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Πέμπτη, 28/05/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

 Στον εντοπισμό και τη σύλληψη σαράντα τεσσάρων (44) παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών και του 23χρονου αλλοδαπού διακινητή τους
προέβησαν, πρωινές ώρες  Τετάρτης 27/05/2015, στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στην περιοχή «ΑΚΡΑ ΚΟΡΑΚΑΣ»
Λέσβου. 
Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στην ανωτέρω περιοχή, κατόπιν ενημέρωσης από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, πνευστή μηχανοκίνητη λέμβο να απομακρύνετε από τις ακτές. 
Η λέμβος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο 23χρονος αλλοδαπός χειριστής της, ο οποίος νωρίτερα είχε αποβιβάσει τους ανωτέρω παράτυπα
εισελθόντες αλλοδαπούς στην περιοχή, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της οικείας Λιμενικής Αρχής
διότι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων. 
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Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε η ανωτέρω λέμβος. 

***** 
Εκατόν σαράντα τέσσερις (144) παράτυπα εισελθόντες αλλοδαποί εντοπίστηκαν, από πρωινές έως απογευματινές ώρες  Τετάρτης 27/05/2015, στις
περιοχές “ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΣΥΚΑΜΙΑΣ - ΚΑΛΛΟΝΗΣ” ν.Λέσβου, από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης. 
Οι ανωτέρω συνελήφθησαν, διότι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων. 
Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή. 
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17/07/17 - 18:53
28χρονος προσπάθησε να φύγει από τη Λέσβο παρά τους περιοριστικούς όρους για τη μη
απομάκρυνση του από το νησί (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-

lesvo-para-toys)

Συνελήφθη, χθες (16-07-2017) στον αερολιμένα της Μυτιλήνης, από αστυνομικούς του Τμήματος
Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, ένας  28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε
δικογραφία  για πλαστογραφία πιστοποιητικού και για απόπειρα παραβίασης...

(/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-

sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

16/07/17 - 21:23
Κλοπή στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης από 13χρονο... (/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-

naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)

Συνελήφθη, χθες (15-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, ένας ημεδαπός ηλικίας 13 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 13χρονος, κατά το...

(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-

mytilini-foto)

13/07/17 - 16:15
37χρονη με πάνω από ένα κιλό χασίς στη Μυτιλήνη (φωτο) (/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-mytilini-foto)

Συνελήφθη, χθες (12-07-2017) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Μυτιλήνης, μία (1) αλλοδαπή ηλικίας 37 ετών, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία
κακουργηματικού χαρακτήρα, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

 
Ειδικότερα, μετά από...
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