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Άλλη μια οργάνωση που κατάρτιζε και διέθετε σε μετανάστες πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα έπεσε στα χέρια της
Αστυνομίας χθες. Μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Μυτιλήνης και με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης
Ναρκωτικών, εξαρθρώθηκε η οργάνωση, με τέσσερις μετανάστες, ηλικίας 22,26 και 31 ετών, να συλλαμβάνονται για
εμπλοκή σε αυτήν.

Άλλη μια οργάνωση που κατάρτιζε και διέθετε σε μετανάστες πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα έπεσε στα χέρια της
Αστυνομίας χθες. Μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Μυτιλήνης και με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης
Ναρκωτικών, εξαρθρώθηκε η οργάνωση, με τέσσερις μετανάστες, ηλικίας 22,26 και 31 ετών, να συλλαμβάνονται για
εμπλοκή σε αυτήν.

Και οι τέσσερις (δύο γυναίκες και δύο άνδρες) ήταν υπήκοοι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό, ενώ -σύμφωνα με την
Αστυνομία- αναζητείται ακόμη ο ιθύνων νους του όλου κυκλώματος, που είναι ένας 33χρονος ομοεθνής τους. Το κέντρο
της δράσης τους είχε στηθεί σε δωμάτια ξενοδοχείου στη Μυτιλήνη.

Σε βάρος των εμπλεκομένων στην υπόθεση ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση
και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

 

Η δράση του κυκλώματος

Η Αστυνομία στην περιγραφή της δράσης της οργάνωσης κάνει λόγο για εγκληματική ομάδα με δομημένη οργάνωση,
διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, την οποία διηύθυναν ο 31χρονος και ο 33χρονος -που αναζητείται-, ενώ
συμμετείχαν ως μέλη ο 30χρονος, η 22χρονη και η 26χρονη, με αποκλειστικό σκοπό την κατάρτιση και περαιτέρω διάθεση
πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων σε μετανάστες, έναντι φυσικά χρηματικής αμοιβής.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, ο 31χρονος και ο 33χρονος ήταν εκείνοι που κατάρτιζαν τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα
και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος, αφού εντόπιζαν υποψήφιους αγοραστές στη Μυτιλήνη, πουλούσαν τα πλαστά
έγγραφα, αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δωμάτια ξενοδοχείου στη Μυτιλήνη, όπου διέμεναν τα μέλη του κυκλώματος,
εντοπίστηκε και το εργαστήριο κατάρτισης των πλαστών εγγράφων. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο εκτυπωτές υψηλής
ανάλυσης, διάφορα υλικά και αναλώσιμα εκτύπωσης, μεγάλος αριθμός πλαστών και γνήσιων ταξιδιωτικών εγγράφων,
πλήθος φωτογραφιών προσώπων, το χρηματικό ποσό των 2.220 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα και διάφορες χειρόγραφες
σημειώσεις και πειστήρια σχετιζόμενα με την υπόθεση.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση
Ασφαλείας Μυτιλήνης. 
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