Αθήνα, 10 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τελετή ανάληψης καθηκόντων του νέου Υπουργού
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Τελετή για την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Υπουργού Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε σήμερα 10 Ιουνίου 2014, στο
Υπουργείο. Ο νέος Υπουργός κ. Βασίλης Κικίλιας, ανέλαβε τα καθήκοντά του,
παρουσία του απερχόμενου Υπουργού κ. Νίκου Δένδια.
O απερχόμενος Υπουργός, κ. Νίκος Δένδιας, κατά την ομιλία του ανέφερε τα
εξής:

«Κύριε Υπουργέ,
Κύριοι Γενικοί Γραμματείς,
Κύριε Διοικητά της ΕΥΠ,
Κύριοι Βουλευτές,
Αρχηγοί,
Στρατηγοί,
Αξιωματικοί,
Γυναίκες και άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού
Σώματος,
Εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών Ομοσπονδιών και Ενώσεων,
Αγαπητές Κυρίες και Κύριοι,
Συνήθως μιλώ από στήθους αλλά θα κάνω μια εξαίρεση.
Αισθάνομαι έντονη συγκίνηση σήμερα. Τα τελευταία χρόνια ήταν σε αυτό το
Υπουργείο εξαιρετικά δημιουργικά, χάρη στη δική σας συμβολή και στη δική
σας συνεργασία. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην πατρίδα μας υπάρχει ένα
διαφορετικό και σαφώς καλύτερο περιβάλλον ασφάλειας, χωρίς το οποίο ούτε
η οικονομική ανάκαμψη θα μπορούσε να είχε πιθανότητες επίτευξης ούτε η
Αθήνα θα είχε κατακλυσθεί από ξένους επισκέπτες.
Κι αυτό το πετύχαμε όλοι μαζί, δουλεύοντας συνεχώς, μέρα και νύχτα. Από τα
βάθη της ψυχής μου πρέπει να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία μας.
Επιτρέψτε μου ονομαστικά να ευχαριστήσω τους δύο (Γενικούς) Γραμματείς
του Υπουργείου. Τον κ. Αθανάσιο Ανδρεουλάκο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας
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Τάξης και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλο
Γεωργιάδη.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Τσακνάκη αλλά και τον πρόσφατα απελθόντα
Αρχηγό
της
Ελληνικής
Αστυνομίας,
Aντιστράτηγο
κ.
Νικόλαο
Παπαγιαννόπουλο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Αρχηγό του
Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Βασίλειο Παπαγεωργίου.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών κ. Θοδωρή Δραβίλλα για την ουσιαστική συνεργασία που είχαμε
όλο αυτό το διάστημα, όπως και την υπόλοιπη ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και τους Διευθυντές των
Υπηρεσιών του Υπουργείου.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους λειτουργούς του Τύπου, τους
λειτουργούς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η κριτική που μας ασκήσατε
ήταν πάντα καλοδεχούμενη και καλοπροαίρετη και σας ευχαριστώ για την
αντικειμενικότητα και αμερόληπτη προβολή των γεγονότων, ιδιαίτερα χρήσιμη
σε αυτές τις περιπτώσεις.
Κυρίες και κύριοι,
Πριν αναλάβει η Κυβέρνηση Σαμαρά τον Ιούνιο του 2012 η κατάσταση είχε ως
εξής:
 Η Ελλάδα παρουσίαζε εντονότατα συμπτώματα διάλυσης στον τομέα της
δημόσιας ασφάλειας
 Η εγκληματικότητα κάλπαζε,
 Η δημόσια ασφάλεια ήταν είδος εν ανεπαρκεία,
 Η Αθήνα ήδη είχε καεί για πολλοστή φορά με τελευταίο τότε
αποκορύφωμα τον Φεβρουάριο του 2012,
 Οι νησίδες ανομίας επεκτεινόντουσαν διαρκώς,
 Δεν υπήρχε αστυνόμευση στα σύνορα της Χώρας. Οποιοσδήποτε
μετανάστης μπορούσε να περάσει τα σύνορα και να έρθει στην
πρωτεύουσα περπατώντας
 Το κέντρο της πρωτεύουσας του Κράτους και μεγάλων ελληνικών πόλεων,
όπως της Πάτρας ή της Ηγουμενίτσας, είχε μετατραπεί σε άβατο.
 Η Ελλάδα ήταν απολύτως εκτεθειμένη απέναντι στους Ευρωπαίους
Εταίρους ως προς τη μη εφαρμογή των σχεδίων δράσης τα οποία είχαμε
υποβάλλει για τη μετανάστευση από το 2010 και το 2011.
