Κοζάνη, 30 Ιουνίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Εξαρθρώθηκε στην Καστοριά εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν
στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη χώρα, στο πλαίσιο της οποίας
συνελήφθησαν -4- άτομα, μέλη της. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -22Σελίδα 3 από 5

δενδρύλλια κάνναβης, -36- κιλά περίπου αποξηραμένων κλώνων και
ακατέργαστης κάνναβης, χρηματικό ποσό -22.200- ευρώ και -429- δολαρίων
Η.Π.Α., προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών. Επίσης, μεταξύ των
κατασχεθέντων υπάρχουν -1- βραχιόλι βυζαντινής περιόδου, -5- νομίσματα
βυζαντινής περιόδου, -2- αεροβόλα τυφέκια, -1- αεροβόλο πιστόλι και -7μαχαίρια διαφόρων τύπων. Εξαρθρώθηκε χθες (29-06-2017) στην Καστοριά
από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Καστοριάς και της Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος
του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας, εγκληματική ομάδα
διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα.
Αναλυτικότερα, συνελήφθησαν πρωινές και μεσημβρινές ώρες χθες σε
περιοχές της Καστοριάς, τέσσερις ημεδαποί, εκ των οποίων τρεις άντρες,
36,52,53 χρόνων και μία 52χρονη γυναίκα, για σύσταση εγκληματικής
ομάδας, για κατοχή-διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και για παραβάσεις των
νόμων περί αρχαιοτήτων και όπλων, κατά περίπτωση.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων για την καταπολέμηση
της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη Δυτική Μακεδονία και μετά από
κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και ενδελεχείς έρευνες των
προαναφερόμενων αστυνομικών, προέκυψε ότι ο 52χρονος είχε ενωθεί με
τους άλλους δυο άντρες (36 και 53 χρόνων) και την 52χρονη γυναίκα, σε
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, με σκοπό την εμπορία και διακίνηση
ναρκωτικών στην χώρα.
Ειδικότερα, χθες το πρωί στην Καστοριά κατελήφθη από τους αστυνομικούς ο
52χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι δρούσε ως διακινητής ναρκωτικών
ουσιών, να κατέχει -3- συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης βάρους -32,2γραμμαρίων. Ακολούθως σε έρευνα στην οικία του στην Καστοριά, βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη βάρους -1,6- γραμμαρίων και -1ηλεκτρονική ζυγαριά με υπολείμματα κάνναβης.
Παράλληλα και στο πλαίσιο της ίδιας αστυνομικής επιχείρησης, διενεργήθηκε
έρευνα στην οικία των άλλων τριών μελών της ομάδας, όπου βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν:
-22- δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 2 μέτρα περίπου,
-36- κιλά και -27- γραμμάρια αποξηραμένων κλώνων και ακατέργαστης
κάνναβης,
-623- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτας),
-4,1- γραμμάρια σπόρων κάνναβης,
-2- ζυγαριές ακριβείας,
-7- μαχαίρια διαφόρων τύπων,
-2- αεροβόλα τυφέκια,
-1- αεροβόλο πιστόλι,
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-2- πίπες καπνίσματος κάνναβης,
διάφορα σύνεργα χρήσης κάνναβης,
-1- πυροκροτητής χειροβομβίδας,
-1- περόνη χειροβομβίδας,
-21- κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων,
-29- φυσίγγια διαφόρων τύπων,
-1- γεμιστήρας,
-1- αντιαεροπορικό βλήμα,
-1- βραχιόλι αρχαίο βυζαντινής περιόδου,
-5- νομίσματα αρχαία βυζαντινής περιόδου,
-1- συσκευή tablet,
-1- εξωτερικός σκληρός δίσκος,
-16- σωλήνες θερμάντοχοι,
χρηματικό ποσό -22.200- ευρώ προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών,
χρηματικό ποσό -429- δολαρίων Η.Π.Α. προερχόμενο ομοίως από διακίνηση
ναρκωτικών,
-22- κινητά τηλέφωνα με -8- κάρτες SIM,
-1- τετράδιο σημειώσεων,
σακουλάκια συσκευασίας ναρκωτικών ουσιών και
-2- μπαστούνια μπέιζμπολ.
Η προανάκριση ενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με την
σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Καστοριάς.
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