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Νέοι µε κόκκινα «δάκρυα» στα µάτια, συµµετέχουν στον 
συµβολικό περίπατο, τον οποίο διοργάνωσε το Χαµόγελο του 
Παιδιού στην Αθήνα, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά της 
Παιδικής Κακοποίησης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε 
χθες το Χαµόγελο, φέτος καταγράφηκε αύξηση κατά 62% στις 
καταγγελίες σοβαρών περιστατικών παιδικής κακοποίησης σε 

σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, από την πρώτη ηµέρα του 
έτους έως και τις 31 Οκτωβρίου, το τηλεφωνικό κέντρο του 
Χαµόγελου δέχθηκε 596 καταγγελίες κακοποίησης παιδιών. 
Οι καταγγελίες αυτές αφορούσαν 1.151 παιδιά – αύξηση 66% 
σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2012 – ενώ περίπου 
τέσσερα στα δέκα παιδιά ήταν από βρέφη έως έξι ετών.

Αιφνιδιαστικά άλλαξε η σκυτάλη στην ηγεσία 
του Πυροσβεστικού Σώµατος καθώς, σύµφωνα 
µε πληροφορίες, αποµακρύνθηκε ο αρχηγός 
του Πυροσβεστικού Σώµατος Σωτήρης Γεωρ-
γακόπουλος. Η ξαφνική αλλαγή έγινε γνωστή 
χθες. Υπενθυµίζεται ότι πρόσφατα ο υπουργός 
είχε συγχαρεί το Πυροσβεστικό Σώµα για τα 
αποτελέσµατα της δασοπυρόσβεσης κατά την 
εφετινή αντιπυρική περίοδο. Οι λόγοι της απο-
µάκρυνσης  του αρχηγού του Πυροσβεστικού 
Σώµατος δεν έχουν γίνει γνωστοί. Πάντως, 
σύµφωνα µε πληροφορίες, δεν προβλέπονται 
άλλες αλλαγές καθώς οι κρίσεις αναµένεται να 
γίνουν στις αρχές Ιανουαρίου, µετά την κατά-
θεση του νοµοσχεδίου για την αναδιάρθρωση 
του Σώµατος. Επικρατέστερος να αναλάβει 
τη θέση του απερχόµενου αρχηγού θεωρείται 
ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος 
Βασίλης Παπαγεωργίου. Επειτα από αυτή την 
εξέλιξη αναµένεται να γίνουν κάποιες προ-
αγωγές για την πλήρωση των κενών θέσεων 
στη βαθµίδα. 

Αποµακρύνθηκε ο αρχηγός  
του Πυροσβεστικού Σώµατος

ΑΛΛΑΓΕΣ στον τρόπο υπολογισµού 
των εφάπαξ προανήγγειλε χθες στη 
Βουλή ο υφυπουργός Εργασίας Βα-
σίλης Κεγκέρογλου. Απαντώντας σε 
ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ 
∆ηµήτρη Στρατούλη, σχετικά µε 
τον καθορισµό του εφάπαξ, ο υφυ-
πουργός ανέφερε ότι ο νέος τρόπος 
υπολογισµού αποτελεί αντικείµενο 

µελέτης και επεξεργασίας για να 
διασφαλιστούν τα οικονοµικά εν-
διαφέροντα των ασφαλισµένων και 
η βιωσιµότητα του συστήµατος. Γι’ 
αυτό, εξήγησε, η κυβέρνηση επε-
ξεργάζεται πρόταση, σύµφωνα µε 
την οποία στον νέο τρόπο υπολο-
γισµού οι ληξιπρόθεσµες οφειλές 
θα υπολογιστούν σε δεκαετή βάση. 