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Από τον Ιούνιο του 2012, όταν ο Πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή να μου
αναθέσει την πολιτική ηγεσία του συγκεκριμένου Υπουργείου, αποφασίσαμε
με σταθερά βήματα να δημιουργήσουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις
ανάπτυξης συνθηκών ασφάλειας.
Και είναι γεγονός ότι μαζί πετύχαμε σημαντικά αποτελέσματα. Χάρη στις
προσπάθειες των γυναικών και των ανδρών της Ελληνικής Αστυνομίας, το
2013, ήταν μία χρονιά με εξαιρετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να σας πω ότι
αν δείτε τους αριθμούς του 2011 και τους παραλληλίσετε με το πρώτο
εξάμηνο του 2014, για την ακρίβεια το πρώτο πεντάμηνο, θα δείτε μειώσεις
σε τομείς, που προσεγγίζουν το 50%.
Δεν θα μπω σε περισσότερα λεπτομερή στοιχεία. Νομίζω απεικονίζονται στην
κοινή εμπειρία του κάθε Έλληνα πολίτη.
Η Ελληνική Δημοκρατία επίσης απέδειξε ότι είναι αποφασισμένη να προασπίσει
την απαίτηση της κοινωνίας για πλήρη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας σε
όφελος του ελληνικού λαού, παντού και σε κάθε περίπτωση. Το μήνυμα που
στείλαμε ήταν το μήνυμα της μηδενικής ανοχής στην κατάλυση της
νομιμότητας. Και πράγματι η Αθήνα δεν είναι πια η πόλη στην οποία
καταστρέφονται τα καταστήματα και καίγονται τα ιστορικά κτίρια στο κέντρο
της. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι, για τις πολιτισμένες πόλεις της Ευρώπης και
του κόσμου ήταν αυτονόητα. Για την Ελλάδα ήταν ζητούμενα και τα πετύχαμε
μαζί.
Αλλά και στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, υπήρξαν
σημαντικές επιτυχίες, με 28 συνολικά συλλήψεις, 13 ατόμων για εγχώρια
τρομοκρατία και 15 για τρομοκρατία από το εξωτερικό.
Θα ήθελα επίσης να σας πω –και ξέρετε πως όλα τα χρόνια μετράω απολύτως
τα λόγια μου- ότι αν το πρόγραμμα που έχει τεθεί, ακολουθηθεί σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε απολύτως απτά αποτελέσματα στο
θέμα της τρομοκρατίας.
Πέραν αυτού, στο μεταναστευτικό: Ξεκινήσαμε την επιχείρηση «Ξένιος Δίας»,
με αποτέλεσμα να πετύχουμε την απόλυτη φύλαξη των συνόρων, τη
βελτίωση στο κέντρο των πόλεων, τη δημιουργία του καλύτερου, σε όλη την
Ευρώπη, συστήματος επιστροφής παρανόμων μεταναστών. Ανοίγω
παρένθεση για να σας πω, ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη
στην επιστροφή παράνομων μεταναστών και παρέχουμε τεχνογνωσία πλέον
στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες γι αυτόν τον σκοπό. Γνωρίζετε άλλωστε ότι στην
είσοδο παρανόμων μεταναστών στην Ελλάδα, παρά τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε στο Αιγαίο και που είναι εκτός του αντικειμένου αυτού του
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Υπουργείου, η συνολική μείωση είναι άνω του 70% και ορισμένους μήνες
προσεγγίζει και το 80%. Έχουμε πετύχει συνολικά δηλαδή πλήρη μεταστροφή
του φαινομένου. Για κάθε έναν παράνομο μετανάστη που μπαίνει στη χώρα
έχουμε περίπου τρεις παράνομους μετανάστες που φεύγουν από τη χώρα. Και
επίσης έχουμε δημιουργήσει και μια νέα Υπηρεσία Ασύλου, για την οποία
είμαστε υπερήφανοι και μία νέα Αρχή Προσφυγών, για την οποία είμαστε
υπερήφανοι, μία νέα Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, για την οποία είμαστε
υπερήφανοι. Συνολικά έχουμε το πιο σύγχρονο σύστημα χειρισμού
μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη.
