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Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δημοσιεύει συνολικά
στοιχεία συλλήψεων, εξιχνιάσεων, εξαρθρώσεων και κατασχέσεων για το μήνα Μάρτιο και
για όλη την εδαφική της περιφέρεια

Κατά τη διάρκεια του μηνός Μαρτίου έτους 2013, από τις υπηρεσίες της Γενικής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, (Αστυνομικές Διευθύνσεις Αχαΐας,
Ηλείας, Ακαρνανίας και Αιτωλίας) συνελήφθησαν συνολικά - 465 - άτομα. Ειδικότερα :

1

για ανθρωποκτονία.

41 για ναρκωτικά.
5 για ληστείες
82 για κλοπές – διαρρήξεις.
6 για απάτες – πλαστογραφίες – παραχαράξεις.
20 για παραβάσεις του Νόμου περί Όπλων.
113 για παράνομη είσοδο στη Χώρα.
1 για διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών..
1 για εκβίαση.
1 για βιασμό, αποπλάνηση ανηλίκου κ.τ.λ..
1 για σωματεμπορία,
4 για κροτίδες – βεγγαλικά.
1 για παίγνια.
2 για λαθρεμπόριο (έλλειψη ειδικού φόρου κατανάλωσης).
76 για καταδιωκτικά έγγραφα (αποφάσεις, εντάλματα, κ.λ.π.).
110 για λοιπά αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος
Εξιχνιάστηκαν συνολικά 204 υποθέσεις. Ειδικότερα:
2 υποθέσεις ανθρωποκτονιών.
28 υποθέσεις Ναρκωτικών.
4 ληστείες (σε βάρος τραπεζών, καταστημάτων, οικιών κ.τ.λ.).
77 κλοπές – διαρρήξεις σε οικίες, καταστήματα, άτομα, οχήματα.
51 κλοπές οχημάτων.
14 υποθέσεις απάτης, πλαστογραφίας, παραχάραξης.
2 υποθέσεις εκβίασης.
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υπόθεση βιασμού – αποπλάνησης κτλ.
υπόθεση σωματεμπορίας.
περιπτώσεις Όπλων.
περιπτώσεις για κροτίδες βεγγαλικά.
για υπόθεση ζωοκλοπής.