«Ο νέος τρόπος υπολογισµού 
λαµβάνει ως αξίωµα αυστηρά το 
“περιουσία µείον ληξιπρόθεσµες 
οφειλές = ποσό προς διάθεση”. 
Επεξεργαζόµαστε πρόταση µε 
βάση την οποία οι ληξιπρόθεσµες 
υποχρεώσεις µας, που υπολογίζο-
νται περίπου σε 900 εκατοµµύρια, 
να αποσβεστούν σε δεκαετή βά-

ση προκειµένου να υπάρξει ήπια 
αποκλιµάκωση», ανέφερε ο κ. Κε-
γκέρογλου.

Με τις προωθούµενες τροποποιή-
σεις λοιπόν, τα Ταµεία θα χορηγούν 
εφάπαξ όχι βάσει των ταµειακών 
δεδοµένων του έτους κατά το οποίο 
υποβάλλονται οι αιτήσεις συνταξι-
οδότησης των ασφαλισµένων αλλά 

βάσει της αναλογιστικής µελέτης, 
στην οποία θα υπολογίζεται ο όγκος 
των δικαιούχων εφάπαξ βοηθήµα-
τος σε βάθος δεκαετίας. 

Καταλήγοντας, ο υφυπουργός 
επισήµανε ότι η νέα τροποποίηση 
«ουσιαστικά εξοµαλύνει τα πράγ-
µατα, ούτως ώστε να µην υπάρχει 
βίαιη µεταβολή». 

Στα σκαριά αλλαγές στον τρόπο υπολογισµού των εφάπαξ
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 Στο στόχαστρο δέκατος βουλευτής 
για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ εκ των 
οποίων εννέα βουλευτές της Χρυσής 
Αυγής, φέρονται µέχρι τώρα ως µέλη 
της εγκληµατικής οργάνωσης που 
ερευνούν οι εφέτες-ειδικές ανακρί-
τριες Ιωάννα Κλάπα και Μαρία ∆η-
µητροπούλου. 

Ολες αυτές τις ηµέρες οι ανακρίτριες 
συνεχίζουν µε εντατικούς ρυθµούς την 
εξέταση µαρτύρων από διαφορετικούς 
χώρους προκειµένου να σκιαγραφή-
σουν το προφίλ των προσώπων που 
θα περάσουν από το γραφείο τους µε 
την ιδιότητα των κατηγορουµένων. 

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συ-
γκεντρώσει και έχουν διασταυρώσει µε 
το υλικό επιµέρους δικογραφιών για 
συγκεκριµένες εγκληµατικές ενέργει-
ες, έστειλαν κλήσεις προς απολογία 
σε άλλους τρεις κατηγορουµένους. 

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, πρό-
κειται για τρία άτοµα τα οποία ελέγ-
χονται ποινικά και για την επίθεση 

σε αφισοκολλητές-µέλη του ΚΚΕ στο 
Πέραµα, για τα οποία προέκυψαν εν-
δείξεις τέλεσης και του κακουργήµα-
τος της ένταξής τους σε εγκληµατική 
οργάνωση. 

Στο στόχαστρο των δικαστικών 
λειτουργών έχει µπει και ακόµα ένας 
βουλευτής της Χρυσής Αυγής, που 
εκλέγεται σε περιφέρεια εκτός Αθη-
νών. Το όνοµά του µάλιστα πρώτη φο-
ρά µπαίνει στο κάδρο της υπόθεσης, 
καθώς µέχρι τώρα δεν έχει περιληφθεί 
στη λίστα των κατηγορουµένων. Οι 
κυρίες Κλάπα και ∆ηµητροπούλου αξι-
ολογούν τα στοιχεία που συλλέγουν 
και αν προκύψουν ενδείξεις τέλεσης 
οποιουδήποτε αδικήµατος για τον 
συγκεκριµένο ή άλλον βουλευτή θα 
διαβιβάσουν τον σχετικό φάκελο στη 
Βουλή για την άρση της ασυλίας. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι δύο ανα-
κρίτριες ερευνούν και το κακούργηµα 
της διακεκριµένης οπλοκατοχής. 