Πετύχαμε επίσης εξαιρετικά αποτελέσματα στον τομέα της προστασίας του
περιβάλλοντος. Και εδώ δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Παρά τα λιγότερα μέσα,
χάρη στη μεγάλη προσπάθεια και τη διαφορετική οργάνωση –αν θέλετε και τις
έξυπνες λύσεις, μικρού ή μηδενικού κόστους- πετύχαμε πέρυσι οι καμένες
εκτάσεις στην πατρίδα μας να είναι λιγότερες του 50% του προηγούμενου
χρόνου. Και αυτό χωρίς να υπάρχουν λιγότερες πυρκαγιές. Χωρίς να είναι
ιδιαίτερα καλύτερες οι καιρικές συνθήκες. Και βέβαια αυτό οφείλεται κυρίως
και πάνω απ’ όλα στην προσπάθεια και στην αυτοθυσία των στελεχών του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Και έρχομαι τώρα σε κάτι που και
Σώματα, αποτελεί έργο πνοής.
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού
Πολιτικής Προστασίας.

για το Υπουργείο και για μένα και για τα
Στην Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών
Προστασίας του Πολίτη, της Ελληνικής
Σώματος και της Γενικής Γραμματείας

Ο νέος νόμος ο Ν.4249/2014 δεν είναι απλώς ένα νομοθέτημα. Είναι μια
ιστορική αλλαγή για το Υπουργείο και τα Σώματα, μετά από 30 και πλέον
χρόνια. Μια αλλαγή που συνιστά διαφορετική φιλοσοφία λειτουργίας. Κι όπως
ξέρετε δεν έχουμε μείνει μόνο στο νομοθέτημα:
- Το Προεδρικό Διάταγμα για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ήδη στο
Συμβούλιο της Επικρατείας.
- Το Προεδρικό Διάταγμα για την αναμόρφωση της Αστυνομικής Ακαδημίας
(ανοίγω παρένθεση για να σας πω ότι είναι απαραίτητο και πρέπει, Βασίλη, να
το συνεχίσεις). Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εκπαίδευσης των Ελλήνων
Αστυνομικών και των Ελλήνων Πυροσβεστών. Βρισκόμαστε στο 2014. Δεν
μπορεί το εκπαιδευτικό σύστημα που παράγει αυτά τα στελέχη να ανατρέχει
στο 1960. Το Προεδρικό Διάταγμα λοιπόν, για την αναμόρφωση της
Αστυνομικής Ακαδημίας έχει ήδη δοθεί στους συνδικαλιστικούς φορείς για
διαβούλευση.
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- Όπως επίσης το Προεδρικό Διάταγμα για τα τμήματα δημοτικής
αστυνόμευσης με το οποίο θα καλυφθεί το μεγάλο κενό που δημιουργήθηκε
με την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας.
Είναι επίσης υπογεγραμμένες οι κανονιστικές πράξεις για τις αρμοδιότητες των
συντονιστών του Πυροσβεστικού Σώματος, για την ενοποίηση των κέντρων
Πυροσβεστικού Σώματος, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας και για την κατάρτιση του κανονισμού του Ενιαίου
Συντονιστικού Κέντρου. Αυτό ίσως ακούγεται περίπλοκο αλλά μπορώ να σας
το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Δεν μπορούμε σε κάθε νομό της Ελλάδας να
έχουμε τρία διαφορετικά συντονιστικά κέντρα που να αντιμετωπίζουν τις
φυσικές καταστροφές και τις πυρκαγιές. Ένα η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ένα η
Πολιτική Προστασία και ένα η Πυροσβεστική. Κάναμε το αυτονόητο. Απλώς τα
κάναμε ένα.
Επίσης, επαναπροσδιορίστηκε ο ρόλος του Υπουργείου ώστε να είναι ένα
μικρό στρατηγικό υπουργείο με λιγότερα από 100 άτομα προσωπικό και το
οποίο να συντονίζει τη λειτουργία των Σωμάτων. Σωμάτων των οποίων οι
δομές επίσης έχουν συρρικνωθεί ώστε να καταστούν λειτουργικά και
σύγχρονα: 43% λιγότερες δομές στην Ελληνική Αστυνομία, 30% λιγότερες
δομές στο Πυροσβεστικό Σώμα, 36% λιγότερες δομές στη Γενική Γραμματεία
Πολιτική Προστασίας. Όλα αυτά είναι η βάση για μια σύγχρονη Αστυνομία, μη
στατική, για ένα σύγχρονο Πυροσβεστικό Σώμα.
Κυρίες και κύριοι, θέλω να καταλήξω με κάτι για το οποίο δόθηκε μάχη.
