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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Παρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης και 

ανάληψης καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας  

 
 
Παρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. 
Βασίλη Κικίλια πραγματοποιήθηκε σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2014, η τελετή 
παράδοσης και ανάληψης  καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, κ. Σεραφείμ Τσόκα, από τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας και νυν Γενικό Γραμματέα Ανάπτυξης, κ. Πάτροκλο 
Γεωργιάδη. 

 
O κ. Βασίλης Κικίλιας, ευχαρίστησε τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας για το έργο που προσέφερε, κατά τη διάρκεια της 
θητείας του στο Υπουργείο, ιδιαίτερα στους τομείς της πυροπροστασίας και 
παράνομης μετανάστευσης. Κατά την ομιλία του, ο κ. Υπουργός ανέφερε 
μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η πολιτική προστασία, αλλά και η παράνομη 
μετανάστευση είναι τομείς που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις τόσο για την 
ασφάλεια, όσο και για την κοινωνική συνοχή και την ευημερία της χώρας. Ο κ. 
Γεωργιάδης προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στους τομείς της αρμοδιότητάς 
του. Και το κατάφερε αυτό με άξιους συνεργάτες, τους οποίους και εγώ 
οφείλω να συγχαρώ και σίγουρα με την άριστη συνεργασία που είχε με τους 
δύο Αρχηγούς του Σώματος. Η αποτίμηση του έργου του κ. Γεωργιάδη αφήνει 
μόνο θετικό πρόσημο». 
 
Στη συνέχεια ο κ. Κικίλιας καλωσόρισε τον νέο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που 
αναλαμβάνει. Ειδικότερα ο κ. Υπουργός ανάφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:  
«Κύριε Γενικέ, δεν  έχετε έρθει σε ένα εύκολο πόστο, δεν έχετε έρθει σε ένα 
εύκολο Υπουργείο. Γνωρίζω, ωστόσο, πολύ καλά πόσο μαχητής και δίκαιος 
άνθρωπος είστε με πολυετή εμπειρία στο χώρο της δημόσιας διοίκησης. 
Γνωρίζω ότι δεν φοβηθήκατε να αναλάβετε και δύσκολες αποστολές στο 
παρελθόν, οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι 
προτερήματα για τη νέα θέση που αναλαμβάνετε. Είμαστε όλοι στο πλευρό 
σας. Και είμαι βέβαιος ότι θα έχετε μία άριστη συνεργασία με όλους. Πιστεύω 
ότι το ομαδικό πνεύμα είναι η βάση κάθε επιτυχημένης συνεργασίας. Καλή 
επιτυχία, καλή πορεία και στους δύο». 


