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Σε δυο περιπτώσεις στη Θεσπρωτία με πέντε συλλήψεις

Χωρίς τέλος είναι οι κατασχέσεις αλβανικού χασίς από τις διωκτικές αρχές στην Ήπειρο
και κυρίως στους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, ως ... πύλες εισόδου των ναρκωτικών
από τη γειτονική χώρα.

Μέσα σε ένα 24ωρο κατασχέθηκαν σε δυο περιπτώσεις περισσότερα από 400 κιλά χασίς
και συνελήφθησαν πέντε διακινητές, Έλληνες οι τέσσερις κι ένας Αλβανός. Από την αρχή
του 2013 ξεπερνούν τους 3 τόνους οι ποσότητες κατασχεμένου χασίς στην Ήπειρο.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής 24 Μαρτίου συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος
Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης
Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κόνιτσας, τέσσερις
Έλληνες (ηλικίας 36, 34, 46 και 49 ετών), για μεταφορά και εμπορία μεγάλης ποσότητας
ναρκωτικών ουσιών.
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Ειδικότερα, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, εντοπίσθηκε νωρίς το πρωί
στο Ράγιο Θεσπρωτίας, ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο και ακινητοποιήθηκε για έλεγχο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ο 36χρονος και ο
34χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά σάκοι, που περιείχαν -195- δέματα κάνναβης,
συνολικού βάρους 201 κιλών και 255γραμμαρίων.

Επίσης, λίγη ώρα αργότερα, στο 1ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων συνελήφθησαν οι άλλοι δύο δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε άλλο Ι.Χ.Ε.
αυτοκίνητο και λειτουργούσαν ως προπομποί, προκειμένου να καθορίζουν το ακολουθητέο
δρομολόγιο και να επιτηρούν παράλληλα τη διαδρομή προς αποφυγή αστυνομικών ελέγχων.

Τα δύο οχήματα καθώς και τέσσερα κινητά τηλέφωνα, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι
δράστες για τις παράνομες συναλλαγές τους, κατασχέθηκαν.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων.

«Μπλόκο» στη Σαγιάδα για 48χρονο Αλβανό

Το πρωί του Σαββάτου 23 Μαρτίου, είχε συλληφθεί στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, από
αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας, ένας 48χρονος υπήκοος
Αλβανίας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εισαγωγή και εμπορία
ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών για μεταφορά
μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, οργάνωσαν συντονισμένη επιχείρηση, στο πλαίσιο της
οποίας εντόπισαν και ακινητοποίησαν ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προκειμένου να διενεργήσουν
αστυνομικό έλεγχο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 48χρονος,
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βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-Εκατόν ογδόντα οκτώ (188) δέματα κάνναβης, συνολικού βάρους 217.626 γραμμαρίων.

-Μία νάιλον συσκευασία που περιείχε ηρωίνη βάρους 1,3 γραμμαρίων

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ιδιοκτήτρια του οχήματος είναι υπήκοος
Ουκρανίας, η οποία και αναζητείται.

Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών καθώς και δύο κινητά
τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του δράστη κατασχέθηκαν από το Τμήμα Δίωξης
Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηγουμενίτσας.
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