Τον Αύγουστο του 2012 από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων είχα
καταστήσει σαφές, μιλώντας προς όλους ότι στη δημοκρατική πατρίδα μας
δεν θα γίνονται δεκτά τάγματα εφόδου.
Έμεινα, νομίζω, και εγώ πιστός και το Υπουργείο και τα Σώματα, των οποίων
είχα την τιμή να είμαι πολιτικός προϊστάμενος, απολύτως πιστά σε αυτήν τη
δήλωση. Απολύτως πιστά στο Σύνταγμα της Ελλάδος.
Θέλω να σας πω και να το αφήσω ως παρακαταθήκη: Έργο του Υπουργείου,
έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, έργο των Σωμάτων είναι η προστασία του
δημοκρατικού πολιτεύματος. Προς Θεού, δεν ελέγχεται το φρόνημα
οιουδήποτε. Αλλά το δημοκρατικό πολίτευμα, πρέπει και οφείλουμε να το
προστατεύσουμε.
Τελειώνοντας, θέλω να καλωσορίσω τον νέο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, τον Βασίλη Κικίλια. Θα ήθελα να του ευχηθώ
ολόψυχα και από καρδιάς καλή επιτυχία στα σημαντικά καθήκοντά του. Ο
Βασίλης Κικίλιας, κυρίες και κύριοι, είναι ένας νέος άνθρωπος και ένας νέος
Σελίδα 5 από 8

επιστήμονας.. Ένας καλός γνώστης των προβλημάτων της Αθήνας αλλά και
όχι μόνο των προβλημάτων της Αθήνας. Ένας καλός βουλευτής, με όχι μακρά
θητεία στο ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά με γόνιμη θητεία στο κοινοβούλιο
όπως αποδεικνύει το ήδη παραχθέν κοινοβουλευτικό έργο που μιλάει γι αυτόν.
Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο Βασίλης Κικίλιας θα είναι ένας λαμπρός Υπουργός
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Και εμείς όλοι θα είμαστε δίπλα
του για να τον στηρίξουμε σε αυτό» .
Ο νέος Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Βασίλης
Κικίλιας, κατά την ομιλία του ανέφερε τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ,
Πρωτίστως ως Έλληνας πολίτης θέλω να σας ευχαριστήσω για τις πολύτιμες
υπηρεσίες που προσφέρατε στην χώρα μας από αυτή τη θέση. Με αισθήματα
έντονης συγκίνησης και κυρίως ευθύνης θέλω να σας διαβεβαιώσω πως είναι
εξαιρετική τιμή που σας διαδέχομαι και κυρίως εξαιρετική πρόκληση. Η
προϋπηρεσία σας μεγαλώνει τις ευθύνες μου.
Θα μου επιτρέψετε να θεωρώ ότι πάντοτε θα μπορώ να βασίζομαι στις
πολύτιμες συμβουλές σας, τη βοήθειά σας, που πηγάζουν από την αγάπη σας
για το Σώμα, το Υπουργείο και πάνω απ’ όλα την Πατρίδα μας.
Κύριε Υπουργέ,
Κύριοι Γενικοί Γραμματείς,
Κύριε Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας,
Κύριε Αρχηγέ του Πυροσβεστικού Σώματος
Κύριε Διοικητά της ΕΥΠ,
Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας,
Κύριοι Συνάδελφοι στη Βουλή,
Κυρίες και Κύριοι,
Το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών είναι κυρίαρχο κοινωνικό αίτημα και
αποτελεί σαφή προτεραιότητα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού,
Αντώνη Σαμαρά.
Κύριο μέλημά μας είναι οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς: Στα σπίτια, στους
δρόμους, στις πόλεις, στην περιφέρεια.
Η Δημοκρατία είναι ισοδύναμη της ελευθερίας, αλλά δεν μπορούμε να
κάνουμε λόγο για ελευθερία αν αγνοήσουμε την ασφάλεια των πολιτών. Η
ασφάλεια αυτή αποτελεί την εγγύηση ότι ο πολίτης μπορεί να εργάζεται, να
κινείται και να ζει ελεύθερα στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, που
συμβαίνει να είναι και η γενέτειρα της Δημοκρατίας.
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Στη Δημοκρατία τα δικαιώματα των πολιτών είναι απόλυτα σεβαστά επειδή και
η ασφάλεια τους είναι απόλυτα κατοχυρωμένη. Σ’ αυτό το σημείο να τονίσω
πως η Ελληνική Αστυνομία μπορεί και επιβάλλεται να είναι αποτελεσματική και
ταυτόχρονα να έχει ανθρώπινο πρόσωπο σεβόμενη τα δικαιώματα του κάθε
πολίτη. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι μπορούν να γίνουν και τα δύο μαζί.
