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Αθήνα, 11 Αυγούστου 2014 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Επίσκεψη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας 

του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια στην Κρήτη 

 

Στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην Κρήτη, ο Υπουργός 

επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τα Χανιά και το απόγευμα το Ρέθυμνο 

 

Β. Κικίλιας: «Το ζητούμενο για εμένα είναι η νέα οργανωτική δομή 

της Αστυνομίας να συμβάλλει στην ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας και των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων» 

 

 
Επίσκεψη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 

κ. Βασίλη Κικίλια στα Χανιά 

 
Στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Κρήτη, ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας, 
επισκέφθηκε σήμερα (11/08/2014), την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση 
Κρήτης, την Αστυνομική Διεύθυνση Τάξης και την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Χανίων, ενώ πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 
Αναλυτικότερα, νωρίς το πρωί, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη συναντήθηκε με τον απερχόμενο Δήμαρχο Χανίων κ. Εμμανουήλ 
Σκουλάκη και μετά το τέλος της συνάντησης ο  κ. Κικίλιας δήλωσε: «Για  άλλη 
μια φορά θέλω να διαβεβαιώσω ότι η ασφάλεια των δημοτών και των 
τουριστών του νησιού είναι βασική μας προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό,  
από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου τοποθετήθηκαν συνολικά εξήντα έξι 
πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Όλοι 
τους διατίθενται σε πεζές και εποχούμενες περιπολίες από κοινού με τις 
αστυνομικές υπάρχουσες δυνάμεις, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και 
τη μείωση του παρεμπορίου». 
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Επίσκεψη στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και την 
Αστυνομική Διεύθυνση Τάξης Χανίων 
 
Στη συνέχεια, ο κ. Κικίλιας επισκέφθηκε την Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Κρήτης, όπου συναντήθηκε με τον Περιφερειακό Αστυνομικό 
Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη, τον Αστυνομικό 
Διευθυντή Τάξης Χανίων, Αστυνομικό Διευθυντή Εμμανουήλ Γεωργιακάκη και 
τον Περιφερειακό Διευθυντή Ασφάλειας Κρήτης Ταξιάρχο Γεώργιο 
Σκανδαλάκη, καθώς και με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών ενώσεων και 
συζήτησε μαζί τους για τις συνθήκες εργασίας, εστιάζοντας σε θέματα 
υλικοτεχνικής υποδομής και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού. 
 
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετά τη συνάντησή 
του δήλωσε:  
 
«Είχα σήμερα την ευκαιρία να επισκεφθώ την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων 
και να ενημερωθώ για τα προβλήματα ασφάλειας της περιοχής, τόσο για 
Έλληνες, όσο και για ξένους τουρίστες. 
 
Το ζητούμενο για εμένα είναι η νέα οργανωτική δομή της Αστυνομίας να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και των επιχειρησιακών 
της δυνατοτήτων. Έχω δεσμευτεί προσωπικά και θα το ξαναπώ ότι θα 
δουλέψω συστηματικά και αδιάκοπα με όλους, προκειμένου να υπάρχει 
ασφάλεια σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας, στην καθημερινότητα κάθε Έλληνα 
πολίτη.   
 
Κάθε θερινή τουριστική περίοδο εφαρμόζονται ειδικές δράσεις για την 
αντιμετώπιση των εποχικών προβλημάτων, αλλά και της εγκληματικότητας 
στις τουριστικές περιοχές και στα αστικά κέντρα. Ειδικότερα, για την 
αντιμετώπιση της επιβάρυνσης της κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο, 
αυξάνεται η παρουσία εποχούμενων περιπολιών της Τροχαίας, των Υπηρεσιών 
του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ) αλλά και από την Ομάδα Ελέγχου 
Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) στο εθνικό δίκτυο, καθώς και 
σε άξονες που καταγράφεται έντονη και συνεχής κυκλοφορία οχημάτων για τη 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.  
 
Από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, στόχος μου είναι μια Αστυνομία που να μπορεί να 
προλαμβάνει και να καταπολεμά την παραβατικότητα, εξίσου αποτελεσματικά. 
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Θέλουμε ο αστυνομικός να είναι δίπλα στον πολίτη, σταθερά ως πυλώνας 
ασφάλειας, ευημερίας, καλής λειτουργίας της πόλης, της περιφέρειας της 
χώρας». 

  
 
Επίσκεψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Χανίων 
 
Τελευταίος σταθμός επίσκεψης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη στα Χανιά ήταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

  
Ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κρήτης, Αρχιπύραρχος 
Δημήτριος Ραπανάκης και ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών  
Χανίων, Πύραρχος Ιωάννης Μαραγκάκης και σύσσωμο το πυροσβεστικό 
προσωπικό, υποδέχθηκαν τον Υπουργό και συζήτησαν μαζί του για τις 
συνθήκες εργασίας και για θέματα πυροπροστασίας της περιοχής.  
 
