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Αθήνα, 12 Αυγούστου 2014 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Δεύτερη ημέρα της επίσκεψης 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 το Ηράκλειο και το απόγευμα το Λασίθι 

 

Β. Κικίλιας: «Στόχος μας είναι η Ελληνική Αστυνομία να είναι δίπλα 

στην καθημερινότητα του πολίτη»  

«Οι άντρες και οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος επιτελούν 

για άλλη μια θερινή περίοδο το δύσκολο έργο τους με μεγάλη 

ευσυνειδησία και αποτελεσματικότητα» 

 

 
Επίσκεψη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 

κ. Βασίλη Κικίλια στο Ηράκλειο 

 
Στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην 
Κρήτη, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης 
Κικίλιας, επισκέφθηκε σήμερα (12/08/2014) την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, 
την Περιφέρεια Κρήτης, την Αστυνομική Διεύθυνση Τάξης, καθώς και την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ν. Ηρακλείου.  
 
Αναλυτικότερα, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
συναντήθηκε το πρωί με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο 
στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο και μετά το τέλος της συνάντησης, ο  κ. Κικίλιας 
δήλωσε: «Η Εκκλησία της Κρήτης διαχρονικά έχει διαδραματίσει ένα 
σημαντικό ρόλο, στηρίζοντας τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.  
Στο πλαίσιο αυτό, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που συναντήθηκα με 
τον Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο, ο οποίος διακρίνεται για την ευαισθησία του, αλλά 
και το πλούσιο έργο του σε σημαντικά κοινωνικά και θεολογικά ζητήματα». 
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Στη συνέχεια, ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. 
Σταύρο Αρναουτάκη και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είχα σήμερα την ευκαιρία 
να ακούσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απόψεις και τις προτάσεις του κ. 
Περιφερειάρχη για ζητήματα που σχετίζονται με θέματα ασφαλείας στην 
Κρήτη. Πίστευα και πιστεύω ότι η αποτελεσματικότερη παρουσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας συναρτάται και από την καλή συνεργασία με το σύνολο 
των τοπικών κοινωνιών και ειδικά τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης. 
Διαβεβαίωσα μάλιστα τον κύριο Περιφερειάρχη ότι στόχος μας είναι η 
Ελληνική Αστυνομία να είναι δίπλα στην καθημερινότητα του πολίτη». 
 
Ο Υπουργός, συνοδευόμενος από τον Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή 
Κρήτης, Υποστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη και τον Περιφερειακό Διευθυντή 
Ασφάλειας Κρήτης, Ταξίαρχο Γεώργιο Σκανδαλάκη, επισκέφθηκε την 
Αστυνομική Διεύθυνση Τάξης Ηρακλείου, όπου συναντήθηκε με τον 
Αστυνομικό Διευθυντή Τάξης, Ταξίαρχο Νικόλαο Χριστοφάκη, με Αξιωματικούς 
της Διεύθυνσης, καθώς και με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών ενώσεων 
και συζήτησε μαζί τους για τις συνθήκες εργασίας, και ειδικότερα θέματα 
υλικοτεχνικής υποδομής και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού. 
 
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετά τη συνάντησή 
του δήλωσε: «Γνωρίζουμε όλοι ότι τα προβλήματα, ειδικά κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, στις τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου, είναι ιδιαίτερα. 
Γι’ αυτό λοιπόν, η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει στην εφαρμογή ενός 
στοχευμένου σχεδίου, με δράσεις όπως η συγκρότηση κοινών συνεργείων 
ελέγχων για την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας, η πάταξη του 
παρεμπορίου, καθώς και η συνεχής επιτήρηση και εμφανής παρουσία 
αστυνομικών όλο το 24ωρο, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες». 

 
Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη στο Ηράκλειο ήταν οι εγκαταστάσεις της 
Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κρήτης, όπου συστεγάζονται η 
Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου και ο 1ος Πυροσβεστικός 
Σταθμός του Νομού. Νωρίτερα, ο Υπουργός συνοδευόμενος από τον Διοικητή 
της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κρήτης, Αρχιπύραρχο Δημήτριο 
Ραπανάκη, συναντήθηκε με τον Διοικητή της 3ης ΕΜΑΚ Αντιπύραρχο Γεώργιο 
Τσικαλά, καθώς και με την Διοικητή του 4ου Πυροσβεστικού Σταθμού 
Ηρακλείου (ΒΙ.ΠΕ.), Πυραγό Ιωάννου Ειρήνη.  

  
Όπως δήλωσε ο κ. Κικίλιας: «Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι βασική 
προτεραιότητά μας κατά τους θερινούς μήνες είναι η προστασία του φυσικού 
πλούτου της χώρας, αλλά και της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Στο 
πλαίσιο αυτό, θέλω για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τους άντρες και τις 
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γυναίκες του Σώματος, που δίνουν κάθε χρόνο τον καλύτερό τους εαυτό για 
να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους». 
 
Επίσκεψη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 

κ. Βασίλη Κικίλια στο Λασίθι 

 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κρήτη, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & 
Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας, επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα 
την Αστυνομική Διεύθυνση Τάξης Λασιθίου/Αγίου Νικολάου, και την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Αναλυτικότερα, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε με τον Αστυνομικό Διευθυντή Τάξης Λασιθίου, 
Ταξίαρχο Περάκη Κωνσταντίνο, με Αξιωματικούς της Διεύθυνσης, καθώς και 
με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών ενώσεων και στη συνέχεια δήλωσε: 
 
«Για άλλη μια φορά διαπίστωσα τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα, με την 
οποία τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας επιτελούν το καθήκον τους. 
Γνωρίζω επίσης και τα υπάρχοντα προβλήματα για τα οποία καταβάλλουμε 
όλες τις δυνατές προσπάθειες - στο πλαίσιο της σημερινής δύσκολης 
συγκυρίας - για να δώσουμε τις πρέπουσες λύσεις». 
 
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επισκέφθηκε την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγίου Νικολάου στο Νομό Λασιθίου, όπου 
συναντήθηκε με τον Διοικητή Λασιθίου Αντιπύραρχο Μιχαήλ Βασιλάκη. 
 
Ο κ. Κικίλιας μετά τη συνάντηση δήλωσε: «Οι άντρες και οι γυναίκες του 
Σώματος επιτελούν για άλλη μία θερινή περίοδο το δύσκολο έργο τους με 
μεγάλη ευσυνειδησία και αποτελεσματικότητα. Η Πολιτεία αναγνωρίζει αυτό 
το έργο και προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να 
εκσυγχρονιστεί ο υπάρχων εξοπλισμός. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 
της άμεσης προώθησης του διαγωνισμού, αλλά και της υπογραφής σχετικής 
σύμβασης πριν από λίγες ημέρες, όπως και η επιτάχυνση των διαδικασιών για 
την αγορά 372 νέων οχημάτων, που θα καλύψουν ανάγκες σε διάφορες 
υπηρεσίες της χώρας». 

 
 

  


