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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Déplacement en Grèce de Monsieur Thierry Repentin 
Ministre délégué chargé des Affaires européennes 

Lundi 9 décembre 2013 
 

Monsieur Thierry Repentin, Ministre délégué chargé des Affaires européennes, se rendra à 
Athènes le lundi 9 décembre 2013, dans le cadre de la préparation de la Présidence grecque du Conseil 
de l’Union européenne, et en vue de faire le point, avec les autorités grecques, sur nos relations 
bilatérales. 
 

Le ministre délégué sera reçu par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, 
M. Evanghélos Vénizélos.  

 
M. Repentin rencontrera par la suite son homologue, le secrétaire d’Etat aux Affaires 

européennes, M. Dimitri Kourkoulas, pour une séance de travail.  
 

Par ailleurs, le ministre délégué s’entretiendra avec le ministre de la réforme administrative et 
de la gouvernance électronique, M. Kyriakos Mitsotakis.  
 

Monsieur Thierry Repentin aura également une réunion de travail avec des hommes d’affaires 
français, afin de faire le point sur les perspectives de renforcement de nos échanges économiques 
bilatéraux.  
 

Enfin, le ministre délégué interviendra lors d’une conférence-débat organisée à l’Institut 
français de Grèce par l’ambassade de France en Grèce et la Fondation hellénique de politique 
européenne et étrangère (ELIAMEP), sur le thème « Les vues françaises sur l’avenir de l’UE »./.  

 
 

Athènes, le 6 décembre 2013 
 

Pour tous renseignements contacter : 
 
M. Christophe Carlucci 
Conseiller de presse 
Tél. : 210 33 91 034 
christophe.carlucci@diplomatie.gouv.fr 
 
Mme Irène HIOTELLIS 
Chef du service de presse 
Tél. : 210 33 91 037 
irene.hiotellis@diplomatie.gouv.fr 
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Επίσκεψη στην Ελλάδα του κυρίου Thierry Repentin, 
Γάλλου Υπουργού Αναπληρωτή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

∆ευτέρα, 9 ∆εκεµβρίου 2013 
 

 
Ο κύριος Thierry Repentin, Γάλλος υπουργός αναπληρωτής Ευρωπαϊκών υποθέσεων, θα 

βρίσκεται στην Αθήνα τη ∆ευτέρα  9 ∆εκεµβρίου 2013, στο πλαίσιο της προετοιµασίας της Ελληνικής 
Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να συζητήσει µε τις ελληνικές αρχές 
γύρω από τις διµερείς σχέσεις. 
 

Ο υπουργός αναπληρωτής θα γίνει δεκτός από τον αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως 
και υπουργό Εξωτερικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο.   

 
Στη συνέχεια, ο κ. Repentin θα συναντήσει τον οµόλογό του, υφυπουργό Εξωτερικών κ. 

∆ηµήτρη Κούρκουλα, σε µια σύσκεψη εργασίας.    
 

Επίσης, ο Γάλλος υπουργός αναπληρωτής θα συζητήσει µε τον υπουργό διοικητικής 
µεταρρύθµισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.   
 

Ο κ. Thierry Repentin θα συναντηθεί µε Γάλλους επιχειρηµατίες στο πλαίσιο µιας σύσκεψης 
εργασίας µε αντικείµενο τις προοπτικές ενίσχυσης των διµερών οικονοµικών συναλλαγών.  
 

Ο Γάλλος υπουργός αναπληρωτής θα παρέµβει εξάλλου σε κλειστή συζήτηση µε θέµα «H 
άποψη της Γαλλίας για το µέλλον της Ε.Ε. », η οποία θα λάβει χώρα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. 
Την εκδήλωση οργανώνουν η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και το Ελληνικό Ίδρυµα 
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)./.  

 
Αθήνα, 6 ∆εκεµβρίου 2013 

 
 
Για πληροφορίες :  
 
κ. Christophe Carlucci 
Σύµβουλος τύπου 
Tηλ.: 210 33 91 034 
christophe.carlucci@diplomatie.gouv.fr 
 
κα Irène HIOTELLIS 
Προϊσταµένη Γραφείου Τύπου  
Tηλ. : 210 33 91 037 
irene.hiotellis@diplomatie.gouv.fr 
 
 


