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Παρασκευή, 09/10/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Στον εντοπισμό και τη διάσωση πενήντα έξι (56) παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών και βρέφους αγοριού ενός (01) έτους χωρίς τις αισθήσεις του
προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 
Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από ενημέρωση εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή «ΣΥΚΑΜΙΑΣ» ν. Λέσβου πνευστή ακυβέρνητη
λέμβο με κατεστραμμένους του δύο (02) πίσω αριστερούς αεροθαλάμους και υπεράριθμο αριθμό επιβαινόντων, εκ των οποίων κάποιοι είχαν πέσει
στη θάλασσα.

Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του περιπολικού προέβη στην ασφαλή περισυλλογή των
ανωτέρω παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών κατά τη διάρκεια της οποίας, τα μέλη του πληρώματος περισυνέλεξαν ένα βρέφος χωρίς τις αισθήσεις
του και άμεσα του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν άμεσα στο λιμένα Μήθυμνας όπου είχαν ειδοποιηθεί ΕΚΑΒ, αγροτικός ιατρός και εθελοντές ιατροί. Το ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ παρέλαβε το βρέφος και το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Καλλονής συνοδεία ιατρών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τη Λιμενική Αρχή Μήθυμνας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής τους βρέφους.
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Ακόμη:

 

Στον εντοπισμό και τη διάσωση σαράντα οκτώ (48) παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών προέβησαν,
βραδινές ώρες χθες, στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 
Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή ''ΕΦΤΑΛΟΥΣ'' ν.
Λέσβου, πνευστή λέμβο σε δυσχερή θέση με ικανό αριθμό αλλοδαπών 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 ανωτέρω
παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών, οι οποίοι αφού μεταφέρθηκαν στο λιμένα Μήθυμνας,
συνελήφθησαν διότι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων. 
Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Μήθυμνας. 
Επίσης, στον εντοπισμό και τη διάσωση εβδομήντα (70) παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών
προέβησαν, μεσημβρινές ώρες χθες, στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 
Συγκεκριμένα, πλοίο ανοικτής θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή ''ΛΑΜΝΑΣ''

ν. Λέσβου, πνευστή κωπήλατη σε δυσχερή θέση με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων. 
Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην ασφαλή
περισυλλογή και διάσωση των ανωτέρω παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών, οι οποίοι αφού μεταφέρθηκαν στο λιμένα Μήθυμνας, συνελήφθησαν
διότι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων. 
Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Μήθυμνας.
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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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