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Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου  2014 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επίσκεψη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας 
του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια στη Θεσσαλονίκη στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Στο πλαίσιο της 79ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας πραγματοποιεί τριήμερη 
επίσκεψη, από τις 04 έως και τις 06 Σεπτεμβρίου 2014, στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Κασσανδρείας, Σεβασμιότατο Νικόδημο και 
στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής. 

Ακολούθησαν δύο συναντήσεις του κ. Υπουργού με τον Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης 
κ. Γιάννη Μπουτάρη, όπου συζητήθηκαν τα θέματα ασφάλειας της περιοχής και 
ο σχεδιασμός των μέτρων της Αστυνομίας εν όψει των εγκαινίων της 79ης ΔΕΘ 
και των παράλληλων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη.  

Σημειώνεται ότι το απόγευμα παρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια και του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγου Δημήτριου Τσακνάκη θα πραγματοποιηθεί στη 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σύσκεψη για τον επιχειρησιακό 
σχεδιασμό των μέτρων της 79ης ΔΕΘ. 

 

Συνάντηση με τον Μητροπολίτη Κασσανδρείας, Σεβασμιότατο 
Νικόδημο 

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συναντήθηκε σήμερα 
με τον Μητροπολίτη Κασσανδρείας, Σεβασμιότατο Νικόδημο. Ο Υπουργός 
ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Κασσανδρείας για τη φιλοξενία, αλλά και για το 
έργο που η εκκλησία της Χαλκιδικής διαχρονικά έχει διαδραματίσει, στηρίζοντας 
τους συνανθρώπους μας.  
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Επίσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκιδικής 

Ο  Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας, 
συνοδευόμενος από τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος 
Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Κατριαδάκη και τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό 
Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας, Υποστράτηγο Αθηναγόρα Παζαρλή 
επισκέφθηκε σήμερα, 04/09/2014, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής όπου 
συναντήθηκε με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, 
Ταξίαρχο Αριστοτέλη Μανωλά, τους Αξιωματικούς και το προσωπικό της 
Διεύθυνσης  και  ενημερώθηκε για τα προβλήματα ασφάλειας της περιοχής.  

Ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού με τους εκπροσώπους των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, με τους οποίους ο κ. Κικίλιας συζήτησε για τις 
συνθήκες εργασίας, καθώς και για θέματα υλικοτεχνικής υποδομής και ενίσχυσης 
του ανθρώπινου δυναμικού. 

Ο κ. Κικίλιας μετά την ολοκλήρωση των δύο συναντήσεων δήλωσε: «Ήταν μία 
πολύ σημαντική επίσκεψη που μου έδωσε τη δυνατότητα να διαμορφώσω μία 
ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Στόχος 
μου είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, να γίνουν σταδιακά όλα τα 
απαραίτητα βήματα που θα αναβαθμίσουν τις συνθήκες εργασίας των 
αστυνομικών Υπηρεσιών. Κανείς αστυνομικός δεν περισσεύει, όλοι είναι 
σημαντικοί και επαναλαμβάνω αξιέπαινοι για το έργο που προσφέρουν. 

Θέλω να γνωρίζετε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια -στο πλαίσιο της 
σημερινής δύσκολης συγκυρίας- για να δώσουμε τις πρέπουσες λύσεις. Στους 
δύσκολους καιρούς δεν χρειάζονται λόγια, αλλά πράξεις. Είναι δικαίωμα του 
πολίτη να αισθάνεται ασφαλής όλο το 24ωρο, κάθε ημέρα της εβδομάδας, όλο 
το χρόνο και σε κάθε γωνιά της χώρας μας». 

 
 
Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο 
Τζιτζικώστα 

 

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. 
Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε με τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα. Ο Υπουργός ευχήθηκε στον κ. 
Τζιτζικώστα καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και αναφερόμενος στο 
περιεχόμενο της συνάντησης, δήλωσε: «Με τον Περιφερειάρχη είχαμε μία πολύ 
καλή συζήτηση, που επικεντρώθηκε στα ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή και 
εστιάσαμε στην ΔΕΘ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας είναι η ασφάλεια και 
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η τάξη για την πόλη, χωρίς να υπάρχουν υπερβολές. Αντιλαμβάνομαι ότι οι 
Θεσσαλονικείς δεν θέλουν μια αστυνομοκρατούμενη πόλη. Από την άλλη 
θέλουμε να προασπίσουμε την τάξη και την ασφάλεια. Άρα ψάχνουμε να βρούμε 
τη χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο. 

Με τον Περιφερειάρχη συμφωνήσαμε ότι η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας 
μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη όταν υπάρχει και η καλή συνεργασία με το 
σύνολο των τοπικών κοινωνιών και ειδικά με τους εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνω ότι η Ελληνική Αστυνομία ακολουθεί συγκεκριμένο σχεδιασμό με 
στοχευμένες δράσεις ανάλογα με τις ανάγκες ασφάλειας της κάθε περιοχής. 
Ενδεικτικά αναφέρω τη συγκρότηση κοινών συνεργείων ελέγχων για την 
εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας, την πάταξη του παρεμπορίου, καθώς και 
τη συνεχή επιτήρηση και εμφανή παρουσία των Αστυνομικών. 

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στο σημερινό τραγικό συμβάν στο Άγιον 
Όρος. Είναι ένα λυπηρό γεγονός, για το οποίο λυπούμαστε και απευχόμαστε 
τέτοια συμβάντα. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους δύο πυροσβέστες μας και 
γρήγορη επάνοδο στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Αντιλαμβανόμαστε 
όλοι ότι η δουλειά των Ελλήνων αστυνομικών και πυροσβεστών είναι δύσκολη. 
Ρισκάρουν κάθε μέρα την ίδια τη ζωή τους». 

 
Απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφου για συγχωνεύσεις αστυνομικών 
τμημάτων ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι: «Στόχος μας είναι να υπάρχει περισσότερη 
και καλύτερη αστυνόμευση, με παρουσία των αστυνομικών στους δρόμους. Οι 
όποιες συγχωνεύσεις τμημάτων γίνουν, θα γίνουν έπειτα από συνεννοήσεις τόσο 
με τη Φυσική Ηγεσία της Αστυνομίας, όσο και με τους κατά τόπους φορείς και οι 
όποιες αλλαγές θα κριθούν μέσα στο χειμώνα με μετρήσιμους δείκτες της 
εγκληματικότητας και της ικανοποίησης πολιτών και φορέων». 

 
Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης  
 
Μετά τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε με 
τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη. Η συνάντηση επικεντρώθηκε 
σε θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας της πόλης. Ο κ. Κικίλιας μετά την 
ολοκλήρωση της συνάντησης δήλωσε: «Με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης είχαμε 
μία ουσιαστική και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δράσεις της 
Ελληνικής Αστυνομίας που συνδέονται με τη βελτίωση της καθημερινότητας των 
κατοίκων της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό ενημέρωσα τον Δήμαρχο για τον 
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Σχεδιασμό μας και τις στοχευμένες δράσεις που αναπτύσσουμε για την 
καταπολέμηση του παρεμπόριου, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την 
καλύτερη αστυνόμευση της πόλης». 

 


