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24
ώρες

Ενημeρωση 

Όλα τα μυστικά της κρατικής επιδότησης για 9 μήνες
τα εισοδηματικά
κριτήρια για
όσους «χτύπησε»
ο κορονοϊός

Χαμενή στΟ ΔιαΔικτυΟ ή συνεΔριασή τΟυ ΔήμΟτικΟυ συμΒΟυλιΟυήρακλειΟυ αττικήσ
• σελ. 18-19

ΨΑχνέι ςτρΑτηγιΚη
& βΑζέι ςτον «ΠΑγο»

τον ΑνΑςχηΜΑτιςΜο

τσιΠρασ σε στενΩΠο

αντιΠυριΚη ΠεριοΔοσ 2020
αΦιερΩμα

«ςωτηρέιΑ 2020»

ΚοΚΚινΑ ςτέγΑςτιΚΑιΔΟυ Οι 5λυςέιςγια Α’ ΚΑτοιΚιΑ
Κρίσιμες αποφάσεις που θα κα-
θορίσουν το μέλλον τους κα-
λούνται να πάρουν χιλιάδες κόκ-
κινοι δανειολήπτες, καθώς μέσα
στο ςεπτέμβριο αρχίζουν οι πλει-
στηριασμοί.

Έρχονται πλειστηριασμοί από τον ςεπτέμβριο

η εθελοντική 
παράδοση 
και εκποίηση 
ακινήτου

οι όροι για ενοικίαση και ανταλλαγή του ακινήτου σελIΔεσ 12-13

Που το Παει ο ερντογαν

σε αναζήτηση αντιπολιτευτι-κής γραμμής βρίσκεται ο συρι-ζα, με τον αλέξη τσίπρα, ναβάζει για την ώρα του-λάχιστον στον «πάγο»τις όποιες αλλαγέςείχε στο μυαλό τουγια την κομ-ματική ιε-ραρχία.

Ποςο ΠιθΑνο έινΑι το «θέρΜο» 
έΠέιςοδιο ΜέςΑ ςτο φθινοΠωρο

«Μέχρι τις 15 Αυγουςτου 
η 2η δοςη ςτους δηΜους»

με σκεπτικισμό και χωρίς πανηγυρική διάθεση αντιμετωπίζειη αθήνα την απόφαση της Άγκυρας να αποσύρει τα πολεμικάτης πλοία τα οποία επιστρέφουν στις βάσεις τους.

Ο πρόεδρος της κεντρικής Ένωσης Δήμων ελλάδος και Δή-μαρχος τρικκαίων κ. παπαστεργίου μίλησε, αποκλειστικάστον Χ-τύπο για την επέκταση των συμβάσεων εργασίαςστους Οτα και την «κόντρα» του με τον πατούλη.

Ο πρόεδρος του σ.π.α.π., Βλάσ-σης σιώμος, αναλύειστον Χ-τυπΟ τιςπρωτοβουλίες κάθεΔήμου, αλλά και τουίδιου του σ.π.α.π. γιατη φετινή αντιπυ-ρική περίοδο.

τι γιορτάζουμε, η ιστορία τουναού και τα ξεχωριστά παρεκ-κλήσια. - Δείτε αναλυτικά τοπρόγραμμα των εκδηλώσεων.

με πολλά τεχνικά προβλήματα πραγ-ματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η12η συνεδρίαση του Δημοτικού συμ-βουλίου. • σελ. 7

• σελ. 5

Οι ΔήμΟι θωρακιζΟνταιεναντια στισ πυρκαγιεσ 

Έφτασε η μεγαλύτερη γιορτή
της μεταμόρφωσης

• σελ. 15-17

O Δημητρησ ΠαΠαστεργιου αΠοΚλειστιΚα στον Χ-τυΠο

• σελ. 9 • σελ. 4


