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Αστυνομικά
Η χ ώ 
της Θράκης

Το θράσος των αλλοδαπών κακοποιών δεν έχει όριο

ΟΤΑΝ ΛΕΝΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΝΝΟΟΥΝ ΞΕΦΡΑΓΟ 
ΑΜΠΕΛΙ;

Πραγματικά το θράσος των αλλοδαπών «προσφύγων» 
ή μη, δεν έχει όριο, αφού προσπάθησαν να κάνουν 
«εξαγωγή» τριών κλεμμένων φορτηγών από την Γερ-
μανία μέσω Ελλάδας  στην Βουλγαρία.

Να υποθέσει κανείς ότι πήραν τα φορτηγά από κάποιο 
σημείο της Χώρας, Κύριος είδε πώς έφθασαν στην 
Ελλάδα από την Γερμανία τα κλεμμένα φορτηγά, έφτα-
σαν στο Ορμένιο για να τα βγάλουν στην Βουλγαρία 
και εκεί τους «τσάκωσαν» και φυσικά το ερώτημα που 
τίθεται αβίαστα είναι,  ποιος Πρωθυπουργός θα αντι-
στρέψει την αίσθηση σε κάθε λογής αλλοδαπό κατα-
κάθι ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί κα-
τηγορούμενοι για νομιμοποίη-
ση εσόδων από εγκληματική δρα-
στηριότητα και αποδοχή και 
διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Συνελήφθησαν την 27-1-2022 το 

πρωί, στο Συνοριακό Σημείο 
Διέλευσης Ορμενίου Έβρου 
από αστυνομικούς της Υποδι-
εύθυνσης Ασφαλείας Ορεστιά-
δας τρείς (3) αλλοδαποί, κατη-
γορούμενοι για νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκληματική δρα-
στηριότητα και αποδοχή και δι-
άθεση προϊόντων εγκλήματος.

 Ειδικότερα, την 26-1-2022 το 
βράδυ οι δράστες οδηγώντας 
τρία Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα (τράκτο-
ρες) μετέβησαν στο Συνοριακό 
Σημείο Διέλευσης Ορμενίου, 
προκειμένου να πραγματο-
ποιήσουν έξοδο από τη χώρα.
Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που 
πραγματοποίησαν οι αστυνο-
μικοί προέκυψε ότι τα οχήμα-
τα είναι καταχωρημένα από τις 

Αρχές της Γερμανίας ως 
κλαπέντα – υπεξαιρεθέντα.
Κατασχέθηκαν τα πα-
ραπάνω οχήματα.
Οι συλληφθέντες θα οδη-
γηθούν στον κ. Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Ορεστιά-
δας, ενώ την προανάκριση 
ενεργεί η Υποδιεύθυνση 
Ασφάλειας Ορεστιάδας.

Ξανθιώτης ιδιοκτήτης γυμναστηρίου σε μεγάλο «κύκλωμα» με ανα-
βολικά που εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής 
Αστυνομίας εξαρθρώθηκε εγκλημα-
τική οργάνωση διεθνικού χαρακτή-
ρα, η οποία δραστηριοποιούνταν 
στη συσκευασία, διακίνηση και δι-
άθεση στην Ελλάδα και στο εξωτερι-
κό, παράνομων αναβολικών και άλ-
λων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία 
άτομα ανάμεσα τους και ένας ιδιό-
κτητής γυμναστηρίου από τη Ξάνθη, 
σε βάρος των οποίων σχηματίστη-
κε δικογραφία για τα αδικήματα της 
εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστο-
γραφίας, καθώς και για παραβάσεις 
των νομοθεσιών για τα όπλα, για την 
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματι-
κές δραστηριότητες και για τον ερασι-
τεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα 
μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από 
τον Ιανουάριο του 2017, δραστηριο-
ποιούνταν στην αποθήκευση, εμπορία, 
διακίνηση, προμήθεια και χορήγηση 
σκευασμάτων, που περιείχαν παρά-
νομες και απαγορευμένες αναβολικές 
και άλλες ουσίες, επικίνδυνες για τη 
δημόσια υγεία, με σκοπό την αποκόμι-
ση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Τα μέλη της οργάνωσης ακολου-
θούσαν συγκεκριμένη μεθοδο-
λογία δράσης (modus operandi):

