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Τρίτη, 25/08/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Συνελήφθη, χθες (24-08-2015) το απόγευμα στη Θερμή της Λέσβου, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της
Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, ένας  ημεδαπός ηλικίας 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε
δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για μεταφορά μη νόμιμων αλλοδαπών μεταναστών.

Πιο συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, ο 45χρονος μετέφερε με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, οχτώ (8) αλλοδαπούς μετανάστες,
από την ευρύτερη περιοχή της Λέσβου, στην πόλη της Μυτιλήνης, έναντι χρηματικής αμοιβής, διευκολύνοντας έτσι την κίνηση και διαμονή τους στο
νησί.

 

Όπως διακριβώθηκε ακολούθως, οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί, στερούνταν παντελώς ταξιδιωτικών εγγράφων και είχαν εισέλθει την ίδια ημέρα,
παράτυπα στη χώρα, από μη θεσμοθετημένο σημείο.
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Το αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των μεταναστών, είναι ιδιοκτησίας
43χρονης ημεδαπής σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας
περί αλλοδαπών.

Το παραπάνω μέσο μεταφοράς καθώς και το χρηματικό ποσό των 145 ευρώ που βρέθηκε στην
κατοχή του συλληφθέντα, κατασχέθηκαν.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης.
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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...
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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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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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