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Δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ραδιοσυχνοτήτων σχηματίσθηκε σήμερα σε βάρος 40χρονου Ισπανού εργαζομένου σε μη Κυβερνητική
Οργάνωση που δραστηριοποιείται σε ζητήματα υποδοχής και περίθαλψης προσφύγων και μεταναστών στη βόρεια Λέσβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες Αστυνομικοί κατά τον έλεγχο του παραπάνω αυτοκινήτου στην περιοχή της Εφταλούς διαπίστωσαν είχε εγκατασταθεί σε
αυτό κεραία ραδιοσυχνοτήτων και άλλοι σχετικοί εξοπλισμοί. Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης διατάχθηκε πραγματογνωμοσύνη
προκειμένου να εξετασθούν οι λόγοι της συγκεκριμένης λειτουργίας.

Στο μεταξύ σε 24ωρη βάση συνεχίζονται από την Ελληνική Αστυνομία σε συνεργασία με την Frontex οι έλεγχοι μη Κυβερνητικών οργανώσεων και
μεμονωμένων εθελοντών που δραστηριοποιούνται στα νησιά του βορείου Αιγαίου.

Όπως είχε αποκαλύψει το ΑΠΕ – ΜΠΕ στις 8 Ιανουαρίου οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε σημεία απόβασης μεταναστών και προσφύγων. «Στόχος,
επανέλαβε μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ Αστυνομική πηγή,  να ελεγχθούν όσοι κλέβουν αντικείμενα των προσφύγων ή βάρκες και μηχανές αλλά και να
τονισθεί η παρουσία της Αστυνομίας».

Κατά τους ελέγχους ζητείται επίσης από όσους επιχειρούν στις ακτές η Αστυνομική τους ταυτότητα και το ποια οργάνωση εκπροσωπούν αν κάτι τέτοιο
συμβαίνει. Φυσικά στη συνέχεια ελέγχεται και το αν η συγκεκριμένη οργάνωση είναι διαπιστευμένη. «Η όλη διαδικασία αν όλα είναι εντάξει θα σταματά
εκεί» ειπώθηκε χαρακτηριστικά, ενώ όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ «αυτό που πρέπει να γίνει είναι η εμπέδωση κλίματος
ασφαλείας σε όλους τους κατοίκους των νησιών. Τον τελευταίο καιρό αυτό το κλίμα έχει διασαλευτεί από όσα λέγονται και γράφονται γύρω από τους
εκατοντάδες εργαζόμενους σε ΜΚΟ και άλλους εθελοντές που επιχειρούν ανεξέλεγκτα παρεμβαίνοντας σε θέματα διαχείρισης προσφυγικών ροών».

 

Στρατής Μπαλάσκας / ΑΠΕ -ΜΠΕ 

    
46

Like

1 Comment Sort by 

Polixenos Moutafis · Works at Δάσκαλος Τάξης
Kαλά , πόσες ΒΔΟΜΑΔΕΣ έπρεπε να περάσουν για να ελεγχθεί ο ...τύπος ! Ανεβαμένος με το τροχόσπιτό του σε ένα λόφο-
παρατηρητήριο κάθε μέρα ανέβαζε και μια αντένα , μετά κεραίες τηλεόρασης , μετά έβαλε και μια σημαία με ένα κόκκινο σταυρό...Άλλες
πάλι κυρίες μεσα στο βαθύ σκοτάδι της νύχτας , το κύμα του βοριά να λυσσομανά και αυτές να κάνουν σήματα με τα ΑΛΑΡΜ στις απέναντι
ακτές... Σε ποιους και γιατί ; ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ !!!!!!

Like · Reply · 3 · Jan 14, 2016 12:17am

Μανολης Κουτσουμπακιδης Φιλίππου
αμπέλι...μην το ξαναπείς...
Like · Reply · Jan 14, 2016 8:47pm
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(/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...

(/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/98-

proines-afixeis-prosfygon-sti-mytilini-syllipsi)

11/07/17 - 16:57
98 πρωινές αφίξεις προσφύγων στη Μυτιλήνη - Σύλληψη 19χρονου διακινητή (/articles/news-

categories/astynomiko-reportaz/98-proines-afixeis-prosfygon-sti-mytilini-syllipsi)

Στον εντοπισμό και τη διάσωση σαράντα οχτώ (48) προσφύγων προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα,
στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στη σύλληψη του 19χρονου
αλλοδαπού διακινητή τους.

Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη...
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