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ΣΑΒΒΑΤΟ 28.07.2018
ΕΤΟΣ 23ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1064
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

• 7 ερωτήσεις- απαντήσεις για τη με-
ταμνημονιακή εποχή. •Τι θα γίνει με

τις συντάξεις και το αφορολόγη-
το. •Ο νέος ρόλος των δα-

νειστών και του ΔΝΤ. •Ο
φόβος των αγορών και το
μαξιλάρι των 24,5 δις.

τις πταιει

Τι θα γίνει στις περιζήτητες
ιατρικές και νομικές σχολές

Ποιοι παράγοντες καθορίζουν 
την είσοδο στο πανεπιστήμιο

Γιατί πέφτουν 
πολυτεχνεία, 
γιατί ανεβαίνουν 
τα οικονομικά

Θλίψη, πόνος, οργή, είναι τα συναισθήματα όλων για
την αδιανόητη τραγωδία στη ανατολική Αττική, που
βύθισε στο πένθος όλη την Ελλάδα. Ανθρώπινες
ζωές χάθηκαν, σπίτια και περιουσίες μιας ολόκλη-
ρης ζωής έγιναν παρανάλωμα του πυρός σε μια στιγ-
μή και το ερώτημα που τίθεται είναι τι έφταιξε για άλ-
λη μια φορά.

ΒΑΣΕΙΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ

οι τελικEς
εκτιΜHςεις το ολοκαύτωμα και 

το τέλος των μνημονίων

Σελίδα 12

πώς ο στρατηγός
άνεμος σκόρπισε
τον θάνατο στην 
ανατολική Αττική

Σελίδα 9

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΝΙΑΚΟΣ

ςετ κρεβατοκάμαρας
CHiCAGO με στρώμα

κρεβάτι, κομοδίνο
τουαλέτα, καθρέπτης

διεκδικήστε  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

EXTRA ASSISTANCE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σελ.23

2190€

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
ΚΕΡΔΙΖΕΙ

ςυνΔΡοΜΗ οΔικΗς

ΒοΗΘειΑς  ΓιΑ ενΑ ΧΡονο 

γυναικείο 

Ρολοι  TAG HEVER

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Γ.ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ

κάθε εβδομάδα πλυςιΜο 
ΑυτοκινΗτου ΜεςΑ-εΞΩ 

4€

MONO

KOYΠΟΝΙ σελ.23

1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 

ΚΕΡΔΙΖΕΙ1

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ

2460€

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 15

Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι και οι γονείς τους

Σελίδες

10-11

>>τα μόρια εισαγωγής και 
στα 4 επιστημονικά πεδία

• Ποια είναι τα αίτια της ανείπωτης τρα-
γωδίας • Πως δημιουργήθηκε το εκρη-
κτικό… κοκτέιλ • Στα χαρτιά το σχέδιο
έκτακτης ανάγκης •Πανικός, ανοργανω-
σιά, κατακερματισμός δυνάμεων.

Απαλλάσσονται αναδρομικά
από τα δημοτικά τέλη τα μη
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Δήμος Ηρακλείου Αττικής Σελίδα 5

Σε
λί

δα
 8

550.000 ευρώ 
για πεζοδρόμια και 
ράμπες ΑΜεΑ στο Δήμο
Μοσχάτου – ταύρου

e- προτεραιότητα στο 
νοσοκομείο παίδων πεντέλης 

Σελίδα 20

ορόσημο η 20η Αυγούστου

ΑνΑλυτικοiπiνΑκες


