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Σάββατο, 12/09/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Τριάντα δύο (32) παράτυπα εισελθόντες αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διεσώθησαν, πρωινές ώρες σήμερα, από σκάφος της δύναμης FRONTEX, το
οποίο ευρίσκετο σε περιπολία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης θαλάσσια σύνορα ''ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2015'', στη θαλάσσια περιοχή Θέρμης ν.
Λέσβου.

 
Ειδικότερα και ενώ το παραπάνω σκάφος εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε
κατόπιν ενημέρωσής του από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, εντός της
θάλασσας, ικανό αριθμό ατόμων, χωρίς να πλέει κάποια λέμβος πλησίον τους.
 
Άμεσα υπό το συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, το πλήρωμα του σκάφους περισυνέλεξε από τη θάλασσα,
τριάντα δύο (32) παράτυπα εισελθόντες αλλοδαπούς, ενώ στη συνέχεια, ξεκίνησε επιχείρηση
έρευνας και διάσωσης, προς εντοπισμό ενός ακόμη 20χρονου ανδρός, όπου κατά δήλωση των
διασωθέντων, αγνοείται.
 
Στην επιχείρηση συμμετέχουν τρία (03) περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πλοίο του Π.Ν, πλωτό
καθώς και ελικόπτερο δύναμης FRONTEX, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.
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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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sto-naytiko-omilo-mytilinis-apo-13hrono)
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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-

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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