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Τετάρτη, 24/06/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Ογδόντα οκτώ (88) παράτυπα εισελθόντες αλλοδαποί εντοπίστηκαν διαδοχικά πρωινές ώρες σήμερα, στις θαλάσσιες περιοχές αεροδρομίου Λέσβου
και “ΜΥΡΣΙΝΙΑ” ν. Λέσβου, από περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ειδικότερα, το περιπολικό εντόπισε αρχικά πνευστή μηχανοκίνητη λέμβο, με επιβαίνοντες σαράντα
τέσσερις (44) παράνομα εισελθόντες αλλοδαπούς, τους οποίους περισυνέλεξε με ασφάλεια και τους
παρέδωσε στο λιμένα Μυτιλήνης

. Κατόπιν, το περιπολικό σκάφος εντόπισε δεύτερη ακυβέρνητη λέμβο, με επιβαίνοντες σαράντα
τέσσερις (44) παράτυπα εισελθόντες αλλοδαπούς, τους οποίους περισυνέλεξε με ασφάλεια και τους
παρέδωσε στο λιμένα Μυτιλήνης.

Άπαντες οι ανωτέρω συνελήφθησαν από στελέχη του γραφείου Ασφάλειας της οικείας Λιμενικής
Αρχής, διότι στερούνταν νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.
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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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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.
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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.
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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