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 45χρονη για διακίνηση πλαστών εγγράφων

Υπήκοος Κονγκό που έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές, συνελήφθη με επτά πλαστά δελτία αιτούντος
διεθνούς προστασίας
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Μια 45χρονη από το Κονγκό συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες στη Μυτιλήνη, με επτά πλαστά δελτία αιτούντος διεθνούς
προστασίας, που φαίνεται ότι εμπλέκεται σε ένα μεγάλο δίκτυο πλαστογραφίας που εδρεύει στην Αθήνα.

Μια 45χρονη από το Κονγκό συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες στη Μυτιλήνη, με επτά πλαστά δελτία αιτούντος διεθνούς
προστασίας, που φαίνεται ότι εμπλέκεται σε ένα μεγάλο δίκτυο πλαστογραφίας που εδρεύει στην Αθήνα.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Μυτιλήνης βρέθηκε στα ίχνη της 45χρονης, η οποία, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, είχε
απασχολήσει ξανά στο πρόσφατο παρελθόν τις αρχές, έχοντας παραβιάσει τους περιορισμούς διαμονής που της είχαν
επιβληθεί. Η 45χρονη πλέον κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και πλαστογραφία, ενώ
διερευνάται σε βάθος το εύρος της δράσης της, αλλά και οι συνεργοί της.

Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, η 45χρονη εντοπίστηκε σε
χώρο φιλοξενίας. Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, η Κονγκολέζα εντοπίστηκε σε χώρο φιλοξενίας
αλλοδαπών και σε έλεγχο που της έγινε, βρέθηκαν στην κατοχή της και κατασχέθηκαν, επτά δελτία αιτούντος διεθνή
προστασία. Τα οποία διακριβώθηκε ότι κάποια ήταν πλαστά, ενώ άλλα ανήκαν σε διαφορετικά πρόσωπα.

 

Είχε στήσει «καλή» επιχείρηση

Όπως προέκυψε μάλιστα από τα στοιχεία της έρευνας, η συλληφθείσα, κατά το χρονικό διάστημα του τελευταίου διμήνου,
δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, τα οποία προμήθευε έναντι χρηματικής αμοιβής,
προκειμένου να διευκολύνει την παράνομη απομάκρυνση από τη Λέσβο, μεταναστών, στους οποίους είχαν επιβληθεί
περιοριστικοί όροι, για υποχρεωτική παραμονή τους στο νησί…

Πώς δούλευε το όλο σύστημα η 45χρονη; Η Αστυνομία υποστηρίζει ότι η Κονγκολέζα με τη συνδρομή συνεργών της,
προμηθευόταν, από περιοχές της Αττικής, ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία είτε είχαν πλαστογραφηθεί, είτε ανήκαν σε
διάφορους υπηκόους τρίτων χωρών.

Ακολούθως, αναζητούσε και εντόπιζε ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς, στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης, στους
οποίους πουλούσε τα ταξιδιωτικά έγγραφα, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Το προανακριτικό έργο διενεργεί η
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης, ενώ εξετάζεται το εύρος δράσης της συλληφθείσας και η τυχόν συμμετοχή της σε
συναφή αδικήματα.
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Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …
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Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;
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