Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη ξεκίνησαν οι εργασίες του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου
Ασφάλειας με τίτλο:“The Rule of Law in an Era of change:
Security, Social Justice and Inclusive Governance’’
Το Συνέδριο συνδιοργανώνει το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας
(ΚΕ.ΜΕ.Α.) μαζί με το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης «John Jay
College of Criminal Justice (CUNY)» στην Αθήνα από τις 11 έως και τις
14 Ιουνίου
Σημαντική είναι η στήριξη που παρέχει το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»
για την επιτυχή πραγματοποίηση του Συνεδρίου
Παρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη
Κικίλια ξεκίνησαν σήμερα (12-06-2014), στην Αθήνα, οι εργασίες του 11ου
Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο: “The Rule of Law in an Era of change: Security,
Social Justice and Inclusive Governance’’.
Το Διεθνές Συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας
(ΚΕ.ΜΕ.Α.) και το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης «John Jay College of Criminal
Justice (CUNY)», στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, με τη σημαντική στήριξη
του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
Κατά την έναρξη της ομιλίας του ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στη συνεργασία
μεταξύ του ΚΕ.ΜΕ.Α και του John Jay College of Criminal Justice
χαρακτηρίζοντάς την ως ιδιαίτερα επιτυχημένη, ενώ επεσήμανε ότι «αναμένουμε

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και
συμπερασμάτων από τη μέχρι σήμερα συνεργασία τους».

Αναφερόμενος στο περιβάλλον ασφάλειας ο κ. Κικίλιας είπε: «Η ασφάλεια μέσα

σε ένα περιβάλλον κράτους δικαίου, προσλαμβάνει ολιστική διάσταση καθώς οι
προκλήσεις και οι απαντήσεις σε αυτές δεν είναι μονοσήμαντες και
μονοδιάστατες. Αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους, με επιπτώσεις ευρύτερα
κοινωνικές, καθώς το διεθνές, το περιφερειακό, αλλά και το εθνικό περιβάλλον
ασφάλειας των κρατών δεν θα ήταν υπερβολή να αναφερθεί ότι φέρει
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χαρακτηριστικά ομόκεντρων κύκλων. Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή που
συντελούνται σημαντικές αλλαγές στο ευρύτερο κοινωνικό οικονομικό και
πολιτικό περιβάλλον. Η διεθνής αρνητική οικονομική συγκυρία και οι κοινωνικές
της συνέπειες, προκάλεσε κλυδωνισμούς στις σχέσεις κράτους πολίτη αλλά και
στην ευρύτερη αίσθηση περί του κράτους δικαίου, δημιουργώντας συνθήκες για
την ανάπτυξη επικίνδυνων και ακραίων κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων».
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των
κρατών και των διεθνών οργανισμών επισημαίνοντας τα εξής: «Σε μια εποχή

όπου όλα αλλάζουν με ασύλληπτες ταχύτητες και οι σύγχρονες κοινωνίες
αντιμετωπίζουν νέες, πρωτόγνωρες και απρόβλεπτες απειλές, οι πολίτες
αναμένουν μια περισσότερο ενεργή διεθνή συνεργασία μεταξύ των κρατών και
των διεθνών οργανισμών με προτεραιότητα στην ανάπτυξη δράσεων για την
αποτελεσματικότερη προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ατομικών
ελευθεριών. Ένα περιβάλλον, στο οποίο η «ασφάλεια» ανάγεται σε κοινωνικό
αγαθό, αλλά και ατομικό δικαίωμα, που τα κράτη και ειδικότερα οι Αρχές
Ασφαλείας των κρατών, οφείλουν να εγγυηθούν, όχι ως αντιστάθμισμα ή
αντίδραση στην ανασφάλεια, αλλά ως κατοχύρωση της ασφάλειας σε ένα
κράτος δικαίου».
Επιπλέον ο κ. Κικίλιας ανέφερε: «Η Ελλάδα ευρισκόμενη σε ένα δύσκολο

σταυροδρόμι Ηπείρων και πολιτισμών, συνεχίζει να αποτελεί πόλο σταθερότητας
και δεν θα μπορούσε παρά να ασπάζεται και να έχει ως πρωταρχικό στόχο τη
διασφάλιση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων είναι τα
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Άλλωστε με τη
Συνθήκη της Λισαβόνας δόθηκε έμφαση στην προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων καθιστώντας την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, νομικά
δεσμευτική ισότιμα με τις Συνθήκες στην έννομη τάξη της Ε.Ε.».
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ολοκλήρωσε την ομιλία
του ευχαριστώντας το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για την καθοριστική στήριξη
του στη διοργάνωση του Συνεδρίου, ενώ ευχήθηκε στους συμμετέχοντες καλή
επιτυχία.
Το Συνέδριο διάρκειας τεσσάρων ημερών (11-14/06/2014), αναμένεται να
παρακολουθήσουν περισσότεροι από (300) σύνεδροι και συγκεκριμένα
αντιπροσωπείες από Πανεπιστήμια, Υπηρεσίες και Ιδρύματα από τη Βόρεια και
Νότια Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη και την Αυστραλία.
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Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
αφορούν ενδεικτικά τα παρακάτω αντικείμενα:
 Δικαιοσύνη των ανηλίκων
 Σχέση αστυνομίας – πολίτη
 Κοινωνικά κινήματα (θεωρία και πρακτική)
 Παγκοσμιοποίηση και οι προκλήσεις της
 Συνεργασία για την επιβολή του νόμου.
 Κατανόηση της δραστηριότητας των συμμοριών - χωρικές και
επιχειρησιακές διαστάσεις.
 Τρομοκρατία σε διεθνές πλαίσιο.
 Τρομοκρατία και Αντιτρομοκρατία.
 Φιλοσοφικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις για το κράτος δικαίου.
 Το διακρατικό οργανωμένο έγκλημα και οι πολιτικές διαστάσεις του.
 Κυβερνοέγκλημα
 Ναρκωτικά
 Ψυχική υγεία και σύστημα ποινικής δικαιοσύνης
 Οικονομικές και Κοινωνικές διαστάσεις του οργανωμένου εγκλήματος
 Εγκλεισμός και επανένταξη.
 Καταστάσεις κρίσεων και το κράτος δικαίου
 Μετανάστευση και εμπορία ανθρώπων
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της οκταετούς συνεργασίας του Κέντρου Μελετών
Ασφάλειας με το Πανεπιστήμιο «John Jay College of Criminal Justice (CUNY)»,
με τη διαχρονική στήριξη του Ιδρύματος Νιάρχος, περιλαμβάνονται η διεξαγωγή
πρακτικών εργαστηρίων, η εκπόνηση μελετών, η δημοσίευση αποτελεσμάτων
ερευνών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και η πραγματοποίηση προγραμμάτων
εκπαίδευσης Ελλήνων αξιωματούχων, καθώς και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές
δράσεις που αφορούν ειδικότερα στην υλοποίηση προγραμμάτων υποτροφιών,
με τη στήριξη του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Η ομιλία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
εδώ
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