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Αστυνομικά
Η χ ώ 
της Θράκης

Πλούσιο το ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ δελτίο και πάλι. Νέες τηλε-
φωνικές απάτες στην ΑΜΘ, τι περιλαμβάνει!

Σέρρες: Άνδρας εντοπί-
στηκε νεκρός σε ρέμα στο 
Λαγκάδι

 

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός 
στον ορεινό όγκο του Λαγκαδίου, 
στο Δήμο Βισαλτίας Σερρών. Μέ-
χρι στιγμής παραμένουν άγνω-
στες οι συνθήκες υπό τις οποίες 
έχασε τη ζωή του, ενώ δεν κατέ-
στη εφικτή η ταυτοποίησή του.

Συγκεκριμένα, από τις 12 το μεση-
μέρι, ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση 
της πυροσβεστικής, της αστυνομί-
ας, αλλά και του ΕΚΑΒ στις Σέρρες 
για τον εντοπισμό δύο παράνομων 
μεταναστών, ενός άνδρα και μίας 
γυναίκας, οι οποίοι σύμφωνα με 
πληροφορίες, πήγαν να περάσουν 
το βουνό όμως οι κακές καιρι-
κές συνθήκες δεν τους βοήθησαν.

Είχε προηγηθεί κλήση στον τριψή-
φιο αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 
μέσω του οποίου ενημερώθηκε η 

Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών 
και ξεκίνησαν οι αναζητήσεις.

Γύρω στις 4 μμ εντοπίστη-
κε νεκρός ο άνδρας από πυ-
ροσβέστες μέσα στο ρέμα. 
Η σορός του μεταφέρθη-
κε στο Κ.Υ. Νιγρίτας Σερρών

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: Τηλεφω-
νική εξαπάτηση με 
λεία 1.500 ευρώ! –Ανα-
ζητείται η δράστιδα!

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευ-
νες των αστυνομικών Αρχών 
για την ταυτοποίηση άγνω-
στης μέχρι στιγμής δράστι-
δας, η οποία διέπραξε απάτη 
σε βάρος ημεδαπού την Τρί-
τη 11-1-2022 στην Ορεστιάδα.

Αναλυτικότερα, η δράστιδα επι-
κοινώνησε τηλεφωνικά με τον 
παθόντα με το πρόσχημα κα-
ταβολής χρημάτων για παροχή 

υπηρεσιών. Κατά τη συνδιαλ-
λαγή τους η δράστιδα προφασί-
στηκε ότι κατέθεσε εσφαλμένα 
7.000 ευρώ σε λογαριασμό του 
παθόντα, αποστέλλοντάς του 
ταυτόχρονα πλαστό αποδεικτι-
κό μεταφοράς χρημάτων μέσω 
ηλεκτρονικής εφαρμογής, ζητώ-
ντας να της επιστρέψει την υπο-
τιθέμενη χρηματική διαφορά.

 Με αυτόν τον τρόπο η δράστι-
δα κατάφερε να εξαπατήσει τον 
παθόντα, αποσπώντας τελικά το 
χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ. 

Ημεδαπός έκλεψε κινητά 
τηλέφωνα από κατάστημα 
σε οικισμό της Ροδόπης

Από αστυνομικούς της Ομάδας 
Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήμα-
τος Ασφάλειας Κομοτηνής σχη-
ματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 
ημεδαπού για κλοπή, διότι όπως 
προέκυψε την 3-1-2022 το πρωί, 
εισήλθε σε κατάστημα σε οικισμό 
της Ροδόπης και αφαίρεσε έναν 
φορητό ηλεκτρονικό υπολογι-
στή και δύο κινητά τηλέφωνα.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέ-
θηκε το ένα από τα αφαιρε-
θέντα κινητά τηλέφωνα, το 
οποίο κατασχέθηκε και απο-
δόθηκε στον δικαιούχο του.

 
Σύλληψη δύο ημεδαπών 
στην Καβάλα για παράνο-
μες οικοδομικές εργασίες

Συνελήφθησαν την Τετάρτη 12-

1-2022 το μεσημέρι, στην Κα-
βάλα, από αστυνομικούς του 
Αστυνομικού Τμήματος Καβά-
λας δύο ημεδαποί, εκ των οποί-
ων ένας άνδρας και μία γυναί-
κα, διότι εντοπίσθηκαν ο ένας 
δράστης ως εργάτης, να εκτελεί 
οικοδομικές εργασίες σε οικο-
δομή κατ΄ εντολή της δεύτε-
ρης δράστιδας - ιδιοκτήτριας, 
στερούμενοι της απαιτούμενης 
άδειας της αρμόδιας αρχής.

ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ: Έκλε-
ψαν 2.760 ευρώ με το 
πρόσχημα αγοράς αυ-
τοκινήτου μέσω δια-
δικτυακής αγγελίας

Από αστυνομικούς του Αστυ-
νομικού Τμήματος Δοξά-
του σχηματίσθηκε δικογρα-
φία σε βάρος ημεδαπής, που 
εμπλέκεται σε υπόθεση απά-
της που διαπράχθηκε την 
14-9-2021 σε βάρος ημεδα-
πού σε οικισμό της Δράμας.

Συγκεκριμένα, άγνωστος δρά-
στης επικοινώνησε τηλεφωνικά 
με τον παθόντα με το πρόσχημα 
υποτιθέμενης αγοράς αυτοκινή-
του που είχε αναρτήσει ο τελευ-
ταίος σε ιστοσελίδα και χρησιμο-
ποιώντας διάφορα τεχνάσματα 
κατάφερε να αποσπάσει τα προ-
σωπικά του τραπεζικά στοιχεία 
και να μεταφέρει σε τραπεζικό 
λογαριασμό της δράστιδας το 
χρηματικό ποσό των 2.760 ευρώ.

Την προανάκριση ενεργεί το 
Αστυνομικό Τμήμα Δοξάτου.

ΞΑΝΘΗ: Νέα υπόθεση εξαπάτησης με ψεύτικο μήνυμα! 
Έκλεψαν από τραπεζικό λογαριασμό 2.000 ευρώ!

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των 
αστυνομικών Αρχών για την ταυ-
τοποίηση αγνώστων μέχρι στιγμής 
δραστών, οι οποίοι την 12-1-2022, 
εξαπάτησαν ημεδαπή στην Ξάνθη.

Συγκεκριμένα, η παθούσα έλα-
βε μήνυμα, που εμφανιζόταν ως 
αποστολέας τράπεζα, το οποίο 
εμπεριείχε σύνδεσμο (link), 
προτρέποντάς την να τον ακο-
λουθήσει προκειμένου «να μην 
καταργηθούν κάποιες λειτουρ-

γείες της τραπεζικής της εφαρμογής». 
Η παθούσα μεταφέρθηκε στον παρα-
πάνω σύνδεσμο, όπου πληκτρολόγη-
σε τους προσωπικούς της κωδικούς, 
χρησιμοποιώντας παράλληλα κωδι-
κούς σε ηλεκτρονική εφαρμογή του κι-
νητού της τηλεφώνου, με αποτέλεσμα 
οι δράστες να αποκτήσουν πρόσβα-
ση στον τραπεζικό της λογαριασμό και 
να προβούν σε μεταφορά χρημάτων, 
ύψους 2.000 ευρώ. Την προανάκριση 
ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης.
 