Εξαρθρώθηκε :
-Μία εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε ληστείες, διαρρήξεις και κλοπές φορτηγών
σε επτά Περιφέρειες της Χώρας
Κατασχέθηκαν ενδεικτικά:
5 Κιλά κάνναβης περίπου
185 Δενδρύλλια κάνναβης
19 Γραμμάρια σπόρων κάνναβης
15 Γραμμάρια Ηρωίνης
50 Γραμμάρια Κοκαΐνης
431 Δισκία ναρκωτικών
4 Ζυγαριές ακριβείας
2.405 Ευρώ
2 Παιγνιομηχανήματα – Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
11 Κυνηγετικά όπλα
6 Πιστόλια-περίστροφα, REPLICA, , μηχανισμός ηλεκτρικής εκκένωσης κλπ
9 Γεμιστήρες
1.782 Φυσίγγια
29 Μαχαίρια, γκλοπ, σιδερογροθιές, τσεκούρια κλπ.
1 Ασύρματος
21.004 Βεγγαλικά – κροτίδες – Παιδικά αθύρματα
19 Πλαστά χαρτονομίσματα (διαφόρων αξιών)
2 Διάφορα πλαστά έγγραφα- πινακίδες
8 Οχήματα
11 Κινητά τηλέφωνα
430 Λαθραία πακέτα τσιγάρων
Επιπλέον, στην περιφέρεια των προαναφερομένων υφιστάμενών μας Αστυνομικών
Διευθύνσεων, βρέθηκαν, συνολικά εξήντα δύο ( 62 ) κλεμμένα οχήματα.
Υπενθυμίζονται ενδεικτικά, σημαντικές υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν :
• Το συνολικό ύψους των χρεών των ατόμων που συνελήφθησαν για οφειλές προς το
Δημόσιο, το μήνα Μάρτιο, ξεπερνά τα 2.470.000 ευρώ.
• Συνελήφθησαν 5 διακινητές και 17 παράνομοι μετανάστες στο λιμάνι της Πάτρας.
• Συνελήφθησαν τρεις καταστηματάρχες και κατασχέθηκαν 21.000 κροτίδες, παιδικά
αθύρματα, βεγγαλικά και καπνογόνα.
• Την 31-03-2013 στην Ανδραβίδα ελευθερώθηκε 22χρονος Μπαγκλαντέζος που είχε
απαχθεί από ομοεθνείς του. Συνελήφθη ένας 25χρονος.
• Την 30-03-2013 στο Αιτωλικό συνελήφθη 33χρονος αλλοδαπός για κλοπές δικύκλων
στην περιοχή.
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• Την 29-3-2013 στην Πάτρα βρέθηκε το άγαλμα τα έργα τέχνης που είχαν κλαπεί από
οικία 75χρονου. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα χάλκινο άγαλμα και μία πέτρινη προτομή.
• Την 28-03-2013 σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση στην Αχαΐα κατασχέθηκαν μεταξύ
άλλων 1 τόνος και 200 κιλά χαλκού, ηλεκτρονικός - ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και 500
πινακίδες οδικής σήμανσης. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί.
• Την 28-03-2013 στην Μανωλάδα συνελήφθη 34χρονος ημεδαπός για διάθεση
ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 200 γραμμάρια κάνναβης περίπου.
• Την 26-03-2013, στην Πάτρα συνελήφθη 36χρονος «τσαντάκιας». Εξιχνιάστηκαν εννέα
περιπτώσεις αρπαγής κλοπών και τσαντών.
• Την 22-03-2013 στην Πάτρα συνελήφθη 32χρονος για κλοπές σε καταστήματα.
Εξιχνιάστηκαν πέντε περιπτώσεις κλοπών.
• Την 21-03-2013 στα Κλεινδιά Ηλείας, συνελήφθη 18χρονος ημεδαπός για ανθρωποκτονία
33χρονου συγχωριανού του.
• Την 17-03-2013 συνελήφθησαν στο Αίγιο, τρεις ακόμα διακινητές ναρκωτικών.
• Την 17-03-2013 στην Πάτα συνελήφθη ένας ακόμα έμπορος ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν
50 γραμμάρια κοκαΐνης και περισσότερα από 3 κιλά κάνναβης.
• Την 15-03-2013 εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία του 65χρονου βενζινοπώλη, πριν ενάμιση
χρόνο στο Επιτάλιο Ηλείας. Δράστης είναι ένας 33χρονος Αλβανός έγκλειστος σε
σωφρονιστικό κατάστημα της Χώρας.
• Την 15-03-2013 στη Βάρδα κατασχέθηκε περισσότερο από ένα κιλό κάνναβης.
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 51χρονου ημεδαπού.
• Την 12-03-2013 στην Πάτρα συνελήφθη 56χρονος σωματέμπορος που εξωθούσε στην
πορνεία 37χρονη Μολδαβή.
• Την 06-03-2013 στο Αίγιο συνελήφθη 37χρονος ημεδαπός για σωρεία διαρρήξεων σε
οχήματα. Εξιχνιάστηκαν 18 περιπτώσεις κλοπών.
• Την 03-03-2013 στον Άνω Αλισσό Αχαΐας συνελήφθησαν δυο ημεδαποί που κατείχαν
μεγάλο αριθμό όπλων και πυρομαχικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 6 κυνηγητικά όπλα
δύο πιστόλια μαχαίρια, αλεξίσφαιρο γιλέκο, διόπτρες, βαλλίστρες, δύο κιλά πυρίτιδας και
πλήθος φυσιγγίων.
• Την 01-03-2013 στην Πάτρα, συνελήφθη 31χρονος ημεδαπός για ναρκωτικά.
Κατασχέθηκαν 170 γραμμάρια κάνναβης.
• 01-03-2013: Συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί στο Αγρίνιο για οπλοκατοχή
• Την 01-03-2013 εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που είχε διαπράξει σωρεία ληστειών
και κλοπών σε επτά Περιφέρειες της Χώρας. Συνελήφθησαν επτά ημεδαποί μεταξύ των
οποίων και οι δύο εγκέφαλοι της οργάνωσης.
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