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15 κλοπές πορτοφολιών την ημέρα στα ΜΜΜ, με
«κέρδη» 3.500 ευρώ, διέπραττε η σπείρα που
εξαρθρώθηκε
2017/09/19 10:04 στην κατηγορία MMM

Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά
κλοπές πορτοφολιών από επιβάτες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς προχώρησε η
Ελληνική Αστυνομία.
Σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις στελεχών της, εξιχνιάστηκαν 764 κλοπές
πορτοφολιών, κατασχέθηκαν 498 κλεμμένα πορτοφόλια και το χρηματικό ποσό των
9.500 ευρώ, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται άλλα δέκα οκτώ μέλη της
εγκληματικής οργάνωσης.
Μάλιστα, η εν λόγω οργάνωση δρούσε επί 10 χρόνια, με ημερήσια «κέρδη» περί τα
3.500 ευρώ!
Oι δηλώσεις στελεχών της ΕΛ.ΑΣ.
Η εξάρθρωση μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας
δραστηριοποιούνταν συστηματικά, την τελευταία τουλάχιστον 10ετία, σε κλοπές
πορτοφολιών από επιβάτες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική καθώς και η
εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας 54χρονου ημεδαπού, που διαπράχτηκε την 17
Αύγουστου 2017 στη Νίκαια Αττικής συνθέτουν τη θεματολογία της σημερινής μας
παρουσίασης.

Την πρώτη υπόθεση χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η οποία με τη
συνδρομή Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας και των οικείων
Τμημάτων Ασφάλειας οργάνωσε και πραγματοποίησε το περασμένο Σαββάτο 16
Σεπτεμβρίου 2017 μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα και Πειραιά.
Ο απολογισμός της επιχείρησης είναι ενδεικτικός του μεγέθους του εγκληματικού
δικτύου που εξαρθρώσαμε, καθώς περιλαμβάνει τριάντα μια (31) συλλήψεις μελών
της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά (στην πλειοψηφία τους
αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας) και είκοσι επτά (27) έρευνες σε οικίες στο κέντρο της
Αθήνας και του Πειραιά.
Επιπλέον, από τη διερεύνηση της υπόθεσης, καταφέραμε να εξιχνιάσουμε (764)
κλοπές πορτοφολιών, κατασχέσαμε (498) κλεμμένα πορτοφόλια και το χρηματικό
ποσό των 9.500 ευρώ, ενώ ταυτοποιήσαμε και αναζητούμε άλλα δέκα οκτώ (18) μέλη
της εγκληματικής οργάνωσης.
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H σπείρα δρούσε επί 10 χρόνια, οι κλοπές των πορτοφολιών ξεπερνούν τις 4.000
Όλο το ιστορικό της υπόθεσης αποτυπώνεται στην κακουργηματική ποινική
δικογραφία που σχηματίσαμε για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής κατά
συναυτουργία και εξακολούθηση, από δράστες που διαπράττουν τέτοιες πράξεις κατ΄
επάγγελμα και συνήθεια, σε συνδυασμό με τις διατάξεις για εγκληματική οργάνωση
και πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες.
Για να καταλήξουμε στα σημαντικά αυτά αποτελέσματα και στην πλήρη αποδόμηση

του εγκληματικού δικτύου, προηγήθηκε πολύμηνη συστηματική και εξειδικευμένη
αστυνομική έρευνα.
Το δομικό χαρακτηριστικό της έρευνας αυτής είναι ότι δεν επικεντρώθηκε στην
ταξινόμηση και διερεύνηση των κλοπών, με βάση αποκλειστικά την περιπτωσιολογία
και τυπολογία των υποθέσεων, όπως κατά κανόνα εφαρμόζονταν διαχρονικά, αλλά
επικεντρώθηκε στα επίπεδα των οργανωτικών δομών που συνέθεταν το πάζλ
διασύνδεσης των μελών της Εγκληματικής Οργάνωσης.
Από τα πρώιμα στάδια της έρευνας ανιχνεύσαμε ενδείξεις που μας οδηγούσαν σε
οργανωμένης μορφής περιπτώσεις διάπραξης διακεκριμένων κλοπών, που
είχαν συνακόλουθα ομοειδή χαρακτηριστικά και συναφή μορφολογία.
Προσανατολιστήκαμε λοιπόν στην κατεύθυνση αυτή και προχωρώντας τις έρευνες
μας βήμα – βήμα καταφέραμε να ιχνηλατήσουμε τη δράση της οργανωμένης αυτής
εγκληματικής ομάδας, που προέβαινε συστηματικά στη διάπραξη κλοπών σε Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς.
Αξιοποιώντας τα ίχνη αυτά και σε συνδυασμό με τεχνικά μέσα και ειδικές
ερευνητικές μεθόδους και διαδικασίες, κλιμακώσαμε την πορεία των ερευνών μας και
καταφέραμε να «χαρτογραφήσουμε» πλήρως τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης.
Στα τελικά στάδια της έρευνας και αναλύοντας τα στοιχεία που είχαμε συλλέξει όλο
το προηγούμενο διάστημα προχωρήσαμε στην ταυτοποίηση των μελών της
εγκληματικής οργάνωσης και στο σχεδιασμό της επιχείρησης για την πλήρη
αποδόμηση της.

