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Ανασφάλιστος 1 στους 3 εργαζόμενους 

Το φάκελο της προκαταρκτικής έρευνας 
για Πεπόνη-Μουζακίτη ζητά η Βουλή

Σε απογραφή της ελληνικής µειονότητας 
προχωρά η «Οµόνοια» στην Αλβανία 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Επιστολή προς τον υπουρ-
γό ∆ικαιοσύνης Μιλτιά-
δη Παπαϊωάννου, µε την 

οποία ζητά να κατατεθεί ο πλή-
ρης φάκελος της έρευνας που 
διενήργησε ο αντιεισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου Φώτης Μα-
κρής για τους δύο οικονοµικούς 
εισαγγελείς Γρηγόρη Πεπόνη 
και Σπύρου Μουζακίτη, απέ-
στειλε ο πρόεδρος της Επιτρο-

πής Θεσµών και ∆ιαφάνειας 
της Βουλής Θανάσης Τσούρας. 
Στην επιστολή του, ο κ. Τσούρας 
τονίζει την οµόφωνη απόφαση 
των µελών της Επιτροπής να 
διαλευκανθεί πλήρως η υπόθε-
ση µε τις καταγγελίες των δύο 
οικονοµικών εισαγγελέων, οι 
οποίοι έκαναν λόγο για σοβαρές 
παρεµβάσεις στο έργο τους και 
για απόπειρα νοµοθετικής αντι-

κατάστασής τους. Η Επιτροπή, 
αφού διαβάσει τον φάκελο µε 
τα στοιχεία της προκαταρκτικής 
εξέτασης του που διενεργήθηκε 
από τον αντεισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου Φ.Μακρή, θα αποφαν-
θεί αν τελικά προκύπτουν λόγοι 
για να καλέσει σε ακρόαση τον 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
Ιωάννη Τέντε ή άλλον αρµόδιο 
δικαστικό παράγοντα.

Η οργάνωση ∆ηµοκρατική 
Ένωση της εθνικής ελ-
ληνικής µειονότητας της 

Αλβανίας «Οµόνοια» πρόκειται 
να διεξάγει απογραφή όλων των 
Ελλήνων που ζουν στη χώρα. 

Μετά τη συνεδρίαση του 
προεδρείου της οργάνωσης 
στους Άγιους Σαράντα αποφα-
σίστηκε οµόφωνα να αρχίσει η 

διαδικασία προετοιµασίας για 
την ολοκλήρωση της απογρα-
φής µεταξύ Ιουνίου και Οκτω-
βρίου 2012. 

«Μετά την πλήρη αποτυχία 
της διαδικασίας απογραφής 
που πραγµατοποιήθηκε από 
το κράτος, που δεν προσέφερε 
στην κοινότητα µας την ευκαι-
ρία να αποδείξει την δυναµική 

της, όπως έχει διαµορφωθεί 
µετά από 20 χρόνια της ελευ-
θερίας και της δηµοκρατίας 
στη χώρα, η πρωτοβουλία 
της Οµόνοιας αποσκοπεί στο 
να της δώσει την δυνατότη-
τα αυτή», αναφέρεται µεταξύ 
άλλων στην ανακοίνωση της 
οργάνωσης της ελληνικής µει-
ονότητας.

Στο 30% έχει φθάσει η ανα-
σφάλιστη εργασία στην 
Ελλάδα, ενώ µία στις δύο 

επιχειρήσεις απασχολεί ανα-
σφάλιστο προσωπικό, σύµ-
φωνα µε στοιχεία της Ειδικής 
Υπηρεσίας Ελέγχων Ασφάλι-
σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΕΥΠΕΑ). Συ-
γκεκριµένα, η Ειδική Υπηρεσία 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µέσα στο 2011 
έλεγξε 21.063 επιχειρήσεις 
όλων των κατηγοριών, από τις 
οποίες διαπιστώθηκε ότι 1.313 
επιχειρήσεις αν και απασχο-
λούσαν προσωπικό δεν τηρού-
σαν Μητρώο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ανα-
πόγραφες-ποσοστό 6%), ούτε 
είχαν ενηµερώσει άλλες αρµό-
διες υπηρεσίες για το απασχο-
λούµενο προσωπικό τους (Επι-
θεώρηση Εργασίας- ΟΑΕ∆).

Επίσης, διαπιστώθηκε η απα-
σχόληση 20.567 ανασφάλι-
στων απασχολουµένων (8.225 

αλλοδαποί- 12.342 ηµεδαποί) 
σε σύνολο 68.345 απασχολου-
µένων που καταγράφηκαν στους 
επιτόπιους ελέγχους (30% ανα-
σφάλιστοι απασχολούµενοι). 
Καταλογίσθηκαν 9.216 παρα-
βάσεις σε ισάριθµες επιχειρή-
σεις και επιβλήθηκαν πρόστιµα 
ύψους 11.632.000 ευρώ. 

Από τους καταγεγραµµένους 
ανασφάλιστους από την ΕΥ-
ΠΕΑ, το 40% είναι αλλοδαποί 
που διαφεύγουν οποιασδήποτε 
επίσηµης καταγραφής δικαι-
ολογώντας τη δυσαναλογία 
µεταξύ αδειών εργασίας και 
αιτήσεων νοµιµοποίησης του 
µεγάλου αριθµού µεταναστών 
που εξακολουθούν να διαµέ-
νουν και να εργάζονται παρά-
νοµα στη χώρα.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΣΕ 
ΙΚΑ προτείνει συγκεκριµένα 
µέτρα για την αντιµετώπιση της 

ανασφάλιστης εργασίας. Ανά-
µεσα στις προτάσεις αυτές είναι 
η δηµιουργία κλιµακίων, στα 
οποία θα έχουν τη δυνατότητα 
συµµετοχής όλοι οι υπάλληλοι 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και οι έλεγχοι 
σε 24ωρη βάση, η διασύνδεση 
του συστήµατος πληροφορικής 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε το σύστηµα 
«TAXIS», µείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών και πάγιο 
σύστηµα ρύθµισης οφειλών.

Ακόµη να δηµιουργηθεί 
«Τειρεσίας» για όσους δεν κα-
ταβάλουν εισφορές, να επα-
νεξετασθούν οι διατάξεις για 
χορήγηση ασφαλιστικής ενη-
µερότητας και να εισαχθεί 
νοµοθετική ρύθµιση, που να 
προβλέπει την αναστολή ή το 
κλείσιµο επιχειρήσεων που 
δεν είναι συνεπείς στην κατα-
βολή των εισφορών ή δεν τα-
κτοποιούν τις οφειλές τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΚΟΤ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

Οι εγγραφές για το απογευματινό σχολείο
Δημοτικό και Γυμνάσιο

γίνονται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 
από ώρα 3.30 μ.μ. έως 5.15 μ.μ.

στο Mascot Public School, King St, Mascot.

Οι εγγραφές και τα μαθήματα αρχίζουν 
την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012 στην αίθουσα 

του Mascot Public School, King St, Mascot, 
από ώρα 6.00 μ.μ. έως 8.00 μ.μ.

Στα σχολεία μας είναι όλοι ευπρόσδεκτοι

ΦΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 
Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους:
κ. Μ. ΜΠΟΥΤΣΑΛΗ, τηλ. 9667 3070, κ. Β. ΜΥΛΩΝΑ τηλ. 9669 3742 
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