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Με αμείωτους ρυθμούς φαίνεται πως συνεχίζονται οι επιχειρήσεις λαθρομεταφορών στο
εσωτερικό της χώρας μέσω της Ηπείρου, καθώς τις τελευταίες μέρες η Αστυνομία
προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις.

Δύο από το πιο χαρακτηριστικά περιστατικά σημειώθηκαν στους Κουκλιούς και την
Μεταμόρφωση Ιωαννίνων.

Στην πρώτη περίπτωση σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης
Δελβινακίου, σε βάρος 41χρονου ημεδαπού, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας,
με Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο, μη νόμιμους μετανάστες.

Συγκεκριμένα, στην επαρχιακή οδό Βροντισμένης – Κουκλιών Ιωαννίνων, αστυνομικοί της
Μικτής Ομάδας Συνοριακής Δίωξης Ιωαννίνων, εντόπισαν Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο και
επιχείρησαν να το ελέγξουν. Σε σήμα στάσης που πραγματοποίησαν, ο οδηγός του δεν
συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα, διαφεύγοντας
τη σύλληψη.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε στο ανωτέρω όχημα εντοπίστηκαν στην
καρότσα αυτού, έξι μη νόμιμοι μετανάστες, υπήκοοι Αλβανίας (ηλικίας 51, 32, 25, 28, 39 και
32 ετών), ενώ όπως προέκυψε οδηγός του οχήματος ήταν ο 41χρονος ημεδαπός, ο οποίος
και αναζητείται.

1/2

Λαθρομεταφορές με το... τσουβάλι
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 05 Μάρτιος 2018 10:39 -

Στη δεύτερη περίπτωση υνελήφθη στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων –
Κοζάνης (στο ύψος της Μεταμόρφωσης Ιωαννίνων), από αστυνομικούς της Ομάδας
Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Ιωαννίνων σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κόνιτσας,
ένας 37χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος κατηγορείται για μεταφορά πέντε μη νόμιμων
μεταναστών.

Συγκεκριμένα, μετά από αστυνομικό έλεγχο που έγινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο
37χρονος, διαπιστώθηκε ότι αυτός μετέφερε έναντι χρηματικής αμοιβής, προς το
εσωτερικό της χώρας, με τελικό προορισμό την Αθήνα, πέντε ομοεθνείς του (δύο άνδρες,
ηλικίας 38 και 44 ετών καθώς και τρεις γυναίκες, δύο 40χρονες και μία 20χρονη), οι οποίοι
στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων εισόδου και παραμονής στη χώρα.

Επιπρόσθετα, από τον έλεγχο των στοιχείων των μη νόμιμων αλλοδαπών, προέκυψε ότι σε
βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια.

Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 37χρονου δράστη, που χρησιμοποιήθηκε για τη
λαθρομεταφορά κατασχέθηκε.
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