Ο κ. Κικίλιας δήλωσε: «Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή από τον Διοικητή και 
το προσωπικό της Υπηρεσίας, όλα τα προβλήματα που αφορούν θέματα 
πυρασφάλειας και δασοπυρόσβεσης της περιοχής. Οι Πυροσβέστες σε κάθε 
γωνιά της Ελλάδας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, με αυταπάρνηση, 
για την πυροπροστασία των δασών μας». 
 
Επίσης, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την 
προμήθεια 2.600 ελαστικών για οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ 
προχωρούν οι διαδικασίες για την αγορά 372 νέων οχημάτων.  Όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι με δικές μας 
ενέργειες προχώρησε ο διαγωνισμός και υπογράφηκε η σχετική σύμβαση για 
την αγορά ελαστικών των μηχανοκίνητων μέσων σε όλη τη χώρα».  
 
Ο κ.  Κικίλιας δήλωσε ακόμη τα εξής:  
 
«Κάθε χρόνο συντάσσεται σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών σε όλη 
την Κρήτη και σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, που αφορά την 
οργάνωση, τη διαχείριση και τον συντονισμό των δυνάμεων πυρόσβεσης και 
περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη 
επισήμανση και αναγγελία της πυρκαγιάς, καθώς και η άμεση και 
αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. 
 
Από τον Οκτώβριο και μετά, μαζί με την υπηρεσία, εδώ και σε όλη την Ελλάδα 
θα φτιάξουμε ένα δίκαιο, σύγχρονο σύστημα προαγωγών αλλά και 
μοριοδότησης.  Στόχος μας είναι να υπάρχει αίσθημα δικαιοσύνης, να ξέρει το 
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προσωπικό ότι δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και ότι θα 
μοριοδοτούνται όσοι στελεχώνουν τις μάχιμες υπηρεσίες.  
 
Θα ήθελα να συγχαρώ τους άντρες και τις γυναίκες του Σώματος, που με 
περίσσια ψυχή και αυταπάρνηση δουλεύουν πέρα και πάνω από τα οκτάωρά 
τους, με συνείδηση και αίσθηση καθήκοντος. 
 
Τέλος, για άλλη μια φορά θέλω να τονίσω ότι στόχος μας είναι η 
επαγρύπνηση, δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός. Η έγκαιρη ενημέρωση των 
αρμοδίων, με ένα και μόνο  απλό τηλεφώνημα, μπορεί να μας σώσει από ένα 
πολύ μεγάλο πρόβλημα». 
 
 

Επίσκεψη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 

κ. Βασίλη Κικίλια στο Ρέθυμνο 

 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κρήτη, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & 
Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας, επισκέφθηκε σήμερα 
(11/08/2014) το απόγευμα την Αστυνομική Διεύθυνση Τάξης, και την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου, ενώ πραγματοποίησε συναντήσεις με 
εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Αναλυτικότερα, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ρεθύμνου κ. Μαρινάκη Γιώργο, 
και στη συνέχεια δήλωσε: 
 
«Προερχόμενος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχω γνώση και πάνω από όλα  
επίγνωση για τα ουσιαστικά προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες στις  
τοπικές κοινωνίες. Είμαι πεπεισμένος όμως ότι όλα τα προβλήματα έχουν την 
λύση τους. Με ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων 
μπορούν να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα». 
 
Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
βρέθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τάξης Ρεθύμνου, όπου συναντήθηκε με 
Αξιωματικούς και εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
 
Ο κ. Κικίλιας δήλωσε: «Ενημερώθηκα για τις υποδομές του Αστυνομικού 
Μεγάρου που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Η κατάλληλη στέγαση των 
αστυνομικών υπηρεσιών και οι  προβλεπόμενες συνθήκες εργασίας αποτελούν 
βασική προϋπόθεση για την εκτέλεση του έργου τους.    
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Η αποτελεσματική λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας στηρίζεται πρωτίστως 
στο ανθρώπινο δυναμικό της. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε τα 
εχέγγυα για μία Αστυνομία αποτελεσματική, με ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο. 
Όλοι οι αστυνομικοί είναι σημαντικοί και αξιέπαινοι για το έργο που με 
αυταπάρνηση προσφέρουν.» 
 
Στην συνέχεια, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
επισκέφτηκε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου, όπου συναντήθηκε με το 
Διοικητή της, Πύραρχο Δημοσθένη Μπουντουράκη.  
 
Ο κ. Κικίλιας μετά τη συνάντηση δήλωσε: «Είχα σήμερα την ευκαιρία να 
επισκεφτώ την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου. Θέλω να τονίσω ότι 
υπάρχει  διαρκής επαγρύπνηση με όλο το μηχανισμό, ώστε να προασπίσουμε 
το φυσικό πλούτο της χώρας μας, τη ζωή και την περιουσία των πολιτών, 
καθώς και τους 20 εκατομμύρια τουρίστες που αναμένουμε να επισκεφθούν 
τη χώρα μας. Τα προβλήματα υπάρχουν με τα εναέρια και επίγεια μέσα και 
είναι γνωστά, ούτε θα τα υποβαθμίσουμε, ούτε θα αφήσουμε την επίλυσή 
τους στην τύχη τους».  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


