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Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 
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Fruit and vegetable supplies
Sentas BrosEλληνικό οπωροπωλείο

Στο 36%, ξεπερνώντας 
κάθε προηγούμενο, ανήλ-
θε μέσα στο 2012 η ανα-
σφάλιστη εργασία.
Πρωταθλητές της ανασφά-
λιστης εργασίας, σύμφωνα 
με ελέγχους που διενήρ-
γησε το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, δεν 
εμφανίζονται πλέον οι με-
τανάστες, όπως στο πρό-
σφατο παρελθόν, αλλά οι 
Έλληνες. Βάσει των στοι-
χείων που δημοσιοποίησε 
η διοίκηση του ασφαλιστι-
κού φορέα, από τις 19.083 
επιχειρήσεις που ελέγχθη-
καν από τα μεικτά κλιμάκια 
της ΕΥΠΕΑ στην οποία 

συμμετέχουν το ΣΕΠΕ και 
ο ΣΔΟΕ, διαπιστώθηκε ότι 
1.034 επιχειρήσεις (ποσο-
στό 5,4%) ήταν αναπόγρα-
φες. Από δε το σύνολο των 
60.769 εργαζομένων που 
απασχολούσαν, οι 22.006 
ήταν ανασφάλιστοι (ποσο-
στό 36%). Εξ αυτών οι πε-
ρισσότεροι (12.661) ήταν 
ημεδαποί, ενώ οι 9.345 
αλλοδαποί.
Επίσης, μέσα στο 2012 οι 
διαπιστωμένες παραβάσεις 
άγγιξαν τις 9.191, ενώ τα 
πρόστιμα ανήλθαν στα 
ποσά των 11,883 εκατομ-
μυρίων ευρώ.

Ένας 45χρονος αρχιφύλακας της 
Ελληνικής Αστυνομίας συνελήφθη 
από λιμενικούς του κεντρικού Λιμε-
ναρχείου Βόλου τις πρώτες πρωινές 
ώρες της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), 
καθώς φέρεται να ήταν προμηθευτής 
ναρκωτικών ουσιών. Με απόφαση 
του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. ο αρχιφύ-
λακας τέθηκε σε διαθεσιμότητα και 
παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια 
Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
Με αφορμή το νέο περιστατικό, ο 
αρχηγός της ΕΛΑΣ διέταξε τη μετα-
κίνηση όλων των αστυνομικών που 
υπηρετούσαν στο τμήμα Διώξης Ναρ-
κωτικών Βόλου σε άλλες υπηρεσίες.
Όπως έγινε γνωστό αρχικά, οι λιμε-
νικοί το μεσημέρι της Τρίτης 15 Ια-
νουαρίου συνέλαβαν δύο άτομα για 
κατοχή και εμπορία ακατέργαστης 
κάνναβης μικτού βάρους 1 κιλού και 
106 γραμμαρίων. Επίσης κατασχέ-
θηκαν ένα αγροτικό ημιφορτηγό, το 
ποσό των 620 ευρώ, τρία κινητά τη-
λέφωνα και τα ναρκωτικά. 
Υστερα από υπόδειξη των συλληφθέ-
ντων και μετά από προκαθορισμένη 
συνάντηση, στην οποία χρησιμοποι-
ήθηκαν προσημειωμένα χαρτονο-
μίσματα οι λιμενικοί συνέλαβαν και 
τον 45χρονο. Σε έρευνα που έγινε 
στη οικία του αστυνομικού βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν, χρηματικό ποσό 
30.700 ευρώ, ένα πιστόλι τύπου «το-

κάρεφ» με γεμιστήρα, 12 χαρτονο-
μίσματα αμφιβόλου γνησιότητας και 
ένα στιλέτο, όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.
Για την υπόθεση ενημερώθηκε η 
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων 
της ΕΛΑΣ. 
Στην ίδια περιοχή είχαν γίνει πρό-
σφατα και άλλες συλλήψεις ένστολων 
για υποθέσεις ναρκωτικών.

Ξήλωμα και 
στή Θεσσαλονική
Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν δύο αξι-
ωματικοί και δύο κατώτεροι αστυ-
νομικοί με απόφαση του αρχηγείου 
της ΕΛ.ΑΣ., μετά την κλήση τους σε 
απολογία από την ανακρίτρια για τη 

μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών, που 
αποκαλύφθηκε από την Ασφάλεια 
Θεσσαλονίκης, στις 31 Δεκεμβρίου 
του 2012. Πρόκειται για αστυνομικό 
διευθυντή της Δίωξης Ναρκωτικών 
Αγρινίου, τον διοικητή του τμήματος 
Ασφαλείας πλατείας Δημοκρατίας 
Θεσσαλονίκης, Αστυνόμο Β’, έναν 
υπαρχιφύλακα, που υπηρετεί στο 
ίδιο τμήμα, και έναν αρχιφύλακα που 
υπηρετεί στη Δίωξη Ναρκωτικών στα 
Γιαννιτσά. Υπενθυμίζεται ότι άλλοι 
τρεις αστυνομικοί, ένας αξιωματικός 
και δύο αρχιφύλακες, που είχαν συλ-
ληφθεί για την ίδια υπόθεση έχουν 
τεθεί ήδη σε διαθεσιμότητα. Σε βάρος 
των επτά εμπλεκομένων διενεργείται 
Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Στο 36% εκτινάχθηκε 
η «μαύρη» εργασία

Ξηλώθηκε όλο το τμήμα 
Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου


