιτική, το οποίο στηρίζεται σε
ρυθµούς ανάπτυξης στο επίπεδο του 3,5% στη διετία, µε

ταυτόχρονη λήψη µέτρων στήριξης κατά της ακρίβειας,
τα οποία αναµένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός
στη ∆ΕΘ. Παράλληλα, θα πρέπει να κλείσουν
µεταρρυθµίσεις που εκκρεµούν µε τον νόµο «Κατσέλη»,
τον Φορέα Απόκτησης και Επαναµίσθωσης Ακινήτων,
την πρωτοβάθµια υγεία, τη δικαιοσύνη, τους δασικούς
χάρτες και το εργασιακό.
ΣΕΛ. 9

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το μεγάλο καλοκαίρι
για τον ελληνικό τουρισμό

ΣΕΛ. 17

Γράφει η Vanessa Barbara
Opinion / The New York Times

> Πρόσω ολοταχώς για νέο ρεκόρ εσόδων

Ο ΜΠΟΛΣΟΝAΡΟ ΦΟΒAΤΑΙ
OΤΙ ΘΑ ΠAΕΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚH
ΣΕΛ. 2
– ΚΑΙ EΧΕΙ ∆IΚΙΟ

έως και τα 20 δισ. ευρώ
ΣΕΛ. 14-15

Ψίθυροι...

REAL ESTATE

 Άποψη

Ο κίνδυνος
µετά την
εποπτεία
 Στα τέλη Αυγούστου
κλείνει, όπως ενηµερώθηκε επίσηµα η ελληνική
κυβέρνηση από την κοινή επιστολή του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Βάλντις Ντοµπρόβσκις και του επιτρόπου Οικονοµικών Υποθέσεων Πάολο Τζεντιλόνι, ένας µεγάλος κύκλος
για την ελληνική οικονοµία και τη χώρα εν γένει. Η έξοδος της Ελλάδας
από την ενισχυµένη εποπτεία σηµατοδοτεί το τέλος της µνηµονιακής περιπέτειας για τη χώρα µας, η
οποία κράτησε πάνω από
10 χρόνια και άλλαξε ριζικά την ελληνική οικονοµία
και κοινωνία. Τι σηµαίνει
πρακτικά το τέλος της ενισχυµένης
ΣΕΛ. 2


ΣΕΛ. 46-47

1
Γιατί επιστρέφουν τα χαμόγελα
2 στη Fraport Greece
Επαρκεί ο λιγνίτης
3 για τον χειμώνα, λέει η ΔΕΗ
Πώς θα αξιοποιηθούν
τα ακίνητα των τραπεζών

Οι σηµαντικές αναπλάσεις που
αλλάζουν τον χάρτη των ακινήτων


Στο προσκήνιο οι υποβαθµισµένες περιοχές

ΣΕΛ. 42-43

Πόσο κινδυνεύει
πραγματικά το Facebook


H Meta ελέγχει τα social media πλην Κίνας

ΣΕΛ. 27

