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Συνελήφθησαν, το απόγευμα της Παρασκευής στο Καλπάκι Ιωαννίνων, στο πλαίσιο
συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, δύο
ημεδαποί, ηλικίας 58 και 44 ετών, οι οποίοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Η.,
επιδίδονταν στην εξαπάτηση ηλικιωμένων πολιτών.

Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, αστυνομικοί στο πλαίσιο διερεύνησης
καταγγελιών για απόπειρες εξαπάτησης πολιτών από άγνωστους δράστες, που
προσποιούνταν τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Η., εντόπισαν το απόγευμα της 23-02-2018 στην
Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δράστες και
επιχείρησαν να το ελέγξουν.

Ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε, ανάπτυξε μεγάλη ταχύτητα και στη συνέχεια
πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, εγκατέλειψε το όχημα σε αγροτική περιοχή
κοντά στο Καλπάκι Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο επισταμένων αναζητήσεων εντοπίστηκαν λίγο
αργότερα στην ανωτέρω περιοχή οι δύο κατηγορούμενοι και συνελήφθησαν.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες την ίδια ημέρα,
προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Η., αποπειράθηκαν διαδοχικά να εξαπατήσουν
τέσσερις ημεδαπούς (έναν άνδρα και τρεις γυναίκες), ηλικίας 77, 74, 82 και 53 ετών, σε
χωριά του Νομού Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στο Καλπάκι, στα Άνω Ραβένια, στη
Μεταμόρφωση και στην Άνω Λαψίστα.
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Αναλυτικότερα, ως προς τη μεθοδολογία δράσης, οι δύο δράστες εμφανίζονταν ως δήθεν
υπάλληλοι της Δ.Ε.Η. και προφασιζόμενοι κίνδυνο πρόκλησης βραχυκυκλώματος ή
πυρκαγιάς, αποπειράθηκαν να πείσουν τους ηλικιωμένους να συγκεντρώσουν σε ασφαλές
σημείο χρήματα και κοσμήματα ενώ ο ένας εξ αυτών σε μία περίπτωση εμφανίστηκε και ως
έμπορος λαδιού, με στόχο να καθυστερήσει τον γιο του ηλικιωμένου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κατασχέθηκε το παραπάνω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο καθώς και το
χρηματικό ποσό των (230) ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος του συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρες απάτης κατά
συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση ενώ από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι σε
βάρος του 58χρονου εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Αθηνών, φυλάκισης (18) μηνών για απάτη.

Επίσης, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 33χρονος ημεδαπός συνεργός τους, ο
οποίος είχε προβεί στη μίσθωση του ανωτέρω οχήματος από εταιρεία ενοικιάσεων
οχημάτων στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου χρησιμοποιηθεί στη διάπραξη των απατών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων ενώ την
προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.
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