
 

 

          ΚΑΤΑΖΗΤΕΙΤΑΙ          
ΑΠΟ ΤΟ FBI 

ΑΛΕΞΕΗ ΜΠΕΛΑΝ 
( ALEXSEY BELAN)  

Για συνωμοσία διάπραξης απάτης και διαχειριστικής κατάχρησης με ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
χωρίς εξουσιοδότηση, με σκοπό οικονομικό όφελος και προσωπικό κέρδος, για πρόκληση 
βλάβης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέ χρήση κώδικα και κωδικών εντολών, για διενέργεια 
οικονομικής κατασκοπείας, για κλοπή επιχειρηματικών μυστικών, για διείσδυση με απάτη σε 
ηλεκτρονική συσκευή, για διακεκριμένη απάτη πλαστοπροσωπίας, και για απάτη με 
ηλεκτρονικό μέσο 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
Ψευδώνημα: Aleksei Belan, Aleksey Belan, Aleksey Alexseyevich Belan, Aleksey Alekseyevich Belan, Aleksei 

Belan, abyr Valgov, “Abyrvaig”, “Fedyunya”, “Magg”, “M4G”, “Moy.Yawik”, “Quarker” 

Ημερομηνία Γεννήσεως που χρησιμοποίησε: 27 

Ιουνίου 1987 
Τόπος Γεννήσεως: Ρίγα, Λετονίας 

Μαλλιά: Καστανά  Μάτια: Μπλέ 

Υψος: 1.83 μ Βάρος: 78 κιλά 

Φύλο: Αρσενικό Φυλή: Λευκή 

Επάγγελμα: Μηχανολόγος Η/Υ καί Δικτίων καί Προγραμματιστής Λογισμικού  

Αριθμός NCIC: W507648159  
Υπηκοότητα: Λεττονική 

ΑΜΟΙΒΗ  
Το  FBI προσφέρει αμοιβή μέχρι 100,000 δολλαρίων ΗΠΑ γιά πληροφορίες που θα οδηγήσουν 



 

στην σύλληψη του Aleksey Belan. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
Ο Μπελάν έχει Ρώσικη υπηκοότητα και είναι γνωστό ότι έχει Ρωσικό διαβατήριο. Μιλά Ρωσικά και 
πιθανόν να ταξιδεύει μέσα στη Ρωσία, Ελλάδα, Λεττονία, Μαλδίβες η και Ταϋλάνδη. Πιθανόν νά 
φοράει γυαλιά και να βάφει τα καστανά του μαλλιά κόκκινα η ξανθά. Είναι γνωστό ότι τελευταία 

βρισκόταν στον Κρασνοντάρ της Ρωσίας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ  

Ο Μπελάν έχει παραπεμφθεί στην δικαιοσύνη τρείς φορές για εγκλήματα σχετικά με παράνομη 
διείσδυση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Λέγεται ότι απο τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι και τον 
Δεκέμβριο 2016, ο Μπελάν είχε συνωμοτήσει με αξιωματούχους των Ρωσσικών υπηρεσιών 
πληροφοριών (ιντέλλιτζενς), μεταξύ των οποίων ο Δημήτρη Αλεξάντροβιτς Ντοκουτσάεφ, ο Ιγκόρ 
Ανατόλιεβιτς Σούτσκιν και άλλοι, για να κατορθώσουν να διειδύσουν παράνομα σε δίκτυα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε ηλεκτρονικούς λογαριασμούς δικαιούχων χρηστών σε μεγάλες 
εταιρίες που εδρεύουν στην Βόρεια Καλιφόρνια και αλλού και χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
ανταλλαγής μηνυμάτων (email) για παγκόσμιες οικονομικές δοσοληψίες και υπηρεσίες μέσω ιντερνετ. 
Για την σύλληψη του Μπελάν έχει εκδοθεί Ομοσπονδιακό ένταλμα σύλληψης στις 28 Φεβρουαρίου 
2017 απο το Περιφερειακό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στην Βόρεια Περιφέρεια της 
Καλιφόρνια. Το αιτιολογικό σε βάρος του είναι «συνωμοσία διάπραξης απάτης με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, διαχειριστική κατάχρηση, διείσδυση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές χωρίς εξουσιοδότηση, 
με σκοπό την εξασφάλιση οικονομικού οφέλους και προσωπικού κέρδους, πρόκληση βλαβών σε 
υπολογιστές μέσω μετάδοσης κωδικών εντολών, οικονομική κατασκοπεία, κλοπή και παραβίαση 
επιχειρηματικών μυστικών, παράνομη πρόσβαση μέσω συσκευών και απάτη με ηλεκτρονικά μέσα.  
Απο τον Ιανουάριο 2012 μέχρι και τον Απρίλη του 2013, ο Μπελάν, σύμφωνα με υπάρχοντα στοιχεία 
εισέδυσε στα δίκτυα υπολογιστών τριών μεγάλων εταιριών εμπορίου που εδρεύουν στην Καλιφόρνια 
και στην Νεβάδα, και έκλεψε στοιχεία απο τις τράπεζες δεδομένων τους, τα μετέφερε ηλεκτρονικά στο 
εξωτερικό και τα έθεσε στην διάθεση  των πλειοδοτών πελατών του. Ο Μπελάν φέρεται να έχει κλέψει 
τα πληροφοριακά στοιχεία  των λογαριασμών και τους κωδικούς πρόσβασης εκατομμυρίων 
λογαριασμών. Για τις εγκληματικές αυτές ενέργειες έχουν εκδοθεί σε βάρος του δύο ξεχωριστά 
εντάλματα σύλληψης βάσει δύο κατηγορητηρίων. Το ένα εκδόθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 στο Λας 
Βέγκας της Πολιτείας Νεβάντα, για την διείσδυση αυτή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, βάσει 
δεκαπέντε παράνομων μη εξουσιοδοτημένων συσκευών διείσδυσης, και διακεκριμένη κλοπή 
ταυτότητας. Το δεύτερο ένταλμα εκδόθηκε στις 6 Ιουνίου 2013 απο το Περιφερειακό Δικαστήριο της 
Βόρειας Καλιφόρνιας, στο Σαν Φρανσίσκο. ΄Έχει επίσης κηρυχθεί ένοχος και υπόκειται σε περαιτέρω 
κυρώσεις βάσει Προεδρικού Εκτελεστικού Διατάγματος της 29ης

 Δεκεμβρίου 2016.  
 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΩΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΦΥΓΗΣ  

Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία για αυτό το άτομο, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε το FBI η την 
πιό κοντινή Αμερικάνικη Πρεσβεία η Προξενείο. 
 
Επίσης αρμόδια για την υπόθεση είναι τα Γραφεία του FBI στο Λας Βέγκας ή στο Σαν Φρανσίσκο, 

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.fbi.gov 

 
 


