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Πέμπτη, 05/02/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Ογδόντα τέσσερις (84) παράνομα εισελθόντες αλλοδαποί εντοπίστηκαν πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στην περιοχή “ΣΚ. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ” ν. Λέσβου,
από στελέχη των Λιμενικών Αρχών Μυτιλήνης και Μήθυμνας. Ανωτέρω αλλοδαποί συνελήφθησαν διότι στερούνταν νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων .
Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Μήθυμνας.

 

φωτογραφία Γιώργος Παπαδόπουλος
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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...
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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...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

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

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-lesvo-para-toys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-lesvo-para-toys
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/klopi-sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-mytilini-foto
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/37hroni-me-pano-apo-ena-kilo-hasis-sti-mytilini-foto
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/98-proines-afixeis-prosfygon-sti-mytilini-syllipsi

