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Τρίπολη, 6 Σεπτεµβρίου 2012 

 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Μηνιαία δραστηριότητα, υφιστάµενων Υπηρεσιών της Γενικής 

Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 

Κατά την διάρκεια του µηνός Αυγούστου, του έτους 2012, από τις υφιστάµενες 

υπηρεσίες, της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Περιφερείας Πελοποννήσου: 

 

I. Συνελήφθησαν συνολικά εξακόσια ενενήντα τέσσερα (694) άτοµα και 

ειδικότερα: 

 

���� Τρία (3) για Ληστεία. 

���� ∆ύο (2) για Εµπορία Ανθρώπων. 

���� Ένα (1) για εκούσια απαγωγή. 

���� Πενήντα (50) για Κλοπή και έξι (6) για απόπειρα κλοπής. 

���� Σαράντα οκτώ (48) για παράβαση Ν. Περί Ναρκωτικών. 

���� Τριακόσια σαράντα έξι (346) για παράβαση Ν. Περί Αλλοδαπών. 

���� Είκοσι ένα (21) για παράβαση Ν. Περί Όπλων. 

���� Ένα (1) για παράβαση Ν. Περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 

���� Τέσσερα (4) για Κυκλοφορία Παραχαραγµένων Χαρτονοµισµάτων. 

���� Τέσσερα (4) για Πλαστογραφία. 

���� Ένα (1) για Έκρηξη. 

���� ∆ύο (2) για Εµπρησµό. 

���� Έντεκα (11) για παράβαση Γ.Ο.Κ. . 

���� Πέντε (5) για παράβαση Κ.Ο.Κ.. 
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���� Τρία (3) για Ενδοοικογενειακή βία. 

���� Ογδόντα έξι (86) για Καταδιωκτικά έγγραφα. 

���� Εκατό (100) για διάφορα Αδικήµατα ( Κατ’ έγκληση διωκόµενα, 

Υγειονοµικού Κανονισµού κ.λ.π.). 

 

II. Εξιχνιάσθηκαν: 

 

���� Μία (1) υπόθεση Ανθρωποκτονίας. 

���� Μία (1) υπόθεση απόπειρας Ανθρωποκτονίας. 

���� Μία (1) υπόθεση ληστείας 

���� Ενενήντα εννέα (99) υποθέσεις κλοπών – διαρρήξεων και τρεις (3) 

απόπειρες κλοπής, καταστηµάτων, οχηµάτων κ.λ.π.  

���� Είκοσι έξι (26) υποθέσεις για παράβαση του Ν. Περί Ναρκωτικών.  

���� ∆εκατέσσερις (14) υποθέσεις για παράβαση του Ν. Περί Όπλων.  

���� Τρείς (3) υποθέσεις Πλαστογραφίας. 

 

III. Εξαρθρώθηκαν: 

 

���� Μία (1) εγκληµατική οµάδα που  διέπραττε κλοπές σε οικίες και ξενοδοχεία, 

στην Αργολίδα, ενώ εξιχνιάστηκαν έξι (6) περιπτώσεις κλοπών και τέσσερις 

(4) περιπτώσεις κλοπής οχηµάτων. Σχηµατίστηκε δικογραφία σε βάρος 

τεσσάρων (4) αλλοδαπών.  

 

IV. Κατασχέθηκαν συνολικά: 

 

���� Ηρωίνη 27 γραµµάρια. 

���� Κάνναβη  3227,1 γραµµάρια. 

���� Ναρκωτικά χάπια 7. 
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���� ∆ενδρύλλια κάνναβης 310. 

���� Τσιγαριλίκια κάνναβης 3. 

���� Πιστόλια  1. 

���� Πολεµικά Τυφέκια  1. 

���� Γεµιστήρες 1. 

���� Κυνηγετικά όπλα 10. 

���� Φυσίγγια  διαφόρων τύπων 232. 

���� Ξίφη,  ξιφολόγχες, µαχαίρια, σπάθες, σουγιάδες 23. 

���� Σπρέι εκτόξευσης χηµικής ουσίας 1. 

���� Χρηµατικό ποσό 2.700 Ευρώ. 

���� Πλαστά χαρτονοµίσµατα διαφόρων τύπων 17.  

���� Κλεψίτυποι Ψηφιακοί ∆ίσκοι  1170. 

���� Οχήµατα 3. 

���� Πακέτα λαθραίων τσιγάρων 34. 

���� Αστυνοµική Ράβδος  1. 

���� Ηλεκτρονικές Ζυγαριές  2. 

 

V. Κλαπέντα Οχήµατα: 107. 

 

VI. Ανευρεθέντα Οχήµατα: 42. 

 


