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ΕΥΡΩΠΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

> Σήµατα από δυσµάς
για ηπιότερη
δηµοσιονοµική πολιτική

> ∆εδοµένη η απόφαση
της κυβέρνησης
για επιδότηση διαρκείας

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 5

Ο δύσκολος χειµώνας
«χαλαρώνει»
την οικονοµική πολιτική

• Τιµή 2,5 €

ΜΕΤΟΧΕΣ

Συνέχιση
µέτρων στήριξης
των νοικοκυριών

Οι 4 λόγοι που φρενάρουν
την άνοδο του Χρηµατιστηρίου

ΣΕΛ. 24-25

ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

Γεμίζει το καλάθι της ΔΕΘ
με 7 bonus στα εισοδήματα
ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ,
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ - ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Έρχεται «η µητέρα
των µαχών» για
τις υποκλοπές

 Το οικονοµικό επιτελείο έχει βάλει στο τραπέζι
σχέδια για νέες µόνιµες παρεµβάσεις
σε µισθωτούς και συνταξιούχους για το 2023,
οι οποίες ξεπερνούν σε κόστος τα 2,5 δισ. ευρώ.
Προωθείται για το καλάθι της ∆ιεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός,
η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον

ιδιωτικό, τον δηµόσιο τοµέα και τους συνταξιούχους.
Το συγκεκριµένο µέτρο έχει ήδη «κλειδώσει» και θα
εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση από τα εισοδήµατα του
επόµενου χρόνου. Η πρώτη αύξηση συντάξεων µετά από
12 χρόνια, για περίπου 1.000.000 συνταξιούχους που
δεν έχουν προσωπική διαφορά, σε ποσοστό 6%-6,5%,
θα δοθεί τον Ιανουάριο.
ΣΕΛ. 6-7

ΣΕΛ. 15

Χαµόγελα για
σεζόν διαρκείας
στον τουρισµό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πώς θα κινηθούν
τα επιτόκια

ΣΕΛ. 21

Στη φόρτιση Ι.Χ.
επενδύουν τα
σούπερ-µάρκετ
ΣΕΛ. 19

Στα ύψη η ζήτηση
για παραθεριστική
κατοικία
ΣΕΛ. 42-43

Γράφει ο Indrajit Samarajiva
Opinion / The New York Times

> Άνοδος πρώτα σε καταναλωτικά και στεγαστικά

Η ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ
ΠΡΩΤΗ, ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛ. 2

- Μετά καταθέσεις και επιχειρηµατικά
ΣΕΛ. 10-11

Ψίθυροι...

RΕAL ESTATE

 Άποψη

Κάτι κάνουµε
λάθος
 Σηµαντικές ελλείψεις
εργαζοµένων σε βασικούς
κλάδους της οικονοµίας,
όπως είναι τα τουριστικά
καταλύµατα και η εστίαση, διαπιστώνουν όλοι οι
παράγοντες της αγοράς.
Την ώρα που η ανεργία κινείται σε διψήφια ποσοστά υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας που δεν καλύπτονται. Και αυτό δεν
είναι µόνο ελληνικό φαινόµενο. Η ένδειξη «we are
hiring» υπάρχει σχεδόν
παντού στις εµπορικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις εστίασης στις ΗΠΑ.
Κάτι, λοιπόν, γίνεται εξαιρετικά λανθασµένα στην
οικονοµική –και όχι µόνο–
πολιτική, που έχει σαν
αποτέλεσµα να υπάρχουν
άνθρωποι που ψάχνουν
για δουλειά αλλά ΣΕΛ. 2 

ΣΕΛ. 46-47

1
Πώς περιορίστηκε η πυρκαγιά
2 στις αγορές κρατικών ομολόγων
Ποιος έκανε μεγάλες κρατήσεις
3 στον τουρισμό για το 2023
Ξεκινά το έργο για την
ανακούφιση της Αττικής Οδού

Το κράτος µετακοµίζει στην ΠΥΡΚΑΛ


Εννιά υπουργεία αλλάζουν διεύθυνση

ΣΕΛ. 17

Ανεβαίνει ο τζίρος, αλλά
όχι ο όγκος των πωλήσεων
Ο στασιµοπληθωρισµός χτυπά τις επιχειρήσεις

ΣΕΛ. 22-23

