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Νέα τηλεφωνική απάτη

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώνεται ότι πρόσφατα κατ

Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με το τουριστικό κατάλυμα και

Με αφορμή το παραπάνω περιστατικό αλλά και αντίστοιχα που έχουν καταγραφεί σε
διάφορες περιοχές της χώρας, συνιστούμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί
σε όσους προσπαθούν να τους πείσουν να καταβάλουν χρήματα σε υπόπτους και
υποτιθέμενους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Συνελήφθησαν (2) δύο ημεδαποί για απόπειρα ληστείας και κλοπές στην Κέρκυρα

Συνελήφθησαν χθες (10-06-2019) στην Κέρκυρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Κέρκυρας, δύο ημεδαποί, μια 28χρονη γυναίκα και ένας 38χρονος άνδρας, για
απόπειρα ληστείας και διαδοχικές υποθέσεις κλοπών σε περιοχές της Κέρκυρας.

Ειδικότερα, οι δύο (2) ημεδαποί εντοπίστηκαν χθες (10-06-2019), το μεσημέρι στην πόλη
της Κέρκυρας, στο πλαίσιο εκτεταμένης αστυνομικής κινητοποίησης, καθώς τις πρώτες
πρωινές ώρες, κατά την διάρκεια απόπειρας διάρρηξης καταστήματος (μίνι μάρκετ) στην
βόρεια Κέρκυρα, ο 38χρονος χτύπησε και τραυμάτισε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο
τον 39χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος αντιλήφθηκε την παρουσία τους.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της δράσης των δύο ημεδαπών, διαπιστώθηκε ότι διαδοχικά
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τις πρώτες πρωινές ώρες της (10.06.2019), παραβίασαν πρατήριο υγρών καυσίμων από το
οποίο αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των (175) ευρώ και επιχείρησαν να διαρρήξουν ακόμη
ένα κατάστημα (μίνι μάρκετ) στην Βόρεια Κέρκυρα.

Επιπλέον, η δράση τους εντοπίζεται σε δύο ακόμη υποθέσεις κλοπών στην πόλη της
Κέρκυρας και συγκεκριμένα :

•στην παραβίαση περίπτερου τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (07-06-2019), από
το οποίο αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των (400) ευρώ και προϊόντα αξίας (150) ευρώ

•στην αφαίρεση, το χρονικό διάστημα από το απόγευμα της Πέμπτης (06-06-2019) έως το
πρωί της Παρασκευής (07-06-2019), ενός ι.χ.ε αυτοκινήτου αξίας (10.000) ευρώ, με το οποίο
κινούνταν κατά την διάπραξη των κλοπών

Κατά την διάρκεια των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε το ι.χ.ε αυτοκίνητο, το οποίο
επιστράφηκε στην ιδιοκτήτριά του καθώς και μέρος των χρημάτων και των προϊόντων που
είχαν αφαιρέσει.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας
Κέρκυρας σε συνεργασία με τα Αστυνομικά Τμήματα Βόρειας Κέρκυρας και
Παλαιοκαστριτών και την συνδρομή του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής
Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων.

Οι δύο ημεδαποί οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 11/6/2019 #ODUSSEIAÂÂ
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