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Griechische Nachrichtenagentur AMNA:  

Μαξίµου: Αποτράπηκαν 24.203 προσπάθειες παράνοµης εισόδου στη χώρα 

ΕΛΛΆ∆Α /∆ευτέρα 2 Μαρτίου 2020, 18:36:14 / Τελευταία Ενηµέρωση: 07:36 / Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Όπως ενηµερώνουν κυβερνητικες πηγές από τις 06.00 το πρωί ως τις 18.00 το απόγευµα της Καθαράς ∆ευτέρας 

δεν επιτράπηκε η παράνοµη είσοδος στην Ελλάδα στην περιοχή του Έβρου συνολικά σε 4.354 άτοµα.  

Στο ίδιο διάστηµα συνελήφθησαν 42 παράνοµοι µετανάστες, κυρίως από Αφγανιστάν, Πακιστάν και Μαρόκο.  

Από τις 06.00 το πρωί του Σαββάτου ως τις 18.00 το απόγευµα της Καθαράς ∆ευτέρας η συνολική εικόνα 

διαµορφώνεται ως εξής:  

-Αποτράπηκαν 24.203 προσπάθειες παράνοµης εισόδου στη χώρα.  

-Συνελήφθησαν συνολικά 183 άτοµα.  

Οι συλληφθέντες έχουν µεταφερθεί σε κέντρα κράτησης µεταναστών και οι καταδικασθέντες (για παράνοµη 

είσοδο) σε καταστήµατα κράτησης.  

Τα άτοµα που δικάστηκαν την Καθαρά ∆ευτέρα για παράνοµη είσοδο στη χώρα καταδικάστηκαν σε τέσσερα έτη 

φυλάκιση χωρίς αναστολή και 10.000 ευρώ χρηµατική ποινή έκαστος.  

Λεπτοµέρειες στη συνδροµητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.  

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.  

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.  

 

Google-Übersetzung:  
Maximou: 24.203 illegale Einreiseversuche verhindert  

GRIECHENLAND / Montag, 2. März 2020, 18:36:14 / Letzte Aktualisierung: 07:36 / Quelle: RES-EIA  

Laut Regierungsangaben durften am Montagnachmittag von 6 bis 18 Uhr nicht mehr als 4.354 Menschen illegal in  

die Region Evros nach Griechenland einreisen.  

Im gleichen Zeitraum wurden 42 illegale Einwanderer festgenommen, hauptsächlich aus Afghanistan, Pakistan  

und Marokko.  

Von 06.00 Uhr am Samstagmorgen bis 18.00 Uhr am Montagnachmittag sieht das Gesamtbild wie folgt aus:  

-24.203 illegale Einreiseversuche wurden verhindert.  

- Insgesamt wurden 183 Personen festgenommen.  

Die Inhaftierten wurden in Einwanderungshaftanstalten gebracht und (wegen illegaler Einreise) in Haftanstalten  

verurteilt.  

Diejenigen, die am reinen Montag wegen illegaler Einreise verurteilt wurden, wurden zu vier Jahren Gefängnis  

ohne Bewährung und einer Geldstrafe von jeweils 10.000 Euro verurteilt.  

Details auf der RES-EIA-Abonnementseite.  

© RES-EA SA. Die Urheberrechte liegen bei RES-EIA SA.  

Die Vervielfältigung durch Besucher dieser Website ist untersagt. 

 


