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ΣΑΒΒΑΤΟ 20.01.2018
ΕΤΟΣ 22ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1037
ΤΙΜΗ: 1,00* ευρώ  

Για να ΓΝΩΡIΖΕΤΕό,τι ΣΥΜΒΑIΝΕΙστο ΔHΜΟσας

20 ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ  ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ  ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ •  www.xtypos.gr

Σελίδες

14,15

Ως το τέλος Δεκεμβρίου η προστασία τωνδανειοληπτών

Σελίδα 16

Αντιμετωποσμε κρίσιμους
σταθμούς που θα κρίνουν τόσο
την πορεία της οικονομίας όσο
και τις πολιτικές εξελίξεις στη χώ-
ρα, βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας.
Η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου με
τα προαπαιτούμενα, ναι μεν έβγαλε
τον πρωθυπουργό ενισχυμένο κα-
θώς η κυβερνητική πλειοψηφία
αριθμεί πλέον 154 βουλευτές,
αλλά τα δύσκολα είναι ακόμη
μπροστά.

Γολγοθάς Τσίπρα
με ΔΝΤ, stress test
και 4η αξιολόγηση

Ξεκινάει μεγάλο 
αντιπλημμυρικό 
έργο για τους Δήμους 
Περιστερίου – Χαϊδαρίου

Σε κρίσιμη καμπή
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Αυστηροτερο γίνεται το νομοθετικό πλαίσιο του νόμου Κα-
τσέλη-Σταθάκη, εξέλιξη που φέρνει μεγάλες ανατροπές στην
προστασία των δανειοληπτών. Με τις νέες αλλαγές θα ελέγχε-
ται ακόμα και με την άρση του τραπεζικού απορρήτου ποιός
πραγματικά είναι οικονομικά αδύναμος, ενώ όσοι δεν ανταπο-
κρίνονται θα αποβάλλονται από το καθεστώς προστασίας.

Παρασκήνιο

Οι αλήθειες 
και οι μύθοι για 
τις εκλογές

Οι αλήθειες 
και οι μύθοι για 
τις εκλογές

2209€

ΤΥΧΕΡΟΣ
ΚΕΡΔΙΖΕΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΑΞΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΝΙΑΚΟΣ

1
500ΛΙΤΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ PAPPAS OIL

2
846€

ΤΥΧΕΡΟΙ
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΑΞΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Γ.ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ

ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ  SECTOR
2 ΤΥΧΕΡΟI

ΚΕΡΔΙΖOYN

Κάθε εβδομάδα ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ μονο 4€  KOYΠΟΝΙ σελ.31

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ

Καναπές PORTO

3385€

ΤΥΧΕΡΟΣ
ΚΕΡΔΙΖΕΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΑΞΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΝΙΑΚΟΣ

1
Τραπεζαρία-Μπουφές ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

μεγάλες 
ανατροπές
στο νόμοΚατσέλη4 

Ποιοι κινδυνεύουν με 
άρση τραπεζικού και 
φορολογικού απορρήτου

Πώς θα γίνεται 
κούρεμα 30%-60% 
σε στεγαστικά, 
καταναλωτικά

>>Αναλυτικά οι προϋποθέσεις για να μη χάσετε την περιουσία σας

Πώς θα πιαστούν 
στη φάκα οι στρατηγικοί
κακοπληρωτές
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• Πόσο θα επηρεάσουν τις αποφά-
σεις Τσίπρα χρέος  και Σκοπιανό.
• Εφιάλτης για το Μαξίμου η πανω-
λεθρία του ΠΑΣΟΚ ’12  & ’15.
• Τι εξελίξεις σηματοδοτεί η συμμα-
χία Μέρκελ- Σουλτς στη Γερμανία.
• Φημολογία και για τετραπλές κάλ-
πες το Μάιο του 2019.
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Δωρεάν πρόγραμμα 
για ανέργους του  
Δήμoυ Βριλησσίων 

Ύστατη έκκληση από το Δήμο 
Ηρακλείου Αττικής για να εξαιρεθούν
οι δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί
από τη διαγωνιστική διαδικασία
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Ανακαινίζονται τα «Στρατιωτικά
παραπήγματα» του 401 στηνΑθήνα