Θα

ήθελα να τονίσω ότι η κλιμάκωση και η δυναμική της ερευνητικής διαδικασίας μας
έδωσε τη δυνατότητα να διακριβώσουμε πλήρως όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το
ιδιαίτερο «προφίλ» της εγκληματικής αυτής οργάνωσης και κυρίως:
-τη μεθοδολογία που είχαν αναπτύξει και την υποδομή που διέθεταν,
-τον ιδιαίτερο τρόπο που επέλεγαν τον τόπο και τον χρόνο δράσης τους,
-την ενεργοποίηση τους σε ομάδες και υποομάδες, με προκαθορισμένους ρόλους και
αλληλοκάλυψη,
-τους ενδυματολογικούς κανόνες που χρησιμοποιούσαν, ώστε να εναρμονίζονται με
το γενικότερο περιβάλλον και το επιβατικό κοινό,
-τους τρόπους προσέγγισης των υποψήφιων θυμάτων τους και τις τεχνικές
αφαίρεσης και άμεσης διοχέτευσης των κλοπιμαίων στους συνεργούς τους,
-τις μεθόδους αντιπαρακολούθησης και προστασίας που ελάμβαναν και
-την -κατά περίπτωση- διάθεση των κλοπιμαίων σε κλεπταποδόχους.
Όλα αυτά θα σας τα παρουσιάσει αναλυτικά ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής
Αστυνομίας Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χρονόπουλος Θεόδωρος
Από την πλευρά μου, συνοψίζοντας και αποτιμώντας τη δράση της εγκληματικής
αυτής οργάνωσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι διέθεταν τέτοια υποδομή και είχαν

αναπτύξει τέτοιες πρακτικές που είχαν τη δυνατότητα να διαπράττουν καθημερινά
τουλάχιστον (15) κλοπές πορτοφολιών, αποκομίζοντας ποσό που υπερβαίνει τα
3.500 €, ημερησίως.
Εκτιμούμε βάσιμα ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν διαπράξει
περισσότερες από 4.000 κλοπές πορτοφολιών με τα κέρδη από την πολύχρονη
εγκληματική τους δραστηριότητα να ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που έχουμε χειριστεί
διαχρονικά στο πεδίο της συγκεκριμένης αυτής εγκληματικής συμπεριφοράς, η οποία
πλήττει πολλούς συμπολίτες μας, που καθημερινά μετακινούνται με τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, άλλα και πολλούς τουρίστες καθώς μεγάλος αριθμός υποθέσεων αφορά
την κατηγορία αυτή.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της υπόθεσης αυτής θα ήθελα να σημειώσω ότι σε
έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, σε διαμέρισμα όπου διέμενε προσωρινά,
ως οικιακή βοηθός, συλληφθείσα αλλοδαπή υπήκοος Γεωργίας, μέλος της
εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αρχαία αντικείμενα του
5ου π.Χ αιώνα, όπως ταφικά αναθήματα, ατόφιος αμφορέας Ελληνιστικών χρόνων,
λίχνοι και όστρακα.
Τα αντικείμενα αυτά κατείχε ο ημεδαπός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, χωρίς να
έχουν δηλωθεί στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και για το λόγο αυτό
σχηματίσθηκε σε βάρος του ανεξάρτητη δικογραφία για παράβαση του Νόμου ¨Περί
Αρχαιοτήτων¨ ενώ διευκρινίζεται ότι δεν διαπιστώθηκε καμιά σχέση του με τις
παράνομες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης.
Θέλω να συγχαρώ όλο το προσωπικό που συμμετείχε στην εξάρθρωση της
εγκληματικής αυτής οργάνωσης, η αποδόμηση της οποίας αναμένεται να βελτιώσει
αισθητά το περιβάλλον ασφάλειας στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