Αντίστροφη µέτρηση για οικοδοµικές 
άδειες µε ψηφιακή αίτηση
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ θα ξεκινήσει 
από τον ∆ήµο Αθηναίων και στη συνέ-
χεια και στη Θεσσαλονίκη η εφαρµογή 
του νέου συστήµατος που υλοποίησε 
το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλά-
δας, µέσω του οποίου οι µηχανικοί 
θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλους 
τους φακέλους για την έκδοση των 
οικοδοµικών αδειών στις υπηρεσίες 
δόµησης.

Χρειάσθηκε να περάσουν δύο χρόνια 
από την ψήφιση του σχετικού νόµου 
για να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική 
πλατφόρµα και να αρχίσει η ηλε-
κτρονική υποβολή των φακέλων, αλ-
λά και πάλι µε το σύστηµα δεν είναι 
συνδεδεµένες όλες οι υπηρεσίες που 
εµπλέκονται στη διαδικασία έκδοσης 
οικοδοµικής άδειας. Πρακτικά, µετά 
την ηλεκτρονική κατάθεση φακέλου, 
οι µηχανικοί προκειµένου να µαζέ-
ψουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα 
πρέπει να συνεχίσουν να πηγαίνουν 

από υπηρεσία σε υπηρεσία και αφού 
θα τα σκανάρουν θα τα στέλνουν ηλε-
κτρονικά στις υπηρεσίες δόµησης.

Η εφαρµογή του νόµου άργησε δύο 
χρόνια επειδή, όπως εξήγησε χθες ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης 
– κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευ-
ξης Τύπου µε τον δήµαρχο Αθηναίων 
Γιώργο Καµίνη – δεν είχε εγκριθεί ο 
προϋπολογισµός του ΤΕΕ µέχρι τον 
περασµένο Αύγουστο. 

Ετσι, όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρθηκε, σήµερα για την έκδοση 
οικοδοµικών αδειών βιοµηχανικών 
- βιοτεχνικών κτιρίων απαιτούνται 
κατά µέσο όρο εξήµισι χρόνια, όταν 
οι επενδυτές υπολογίζουν να έχουν 
απόσβεση της επένδυσής τους στα 
επτά χρόνια. Παράλληλα, για την αδει-
οδότηση µιας οικοδοµής εµπλέκονται 
– ανάλογα µε την περίπτωση – και 60 
δηµόσιες υπηρεσίες (!), όπως δασαρ-
χεία, αρχαιολογία, ΕΥ∆ΑΠ κ.ά.

Νέος 
πρόεδρος 
στον ΟΑΣΑ

Ο επανασχεδιασµός 
των αστικών συγκοι-
νωνιών της Αττικής 
θα αποτελέσει την 
πρώτη προτεραιότητα 
του νέου προέδρου 
και διευθύνοντος 
συµβούλου του Ορ-
γανισµού Αστικών 
Συγκοινωνιών της 
Αθήνας (ΟΑΣΑ) Γρη-
γόρη ∆ηµητριάδη. 
Ο κ. ∆ηµητριάδης, 
που διορίστηκε χθες 
στη θέση αυτή, είναι 
ηλεκτρολόγος, ηλε-
κτρονικός µηχανικός 
και διατελούσε ειδι-
κός σύµβουλος στο 
υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότη-
τας από το 2010.

Λιµενικοί και σκύλος ξετρύπωσαν 
τα ναρκωτικά στην Πάτρα

Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης και κατεργα-
σµένου χασίς κατέσχεσαν οι λιµενικοί στην 
Πάτρα. Με τη συνδροµή αστυνοµικού σκύλου 
συνέλαβαν έναν 36χρονο οδηγό φορτηγού 
και τον 26χρονο συνοδηγό του να κατέχουν 
εννέα πλαστικές συσκευασίες µε κοκαΐνη συ-
νολικού βάρους 8.185 γραµµαρίων µέσα στην 
καµπίνα του οχήµατος. 


