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Στον εισαγελλέα 60χρονος στην Πρέβεζα

Στο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας οδηγήθηκε χθες ο 60χρονος που είχε
μετατρέψει το τυπογραφείο του σε... νομισματοκοπείο πλαστών χαρτονομισμάτων.
κατηγορούμενος για το αδίκημα της παραχάραξης και κυκλοφορίας πλαστών
χαρτονομισμάτων και παράβασης της «Νομοθεσίας περί όπλων».

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 1712 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ αξίας 85.600 ευρώ και
πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει κατασχεθεί από την ασφάλεια της
Πρέβεζας. Οι αστυνομικοί με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσαν ότι στο τυπογραφείο που
διατηρούσε ο 60χρονος, είχε αναπτύξει σε ειδικό χώρο ολόκληρο εργαστήριο για πλαστά
χαρτονομίσματα και σε καιρό οικονομικής κρίσης, βρήκε ...λύση.

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες το μεσημέρι ο υποδιευθυντής της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Πρέβεζας, αστυνομικός διευθυντής κ. Θωμάς Μπάρδης είπε ότι ο 60χρονος
συνελήφθη την Τετάρτη το μεσημέρι.

Η αστυνομία αξιοποίησε πληροφορίες που είχε και η οργανωμένη επιχείρηση που στήθηκε
ήταν απόλυτα επιτυχής.
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Τι κατασχέθηκε

Ειδικότερα, μετά από μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας και
της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 60χρονο καθώς και τυπογραφείο, που
διατηρούσε και το οποίο είχε μετατρέψει σε εργαστήριο κατασκευής παραχαραγμένων
χαρτονομισμάτων και σε αιφνιδιαστικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 1712
πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής αξίας 85.600 ευρώ, τυπωμένα ανά δύο σε
856 φύλλα χάρτου, έτοιμα προς κοπή, ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, δύο μονάδες
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μία οθόνη υπολογιστή και ένας σαρωτής (scanner), ως μέσα
κατασκευής των πλαστών χαρτονομισμάτων, δύο σφραγίδες και δεκαέξι εντυπώματα
σφραγίδων ελληνικών αρχών καθώς και έξι διαφάνειες εντυπωμάτων επιταγών τραπεζικών
καταστημάτων.

Επίσης, στο σπίτι του συλληφθέντα, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία κενή γεμιστήρα
πολεμικού τυφεκίου.

Είχε ελεγχθεί και στο παρελθόν

Σύμφωνα με τον κ. Μπάρδη η προανάκριση και οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται από το
Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η δράση του 60χρονου
και το εύρος των παράνομων συναλλαγών και δραστηριοτήτων του.

Τα χαρτονομίσματα κατασχέθηκαν και ήδη απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση στην
διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Ο ίδιος ανέφερε ότι υπήρχαν πληροφορίες και υποψίες είχαν γίνει έλεγχοι χωρίς ωστόσο
να βρεθούν τα απαραίτητα πειστήρια, ενώ σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα δεν είχε
γίνει κάποια συγκεκριμένη καταγγελία για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων στην
αγορά της Πρέβεζας.
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Πως να αναγνωρίσετε τα πλαστά

Σύμφωνα με τον κ. Μπάρδη τα χαρτονομίσματα ευρώ διαθέτουν ισχυρά χαρακτηριστικά
ασφαλείας, τα οποία μπορεί εύκολα ο κάθε πολίτης να διακρίνει. Τα χαρακτηριστικά αυτά
στοχεύουν στην προστασία του κοινού από κρούσματα παραχάραξης και χάρη σ΄αυτά, η
αναγνώριση των γνήσιων χαρτονομισμάτων ευρώ γίνεται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Να σημειώσουμε τέλος ότι οι πέντε εύκολοι τρόποι για να αναγνωρίζετε τα πλαστά
χαρτονομίσματα είναι:

• Από την αίσθηση του χαρτιού. Τα παραχαραγμένα είναι πιο μαλακά

• Τα πλαστά δεν έχουν το πλέγμα έντονων γραμμών δίπλα από έναν πολυψήφιο αριθμό

• Κοιτάζοντας τα σε φως, τα μη γνήσια, δεν έχουν την σκοτεινή γραμμή – ταινία ασφαλείας

• Όταν τα κοιτάτε στο φως θα πρέπει να διακρίνονται έντονες εναλλαγές χρωμάτων

• Η οπτικά μεταβλητή μεταλλική παράσταση που βρίσκεται κάτω δεξιά, πρέπει να
εναλλάσσεται με το σήμα του ευρώ, ανάλογα με την οπτική γωνία.
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