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Πέμπτη, 02/02/2017 | Αστυνομικό Ρεπορτάζ

Εξαρθρώθηκε, χθες (01-02-2017), μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Μυτιλήνης, με τη συνδρομή του Τμήματος
Δίωξης Ναρκωτικών Μυτιλήνης, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατάρτιζαν και διέθεταν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα σε αλλοδαπούς
μετανάστες, στη Μυτιλήνη. 

Συνελήφθησαν, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, τρείς (3) υπήκοοι Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (δύο γυναίκες και ένας άνδρας),
ηλικίας 22, 26 και 30 ετών αντίστοιχα, μέλη του κυκλώματος και ένας ακόμη 31χρονος ομοεθνής τους, ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης. 
Επίσης, ταυτοποιήθηκε η δράση ενός ακόμη 33χρονου υπηκόου Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ιθύνοντα νου της οργάνωσης, ο οποίος αναζητείται.
Σε βάρος των εμπλεκομένων στην υπόθεση ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για σύσταση και συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
Μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι, πριν από ένα μήνα τουλάχιστον, συγκροτήθηκε εγκληματική ομάδα με
δομημένη οργάνωση, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, την οποία διεύθυναν, ο 31χρονος και ο 33χρονος και συμμετείχαν ως μέλη ο 30χρονος, η
22χρονη και η 26χρονη, με αποκλειστικό σκοπό την κατάρτιση και περαιτέρω διάθεση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, σε αλλοδαπούς μετανάστες,
έναντι χρηματικής αμοιβής. 
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Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, ο 31χρονος και ο 33χρονος, κατάρτιζαν  από κοινού τα πλαστά
ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος, αφού εντόπιζαν υποψήφιους
αγοραστές - αλλοδαπούς μετανάστες στη Μυτιλήνη, πουλούσαν τα πλαστά έγγραφα, αποκομίζοντας
μεγάλα κέρδη.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δωμάτια ξενοδοχείου στη Μυτιλήνη, όπου διέμεναν τα μέλη
του κυκλώματος, εντοπίστηκε το εργαστήριο κατάρτισης των πλαστών εγγράφων και κατασχέθηκαν:
 
• δύο (2) εκτυπωτές υψηλής ανάλυσης,
• διάφορα υλικά και αναλώσιμα εκτύπωσης,
• μεγάλος αριθμός πλαστών και γνήσιων ταξιδιωτικών εγγράφων,
• πλήθος φωτογραφιών αλλοδαπών προσώπων, 
• το χρηματικό ποσό των 2.220 ευρώ,
• τρία (3) κινητά τηλέφωνα,
• διάφορες χειρόγραφες σημειώσεις και πειστήρια, σχετιζόμενα με την υπόθεση.
 

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης.
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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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