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Δευτέρα, 23/03/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Απίστευτες διαστάσεις λαμβάνει ο αριθμός των μεταναστών στη Λέσβο. Μέσα σε 24ωρες πάνω από 270 μετανάστες εντοπίστηκαν στη Λέσβο ή διασώθηκαν από
τη Λιμενική Αρχή,
 
Στον εντοπισμό και τη διάσωση είκοσι έξι (26) παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών προέβησαν, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή ''ΑΚΡΑ ΚΟΡΑΚΑ' ν. Λέσβου πνευστή μηχανοκίνητη λέμβο με ικανό
αριθμό επιβαινόντων.
Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην
ασφαλή περισυλλογή και διάσωση των παραπάνω παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών, οι οποίοι αφού μεταφέρθηκαν στο λιμένα Μυτιλήνης,
συνελήφθησαν διότι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
 
 
 
Τριάντα πέντε  (35) παράνομα εισελθόντες αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διεσώθησαν  πρωινές ώρες σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή
΄΄ΚΑΣΤΡΟ΄΄ Μυτιλήνης , από πλήρωμα περιπολικού σκάφους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ το οποίο εκτελούσε περιπολία στην εν λόγω περιοχή.
Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε φουσκωτή μηχανοκίνητη λέμβο σε δυσχερή θέση με ικανό αριθμό επιβαινόντων.
Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην
ασφαλή περισυλλογή και διάσωση των παραπάνω παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών, οι οποίοι αφού μεταφέρθηκαν στο λιμένα Μυτιλήνης,
συνελήφθησαν διότι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, σαράντα εννέα (49) παράνομα εισελθόντες αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διεσώθησαν  πρωινές ώρες σήμερα, στη θαλάσσια
περιοχή ΄΄ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ'' της ν. Λέσβου, από πλήρωμα περιπολικού σκάφους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε φουσκωτή ακυβέρνητη λέμβο με ικανό αριθμό επιβαινόντων.
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Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην
ασφαλή περισυλλογή και διάσωση των παραπάνω παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών, οι οποίοι αφού μεταφέρθηκαν στο λιμένα Μυτιλήνης,
συνελήφθησαν διότι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
 
 
Εβδομήντα επτά (77) παράνομα εισελθόντες αλλοδαποί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην περιοχή ''ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ'' Πλωμαρίου ν. Λέσβου από
στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ  του Λιμενικού Σταθμού Πλωμαρίου Λέσβου.
Παραπάνω αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμένα Μυτιλήνης και συνελήφθησαν διότι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
 
Στον εντοπισμό και τη διάσωση σαράντα τεσσάρων (44) παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, στελέχη του
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή ''ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ'' ν. Λέσβου πνευστή μηχανοκίνητη λέμβο με
ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων, οι οποίοι στη θέα του πλωτού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. την έσκισαν και έπεσαν στη θάλασσα.
Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ προέβη στην
ασφαλή περισυλλογή και διάσωση των ανωτέρω παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών, οι οποίοι αφού μεταφέρθηκαν στο λιμένα Μυτιλήνης
συνελήφθησαν διότι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
 
Στον εντοπισμό και τη διάσωση σαράντα ενός (41) παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών, προέβησαν, πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής , στελέχη
του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή Αεροδρομίου ν. Λέσβου πνευστή
μηχανοκίνητη λέμβο, με επιβαίνοντες τους ανωτέρω αλλοδαπούς, οι οποίοι στη θέα του περιπολικού σκάφους, κατέστρεψαν τη λέμβο και βρέθηκαν
στη θάλασσα.
Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην ασφαλή
περισυλλογή των εν λόγω αλλοδαπών και μεταφορά τους στο λιμένα Μυτιλήνης, όπου συνελήφθησαν από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας της
οικείας Λιμενικής Αρχής, διότι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων
 
Προανακρίσεις διενεργούνται από την οικεία Λιμενική Αρχή. 
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28χρονος προσπάθησε να φύγει από τη Λέσβο παρά τους περιοριστικούς όρους για τη μη
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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...
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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...
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37χρονη με πάνω από ένα κιλό χασίς στη Μυτιλήνη (φωτο) (/articles/news-categories/astynomiko-
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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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