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ΑΠΑΤΕΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών 
για την ταυτοποίηση αγνώστων μέχρι στιγμής δραστών που διέπρα-
ξαν απάτες σε βάρος πολιτών στην Καβάλα, τη Θάσο και τη Ροδόπη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυ-
νομικών Αρχών για την ταυτοποίηση αγνώ-
στων μέχρι στιγμής δραστών, οι οποίοι 
εξαπάτησαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώ-
σεις, τρεις πολίτες στην Καβάλα, τη Θάσο 
και τη Ροδόπη. 

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, την 2-6-
2022 σε οικισμό της Θάσου, άγνωστος δράστης 
με το πρόσχημα προκαταβολής για την αγορά 
πετρελαίου επικοινώνησε τηλεφωνικά με ιδιο-
κτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων και κατά την 
επικοινωνία τους, του απέστειλε μήνυμα που 
περιείχε υπερσύνδεσμο (link) το οποίο προσο-
μοίαζε με τράπεζα. Ο παθών ακολούθησε τον 
σύνδεσμο, καταχωρώντας τους προσωπικούς 
τραπεζικούς του κωδικούς, με αποτέλεσμα ο 
δράστης να αποκτήσει πρόσβαση σε δύο τραπε-
ζικούς του λογαριασμούς και να προβεί σε μετα-
φορές χρημάτων ύψους 29.000 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, την 8-6-2022 στην 
Καβάλα, άγνωστη δράστιδα προσποιούμενη 
την πελάτισσα επικοινώνησε τηλεφωνικά 
με τον παθόντα – λογιστή, αποστέλλοντας 
ταυτόχρονα μήνυμα στο κινητό του τηλέ-
φωνο που περιείχε υπερσύνδεσμο (link) 
και με διάφορα τεχνάσματα και προφάσεις 
κατάφερε να μεταφέρει από τραπεζικό του 
λογαριασμό το χρηματικό ποσό των 18.310 
ευρώ.

Στην τρίτη περίπτωση, την 7-6-2022 σε οικι-
σμό της Ροδόπης, παθών έλαβε μήνυμα (sms) 
που εμπεριείχε σύνδεσμο (link) και προσομοία-
ζε με τραπεζικό ίδρυμα, ενημερώνοντάς τον ότι 
«απαιτείται άμεση δράση». Ο παθών αφού με-
ταφέρθηκε στον παραπάνω σύνδεσμο, λαμβάνο-
ντας ταυτόχρονα μηνύματα μέσω ηλεκτρονικής 
εφαρμογής, διαπίστωσε ότι άγνωστος δράστης 
προέβη σε μεταφορές χρημάτων από τραπεζικό 
του λογαριασμό, συνολικού ύψους 7.000 ευρώ.

 Την προανάκριση και τις έρευνες διενεργούν 
αντίστοιχα ο Αστυνομικός Σταθμών Λιμεναρίων 
Θάσου, το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας και το 
Αστυνομικό Τμήμα Αρριανών Ροδόπης.

 

Με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά, κρίνεται 
σκόπιμο να δημοσιοποιηθούν οι παρακάτω χρή-
σιμες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης 
των πολιτών:

 

Δεν συμπληρώνουμε ποτέ στοιχεία πρό-
σβασης τραπεζικών λογαριασμών σε φόρ-
μες που αποστέλλονται από άγνωστες 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή μηνύματα ή 
μέσω υπερσυνδέσμων (links).
Δεν δίνουμε ΠΟΤΕ και σε ΚΑΝΕΝΑΝ τους 
μυστικούς κωδικούς της τραπεζικής μας 
κάρτας.
Καμία τράπεζα ή οργανισμός δεν ζητά 
τους μυστικούς κωδικούς της τραπεζικής 
μας κάρτας.
Να είστε καχύποπτοι όταν σας ζητούνται 
προσωπικές πληροφορίες μέσω μεμονω-
μένων e-mail ή sms.
 Εξιχνιάστηκαν 10 υποθέσεις απατών, 
τετελεσμένων και σε απόπειρα  που δι-
απράχθηκαν σε βάρος ηλικιωμένων στην 
ελληνική επικράτεια
 

Οι δράστες ενεργώντας μαζί με άγνωστο 
συνεργό τους, προσποιούμενοι υπαλλή-
λους της ΔΕΗ και χρησιμοποιώντας διά-
φορες προφάσεις, κατάφεραν να αποσπά-
σουν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά 
και χρυσαφικά – τιμαλφή       

