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 Κι άλλος με πλαστά…

Και ένας Ιρακινός μοίραζε πλαστογραφημένα ταξιδιωτικά έγγραφα σε μετανάστες
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Συνελήφθη το Σάββατο το μεσημέρι στη Μυτιλήνη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Μυτιλήνης, ένας
35χρονος Ιρακινός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για κατοχή και χρήση
πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

 
Συνελήφθη το Σάββατο το μεσημέρι στη Μυτιλήνη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Μυτιλήνης, ένας
35χρονος Ιρακινός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για κατοχή και χρήση
πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ο 35χρονος εντοπίστηκε στην πόλη της Μυτιλήνης και σε τυπικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή
του τέσσερις ταυτότητες ιταλικών Αρχών, οι οποίες ήταν πλαστογραφημένες.

Από τα στοιχεία της έρευνας, προέκυψε ότι ο Ιρακινός δραστηριοποιούταν στη διακίνηση πλαστών ταξιδιωτικών
εγγράφων, τα οποία διέθετε έναντι χρηματικής αμοιβής, προκειμένου να διευκολύνει την παράνομη έξοδο μεταναστών
από τη χώρα.

Ως προς τη μεθοδολογία του, ο 35χρονος, με τη συνδρομή συνεργών του, προμηθευόταν από διάφορες πηγές, ταξιδιωτικά
έγγραφα, τα οποία είχαν πλαστογραφηθεί. Ακολούθως, αναζητούσε και εντόπιζε ενδιαφερόμενους μετανάστες στην
ευρύτερη περιοχή της Λέσβου, πουλώντας τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, και αποκομίζοντας ως αμοιβή μεγάλα
χρηματικά ποσά.

Οι πλαστές ταυτότητες καθώς και το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ, που βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα,
κατασχέθηκαν.

 

(/astynomia/37xroni-
me-ena-kilo-

xasis)
37χρονη με ένα κιλό

χασίς
(/astynomia/37xroni-

me-ena-kilo-xasis)

(/astynomia/syllipsi-
podosfairisti-

me-50-gr-
kokainis)
Σύλληψη

ποδοσφαιριστή με 50
γρ. κοκαΐνης!

(/astynomia/syllipsi-
podosfairisti-me-50-

gr-kokainis)

(/astynomia/astynomiki-
epikairotita)

Αστυνομική
επικαιρότητα

(/astynomia/astynomiki-
epikairotita)

(/astynomia/kokaini-
me-

proorismo-ti-
lesvo)
Κοκαΐνη με

προορισμό τη Λέσβο!
(/astynomia/kokaini-

me-proorismo-ti-
lesvo)

(/astynomia/27xronos-
mainomenos-

sti-moria)
27χρονος μαινόμενος

στη Μόρια
(/astynomia/27xronos-

mainomenos-sti-
moria)

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/astynomia
http://www.emprosnet.gr/article/author/24301-emprosnet
http://www.emprosnet.gr/article/author/24301-emprosnet
http://www.emprosnet.gr/astynomia/37xroni-me-ena-kilo-xasis
http://www.emprosnet.gr/astynomia/37xroni-me-ena-kilo-xasis
http://www.emprosnet.gr/astynomia/syllipsi-podosfairisti-me-50-gr-kokainis
http://www.emprosnet.gr/astynomia/syllipsi-podosfairisti-me-50-gr-kokainis
http://www.emprosnet.gr/astynomia/astynomiki-epikairotita
http://www.emprosnet.gr/astynomia/astynomiki-epikairotita
http://www.emprosnet.gr/astynomia/kokaini-me-proorismo-ti-lesvo
http://www.emprosnet.gr/astynomia/kokaini-me-proorismo-ti-lesvo
http://www.emprosnet.gr/astynomia/27xronos-mainomenos-sti-moria
http://www.emprosnet.gr/astynomia/27xronos-mainomenos-sti-moria


17/7/2017 Κι άλλος με πλαστά… - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/astynomia/86815-ki-allos-me-plasta 2/3

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
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