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 Συνεχίζονται οι συλλήψεις με πλαστά σημειώματα

Τρεις αλλοδαποί στη Μυτιλήνη με 25 πλαστά δελτία αιτήσαντος ασύλου
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Και ο «πονοκέφαλος» των διωκτικών αρχών καλά κρατεί σε ό,τι έχει να κάνει με τα πλαστά υπηρεσιακά σημειώματα που
διασπείρουν έναντι αμοιβής κυκλώματα που δρουν σε όλη την Ελλάδα, ενδεχομένως και στις απέναντι ακτές. Χθες στελέχη
του Λιμενικού Σώματος εντόπισαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης άλλους τρεις αλλοδαπούς ηλικίας 47,37 και 29 ετών, οι
οποίοι έφεραν πάνω τους 25 πλαστά σημειώματα.

Και ο «πονοκέφαλος» των διωκτικών αρχών καλά κρατεί σε ό,τι έχει να κάνει με τα πλαστά υπηρεσιακά σημειώματα που
διασπείρουν έναντι αμοιβής κυκλώματα που δρουν σε όλη την Ελλάδα, ενδεχομένως και στις απέναντι ακτές. Χθες στελέχη
του Λιμενικού Σώματος εντόπισαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης άλλους τρεις αλλοδαπούς ηλικίας 47,37 και 29 ετών, οι
οποίοι έφεραν πάνω τους 25 πλαστά σημειώματα.

Στο πλαίσιο των συστηματικών και εντατικών ελέγχων, που πραγματοποιούν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος -
Ελληνικής Ακτοφυλακής για την καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας, σταμάτησαν τρεις
αλλοδαπούς κατά την αποβίβασή τους από το πλοίο της γραμμής. Ένας 47χρονος είχε στην κατοχή του επτά πλαστά
υπηρεσιακά σημειώματα, μία 37χρονη 14 και ένας 29χρονος άλλα τέσσερα πλαστά δελτία αιτήσαντος ασύλου, τα οποία
προφανώς θα προωθούσαν σε μετανάστες έναντι αμοιβής.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα πλαστά έγγραφα αλλά και
τέσσερα κινητά τηλέφωνα, ένας φορητός υπολογιστής, ένα i-pad και ένα μεταλλικό μαχαίρι με μήκος λάμας έντεκα 11
εκατοστών…
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κοτσι" ;

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …
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