Εξιχνιάστηκαν δέκα (10) υποθέσεις απα-
τών, τετελεσμένων και σε απόπειρα που 
διαπράχθηκαν σε βάρος ηλικιωμένων τον 
μήνα Μάιο του 2022, σε περιοχές της 
Δράμας, της Καβάλας, της Θεσσαλονί-
κης, της Ημαθίας, της Κοζάνης, της Άρ-
τας και των Ιωαννίνων.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφά-
λειας Δράμας σχηματίσθηκε δικογραφία 
σε βάρος δύο ημεδαπών για το αδίκημα 
της εγκληματικής οργάνωσης, για απάτες 
και κλοπές, ενώ η σχετική δικογραφία 
περιλαμβάνει ακόμη έναν άγνωστο συ-
νεργό τους.

Ειδικότερα την 12-5-2022 σε οικισμό 
της Δράμας άγνωστοι δράστες μετέβησαν 
με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην οικία ηλικιω-
μένης, όπου ο ένας προσποιούμενος τον 
υπάλληλο της ΔΕΗ και προφασιζόμενος 
τη διενέργεια εργασιών και τον κίνδυνο 
καταστροφής χρημάτων και τιμαλφών, 
την έπεισε να συγκεντρώσει το χρηματικό 
ποσό των 9.000 ευρώ και διάφορα χρυ-
σαφικά. Ακολούθως, ο δράστης εκμεταλ-
λευόμενος την απόσπαση προσοχής της 
ηλικιωμένης, αφαίρεσε τα χρήματα και 
τα τιμαλφή και διέφυγε με το παραπά-
νω όχημα, στο οποίο ανέμενε ο συνεργός 
του, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Έπειτα από την εμπεριστατωμένη έρευνα 
των παραπάνω αστυνομικών σε συνερ-
γασία με αστυνομικούς των Τμημάτων 
Ασφαλείας Αλεξάνδρειας και Ημαθίας 
και του Αστυνομικού Τμήματος Ημαθίας, 
ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο δραστών 

οι οποίοι όπως προέκυψε μαζί με τον άγνω-
στο συνεργό τους, κατά το χρονικό διάστημα 
από την 10 έως 19-5-2022 χρησιμοποιώντας 
την ίδια μεθοδολογία εξαπάτησαν σε επτά 
περιπτώσεις ηλικιωμένους αφαιρώντας τους 
χρήματα και χρυσαφικά – τιμαλφή, ενώ σε 
δύο ακόμη περιπτώσεις οι ηλικιωμένοι αντι-
λήφθηκαν την απόπειρα εξαπάτησής τους με 
αποτέλεσμα οι δράστες να τραπούν σε φυγή 
χωρίς να ολοκληρώσουν την πράξη τους.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι δρά-
στες αποκόμισαν από την εγκληματική τους 
δράση το χρηματικό ποσό των 16.000 ευρώ 
περίπου και κοσμήματα που η συνολική 
τους αξία ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 
4.000 ευρώ περίπου.

Επισημαίνεται ότι ο ένας δράστης έχει απα-
σχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές 
αρχές για παρόμοιες πράξεις.

Με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά, η 
Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύ-
θυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης υπενθυμίζει τις παρακάτω συμβου-
λές:

Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία 
σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – 
φιλικών προσώπων.
Μην ανοίγετε την πόρτα σας σε άγνωστα άτο-
μα.
Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα 
άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχή-
ματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οι-
κία σας.

Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι 
εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρε-
σίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κά-
ποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους 
έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.
Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνι-
κούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να 
επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυ-
νομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί 
συγγενείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτη-
ριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα 
με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, 
μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοη-
θήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.
Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρ-
χές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας 
απάτης σε βάρος σας.
Να ενημερώνετε τα οικεία σας πρόσωπα (του 
στενού και ευρύτερου συγγενικού, φιλικού 
και κοινωνικού περιβάλλοντος) και ιδιαιτέ-
ρως τα ηλικιωμένα άτομα σχετικά με το πε-
ριεχόμενο του παρόντος και να τους συμβου-
λεύετε σχετικά, προκειμένου να αποφευχθεί 
το ενδεχόμενο θυματοποίησης τους.


