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Τετάρτη, 25/11/2015 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις από τους 12 κατηγορούμενους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε πλαστά υπηρεσιακά
σημειώματα σε πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο. Πρόκειται για τον 28χρονο φερόμενο ως εγκέφαλο της οργάνωσης και ακόμα δύο
κατηγορούμενους οι οποίοι σύμφωνα με τη δικογραφία ήταν οι στενοί συνεργοί του.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση ύψους 1500 και 3000 ευρώ αφέθηκαν οι
δύο ιδιοκτήτες βιβλιοπωλείων, που είχαν συλληφθεί για συμμετοχή στην οργάνωση. Σύμφωνα με τη
δικογραφία της υπόθεσης στα καταστήματά τους γίνονταν οι εκτυπώσεις των πλαστών
υπηρεσιακών. Ενώπιον των εισαγγελικών λειτουργών οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν πως δεν
είχαν καμία σχέση με το κύκλωμα που πωλούσε τα πλαστά έγγραφα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς
των δύο βιβλιοπωλών οι εκτυπώσεις στα καταστήματά τους γίνονται από όλους τους πελάτες σε
υπολογιστή και εκτυπωτή διαθέσιμο στο κοινό, χωρίς οι ίδιοι να έχουν τη δυνατότητα να δουν τα
έγγραφα τα οποία τυπώνονται κάθε φορά. Είναι και ο λόγος σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς
που τα μέλη του κυκλώματος πήγαιναν στα δύο βιβλιοπωλεία (αφορά χαρτοπωλεία της Μυτιλήνης)  

Ο υπάλληλος του ενός βιβλιοπωλείου που είχε επίσης συλληφθεί με τις ίδιες κατηγορίες αφέθηκε
ελεύθερος, χωρίς περιοριστικούς όρους και χωρίς χρηματική εγγύηση. 

Τέλος οι υπόλοιποι έξι συλληφθέντες πακιστανικής καταγωγής αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και μόνο σε έναν εξ αυτών ορίστηκε
χρηματική εγγύηση ύψους 3000 ευρώ.
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σχετικός σύνδεσμος :

Το παράνομο «hotspot» της Μυτιλήνης και.... δύο βιβλιοπωλεία (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz/paranomo-hotspot-tis-

mytilinis-kai-dyo-vivliopoleia)
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(/articles/news-categories/astynomiko-

reportaz/28hronos-prospathise-na-fygei-apo-ti-lesvo-

para-toys)

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...

(/articles/news-categories/astynomiko-

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.
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