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Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Έκτακτη συνάντηση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια  

με την Ευρωπαία Επίτροπο για θέματα Εσωτερικών 
Υποθέσεων κα Cecilia Malmström   

 
 

Συμφωνήθηκε την ερχόμενη εβδομάδα να συναντηθούν στις 
Βρυξέλλες τεχνικά κλιμάκια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου 
να εξεταστεί η δυνατότητα ενίσχυσης της χρηματοδότησης και η 

ανεύρεση των αναγκαίων λύσεων  
 

Ο Υπουργός πραγματοποίησε συνάντηση και με την Επίτροπο 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας κα Kristalina 

Georgieva 
 

 

Σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας 
πραγματοποίησε χθες (08/07/2014), έκτακτη συνάντηση με την Ευρωπαία 
Επίτροπο για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων κα Cecilia Malmström. Η 
έκτακτη συνάντηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου 
Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, οι εργασίες του οποίου 
ολοκληρώνονται σήμερα, 09/07/2014. 
 
Ο κ. Κικίλιας κατά τη συνάντησή του με την κα Malmström εξέφρασε την 
ανησυχία της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αύξηση των μεταναστευτικών 
ροών που παρατηρείται στα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας, ιδιαίτερα τους 
τελευταίους μήνες, με την ένταση της κρίσης στη Συρία και το Ιράκ.  
 
Παρουσίασε επίσης αναλυτικά στοιχεία για την αύξηση των μεταναστευτικών 
ροών, επισημαίνοντας ότι αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ιδιαίτερη πίεση στις 
δομές, αλλά και στις υπηρεσίες των θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδας. Ο κ. 
Υπουργός μετέφερε επισταμένως το αίτημα  της Ελλάδας για αύξηση της 
χρηματοδότησης από την Ε.Ε. προκειμένου να μπορέσει η χώρα μας να 
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ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα στον τομέα της διαχείρισης των 
μεταναστευτικών ροών.  
 
Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε την ερχόμενη εβδομάδα να  συναντηθούν 
στις Βρυξέλλες  τεχνικά κλιμάκια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να 
εξεταστεί η δυνατότητα ενίσχυσης της χρηματοδότησης και η ανεύρεση των 
αναγκαίων λύσεων. 
 
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ενημέρωσε την 
Επίτροπο για τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στο θέμα της 
υποδοχής των παράνομων μεταναστών και της παροχής υπηρεσιών Ασύλου. 
Τόνισε επίσης ότι ο σεβασμός των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών 
είναι προτεραιότητα για τη χώρα μας. Είναι ανάγκη επεσήμανε να 
προσφέρουμε σε αυτές τις ανθρώπινες ψυχές στήριξη και καθαρές σχέσεις.  
 
Ο κ. Κικίλιας τόνισε ακόμη ότι τα σύνορα της Ελλάδα είναι και σύνορα της 
Ευρώπης, καθώς και ότι μέσα στο πλαίσιο αυτό απαιτείται να υπάρχει 
συνεργασία από όλα τα Κράτη-Μέλη με βάση την αρχή της αλληλεγγύης και 
της κοινής ευθύνης στην  κατανομή των βαρών. 
 

 
Συνάντηση με την Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής 
Προστασίας κα Kristalina Georgieva 
 
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας 
πραγματοποίησε χθες (08/072014) διμερή συνάντηση και με την Επίτροπο 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας κα Kristalina Georgieva, 
στο πλαίσιο των εργασιών του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων. 
 
H κα Georgieva ευχαρίστησε τον κ. Κικίλια για την ουσιαστική δουλειά που 
έγινε καθόλη τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα της Πολιτικής 
Προστασίας τονίζοντας πως η πρωτοβουλία της Ελλάδας να υποβάλει και να 
ολοκληρώσει κείμενο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την αναθεώρηση 
του HYOGO το 2015 είναι ουσιώδης για την Ευρώπη, καθώς καθορίστηκε 
πλέον το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ στην Μείωση Κινδύνου Καταστροφών. 
 
Κατά τη διάρκεια της διμερούς τους συνάντησης η Επίτροπος και ο Υπουργός 
επιβεβαίωσαν το εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας που κυριαρχεί στις σχέσεις της 
Ελλάδος με την Επιτροπή στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. 
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Ο κ. Κικίλιας παρέδωσε στην κα Georgieva το πρώτο δίπλωμα για τη 

συμμετοχή της στην άσκηση EU PROMETHEUS 2014. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
είναι η πρώτη φορά που Επίτροπος συμμετέχει σε μία τέτοια άσκηση.  

 
Νωρίτερα στο πλαίσιο των εργασιών του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων πραγματοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή 
Υπουργική Σύσκεψη με αντικείμενο τη μείωση του κινδύνου καταστροφών. 
Στην ειδική συνεδρίαση συζητήθηκε η προετοιμασία της ΕΕ για την 
αναθεώρηση το 2015 του HYOGO: διαχείριση επικινδυνότητας για να 
επιτευχθεί η ανθεκτικότητα. 

 
Ο  Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ευχαριστώντας την 
Ευρωπαία Επίτροπο κα Kristalina Georgieva τόσο για την  υποστήριξή της όσο  
και για τη συμμετοχή της δήλωσε τα εξής: «Η άσκηση πεδίου EU 
PROMETHEUS 2014, αντανακλά από στρατηγικής πλευράς, στην άριστη 
συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών – μελών 
συμπεριλαμβανομένων και των 3 συνεχών προεδριών (Λιθουανία, Ελλάδα και 
Ιταλία), την ισχυρή υποστήριξη από όλα τα κράτη – μέλη και την 
άμεση/καθολική συμμετοχή της ηγεσίας της DG ECHO. Συνολικά, κατά τη 
διάρκεια της Προεδρίας μας, διοργανώσαμε στην Αθήνα (6) συναντήσεις,  με 
σημαντικότερο τη συνάντηση των Γενικών Διευθυντών Πολιτικής Προστασίας 
των Κ-Μ εκ παραλλήλου με την άσκηση EU PROMETHEUS 2014».  
 

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Κικίλιας τόνισε: « Οι καταστροφές 
αποτελούν σημαντική απειλή για τις προσπάθειες ανάπτυξης και τη μείωση της 
φτώχειας. Οι πολιτικές μείωσης, πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων 
έχουν ουσιαστική σημασία για την μείωση των επιπτώσεων των 
καταστροφών, για να σωθούν ζωές, να προστατευθεί το περιβάλλον (ιδίως 
δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις, όπως 
μεταξύ άλλων φυσικές καταστροφές, μεταναστευτικές ροές, κλπ) και η υγεία 
και να εξασφαλισθεί βιώσιμη ανάπτυξη, εξάλειψη της φτώχειας και οικονομική 
αύξηση παγκοσμίως - η προαγωγή των επενδύσεων στην ανθεκτικότητα 
μπορεί να παράσχει ένα ισχυρό κίνητρο καινοτομίας, ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ανοίγοντας νέες αγορές και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και στην βιωσιμότητα των τομεακών πολιτικών.  

Για να επιτευχθεί η ανθεκτικότητα χρειαζόμαστε συνεργασίες σε ένα πλαίσιο 
κοινών πολιτικών, το οποίο και πετύχαμε ως πρώτο παράδειγμα της 
ανθεκτικής ευρωπαϊκής μας συνεργασίας». 

 