χρησιμοποιούσαν διάφορους χώ-
ρους ως αποθήκες των σκευασμάτων,
χρησιμοποιούσαν γυμναστήριο και κα-
τάστημα πώλησης συμπληρωμάτων δι-
ατροφής για την περαιτέρω διακίνηση,
χρησιμοποιούσαν πλαστές συσκευα-
σίες με στοιχεία νόμιμων φαρμακοβι-
ομηχανιών, στις οποίες τοποθετούσαν 
τα παράνομα σκευάσματα, καθώς και 
πλαστές ταινίες γνησιότητας του Ε.Ο.Φ.,
επεδίωκαν να αποκρύπτουν την προ-
έλευση των εσόδων που αποκόμιζαν 
και να τα νομιμοποιούν μέσω τραπε-
ζικών λογαριασμών τρίτων προσώπων 
καθώς και δελτίων τυχερών παιγνίων,
δήλωναν στις εταιρείες ταχυμεταφορών 
ψευδή στοιχεία αποστολέα και διευ-
θύνσεις κατά την αποστολή δεμάτων.
Η δράση της οργάνωσης δεν περιορι-
ζόταν στην Ελλάδα, αλλά επεκτεινόταν 
και στο εξωτερικό (Ιταλία, Γερμανία, 
Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρος, 
Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα, 
Ηνωμένες Πολιτείες, Ολλανδία και 
Λουξεμβούργο) όπου εντοπίστηκε με-
γάλος αριθμός αποστολών δεμάτων. Η 
προμήθεια των σκευασμάτων και των 
πρώτων υλών για τη συσκευασία τους 

πραγματοποιούνταν κυρίως από την 
Κίνα, τη Βουλγαρία και την Πολωνία.

Μεταξύ των πελατών της οργάνωσης, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερι-
κό, περιλαμβάνονται 27 αθλητές δια-
φόρων αθλημάτων, 10 γυμναστές – προ-
πονητές, 10 ιδιοκτήτες γυμναστηρίων 
– χώρων άθλησης, ιδιοκτήτης καταστή-
ματος πώλησης συμπληρωμάτων δι-
ατροφής και ιδιοκτήτης φαρμακείου.

Η αποδόμηση της εγκληματικής ορ-
γάνωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαί-
σιο συντονισμένων και ταυτόχρονων 
αστυνομικών επιχειρήσεων, με τη συν-
δρομή και στελέχους της Europol , 
πρωινές ώρες προχθές, Τρίτη 18 Ιανου-
αρίου 2022, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Ξάνθη, Ιωάννινα και Δράμα.

Στις επακόλουθες έρευνες, που πραγ-
ματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχει-
ρήσεις, οχήματα και εγκαταστά-
σεις , βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

135.000 δισκία – αμπούλες με 
αναβολικές και άλλες παρά-
νομες φαρμακευτικές ουσίες,
124.620 ευρώ,
αεροβόλο πιστόλι και γεμιστή-
ρα με 9 μεταλλικά σφαιρίδια,

σιδερογροθιά και σουγιάς,
9 κινητά τηλέφωνα και ψη-
φιακός δίσκος αποθήκευσης,
μεγάλη ποσότητα υλικού συσκευασίας 
και πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων
Σημειώνεται ότι τα έσοδα από την πα-
ράνομη δραστηριότητα της οργάνω-
σης ξεπερνούν τις 600.000 ευρώ, ενώ 
η συνολική αξία των κατασχεθέντων 
σκευασμάτων εκτιμάται ότι υπερ-
βαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία 
που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, 
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν 
να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυ-
μα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή 
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@
hellenicpolice.gr  & financialpolice@
hellenicpolice.gr  της Διεύθυνσης Οικο-
νομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν 
πληροφορίες ή να καταγγέλλουν 
παράνομες και επίμεμπτες ενέρ-
γειες ή δραστηριότητες κατά του 
τομέα της οικονομίας, της δημό-
σιας περιουσίας, καθώς και της 
κοινωνικής και ασφαλιστικής 
πρόνοιας και των δικαιωμάτων.