Στόχος μας είναι να παταχθεί η εγκληματικότητα, απ’ όπου και αν προέρχεται.
Είναι εμφανές άλλωστε ότι έχουν γίνει πολλά βήματα προς αυτή την
κατεύθυνση. Να αντιμετωπισθεί με αποφασιστικό τρόπο και η
λαθρομετανάστευση και η γκετοποίηση των γειτονιών ολόκληρης της
πρωτεύουσας, του κράτους, της Αθήνας και των άλλων αστικών κέντρων.
Επιτρέψτε μου εκεί να έχω προσωπική εικόνα για την κατάσταση. Γίνεται μια
πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και θα
ενδυναμωθεί. Εικόνα κάθε ευρωπαϊκής χώρας είναι η πρωτεύουσά της και γι’
αυτό το λόγο η προσπάθειά μας ξεκινάει από την Αθήνα. Προσωπικά όμως, θα
επισκεφθώ κάθε αστυνομικό τμήμα της Ελλάδας.
Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα μέσα που μας παρέχει η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβουμε δράσεις, που θα περιλαμβάνουν κοινές
ενέργειες για την πάταξη των εγκληματικών και τρομοκρατικών δικτύων, την
προστασία του πολίτη, των επιχειρήσεων, των επενδύσεων και των πολιτών
από την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο.
Θέλω να σταθώ ιδιαιτέρως, στην εμπορία ανθρώπινων ψυχών που
καταλήγουν λαθρομετανάστες και θεωρώ πως είναι η γενεσιουργός αιτία
πολλών προβλημάτων μας. Γενικά, θα στοχεύσουμε στην ενίσχυση της
διαχείρισης των κοινών εξωτερικών συνόρων και κυρίως στην ετοιμότητα και
στην ικανότητα της φύλαξης των συνόρων και της διευκόλυνσης του
επαναπατρισμού των λαθρομεταναστών.
Θα τα υλοποιήσουμε όλα αυτά με την επιστράτευση της τεχνογνωσίας και
τεχνολογίας, που μας παρέχει η διεθνής εμπειρία και σε στενή συνεργασία με
όλους τους συναρμόδιους φορείς.
Για να τα επιτύχουμε όμως όλα αυτά χρειαζόμαστε, πρώτα απ’ όλα, την
υποστήριξη των γυναικών και ανδρών, που υπηρετούν στα Σώματα
Ασφαλείας.
Θέλω, γι’ αυτό, ευθύς εξ αρχής, να εκφράσω την απεριόριστη εκτίμησή και το
βαθύ σεβασμό μου για τον καθημερινό τους αγώνα στους δρόμους, με
προσωπική αυταπάρνηση, προκειμένου να προστατέψουν τους συνανθρώπους
μας, τις περιουσίες τους, τον αγώνα στα δάση, αξιοποιώντας όσα μέσα έχουνε
και κυρίως θέτοντας, σε δεύτερη προτεραιότητα τις υλικές απολαβές τους.
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Κυρίες και Κύριοι, σέβομαι απολύτως την ιεραρχία και θα συνεργαστώ με
όλους για την επίτευξη των κοινών μας στόχων. Θέλω όμως να δηλώσω σε
όλους γυναίκες και άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας πως θα είμαι συνεχώς
δίπλα τους, αρωγός και συνεργάτης. Η σχέση, η συνεργασία και η προσπάθεια
δεν έχει να κάνει σε ό,τι με αφορά με το πόσα γαλόνια βρίσκονται στο πέτο.
Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον κ. Υπουργό και όλους τους
συνεργάτες του και να ευχηθώ να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Θα
ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς τους εκπροσώπους του Τύπου γιατί νομίζω
ότι σε κάθε περίπτωση θα έχουμε μια γόνιμη συνεργασία.
Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ».
Στην τελετή παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος
Ανδρεουλάκος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλος
Γεωργιάδης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος
Τσακνάκης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Βασίλειος
Παπαγεωργίου, ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κ. Θεόδωρος
Δραβίλλας, η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου, κ. Μαρία Σταυροπούλου και
ο Πρόεδρος του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, κ. Μιχαήλ Τσινισιζέλης.
Επίσης, παρέστησαν ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, ανώτατοι Αξιωματούχοι της
Πολιτείας, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και
προσωπικό των φορέων του Υπουργείου.
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