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"Αποτελεσματική"χαρακτήρισε, μιλώντας στο Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ, τη συνεργασία με την
Ελληνική Αστυνομία στον έλεγχο ασφάλειας στην Ελλάδα και στα νησιά, η εκτελεστική Διευθύντρια
της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ), Κατρίν Ντε Μπολ που ξεκίνησε σήμερα από
τη Λέσβο την πρώτη επίσκεψή της στη χώρα μας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Μαζί
της η Αντιστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας Ζαχαρούλα Τσιριγώτη η οποία σε δηλώσεις της
τόνισε ότι "το θέμα της ασφάλειας μας ανησυχεί, δεν εφησυχάζουμε αλλά να είστε σίγουροι ότι
ξέρουμε πολύ καλά ποιος μπαίνει στη χώρα. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, οι υπηρεσίες
παρακολουθούν τις κινήσεις ανθρώπων. Δεν ευσταθούν τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς
βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την ασφάλεια στα κέντρα στα νησιά".
ΗΕκτελεστική Διευθύντρια της Ευρωπόλ επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα το ΚΥΤ της Μόριας
στη Λέσβο ενώ αύριο στην Αθήνα θα συναντηθεί με την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Όλγα
Γεροβασίλη. Όπως τόνισε "υπάρχει συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλάνο μεταξύ της Europol και της
Ελλάδας και οποτεδήποτε χρειαστεί η Europol, ελέγχει στοιχεία συγκεκριμένων ατόμων στις
βάσεις δεδομένων της και μέχρι τώρα υπάρχουν αποτελέσματα και συλλήψεις συγκεκριμένων
ατόμων. Στα νησιά η Europol έχει αποσπάσει 27 αξιωματούχους της και έξι από αυτούς
βρίσκονται στην Λέσβο".
Γιατη συνεργασία με την Ευρωπόλ, η Αντιστράτηγος της ΕΛΑΣ, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη είπε ότι
"από το 2016 λειτουργεί το επιχειρησιακό σχέδιο με τη Ευρωπόλ σε δύο άξονες, στα κυκλώματα
διακίνησης ανθρώπων όπου στα δύο αυτά χρόνια έχουμε συλλάβει 59 μέλη που ανήκουν σε
κυκλώματα διεθνούς χαρακτήρα. Ό δεύτερος άξονας είναι οι δευτερογενείς έλεγχοι ασφάλειας και
στα ελληνικά νησιά όπου όλοι όσοι εισέρχονται ελέγχονται από τις βάσεις δεδομένων. Η
συνεργασία είναι πολύ καλή και σε αυτόν τον τομέα".
Συνεργασίαυπάρχει και με την Τουρκία κατέληξε η κ. Τσιριγώτη "μέσω θεσμοθετημένων δίαυλων
για τον έλεγχο της διακίνησης. Προσπαθούμε να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία και μάλιστα
προγραμματίζεται συνάντηση υψηλού επιπέδου της αστυνομίας".
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