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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Déplacement en Grèce de Monsieur Frédéric Cuvillier, 
ministre délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche, Chios, 13 et 14 septembre 2013 

 
 

Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche, se rend sur 
l’île de Chios vendredi 13 et samedi 14 septembre 2013, afin de participer au  5ème forum annuel des chefs 
des garde-côtes des pays membres de l’UE et de l’espace Schengen, dont la Grèce exerce la présidence 
pour la période 2012-2013. 
 
                Lancée en 2009, à Varsovie, cette initiative vise à renforcer la coopération entre les services des 
garde-côtes et les administrations maritimes des pays membres de l’UE et de l’espace Schengen, pour 
mieux relever les défis actuels en mer au niveau international, européen et national. 
 
                Avec son homologue grec, M. Miltiadis Varvitsiotis, M. Cuvillier sera l’intervenant principal de 
ce forum, qui se déroulera en présence de personnalités éminentes du monde maritime, parmi lesquelles 
l’ancien ministre grec de la marine marchande, M. Costis Moussouroulis, le secrétaire général à la mer 
français, M. Michel Aymeric, des députés européens et d’autres responsables de la Commission 
européenne et des instances européennes compétentes.  
                 
                A l’occasion de cette visite, M. Frédéric Cuvillier a rencontré aujourd’hui le maire de Chios, M. 
Polydoros Lambrinoudis ainsi que le vice-gouverneur de la région de Chios, M. Constantin Ganiaris. Sur 
décision du conseil municipal, le ministre sera fait ce soir citoyen d’honneur de l’île de Chios./. 

  
 

 
 

 
 
 

 Athènes, le 13 septembre  2013 
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Επίσκεψη στην Ελλάδα του κ. Frédéric Cuvillier, υπουργού αρµόδιου για θέµατα Μεταφορών , 

Θαλάσσης και Αλιείας – Χίος 13 και 14 Σεπτεµβρίου 2013 
 

 
           Ο κ. Frédéric Cuvillier, υπουργός αρµόδιος για θέµατα Μεταφορών, Θαλάσσης και Αλιείας 

θα βρίσκεται στην Χίο την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Σεπτεµβρίου 2013, για να συµµετέχει στη 
5η Ετήσια Σύνοδο των αρχηγών των ακτοφυλακών των κρατών-µελών της Ε.Ε. και των χωρών Σένγκεν, 
της οποίας η Ελλάδα ασκεί την προεδρία για την περίοδο 2012-2013. 
 
                Η πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε το 2009 στη Βαρσοβία, έχει σκοπό την ενίσχυση της 
συνεργασίας µεταξύ των ακτοφυλακών και των ναυτιλιακών διοικήσεων των κρατών µελών της Ε.Ε. και 
των χωρών Σένγκεν, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των σηµερινών προκλήσεων στη 
θάλασσα σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.  
 
                Μαζί µε τον έλληνα οµόλογό του κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο κ. Cuvillier θα είναι ο βασικός 
οµιλητής της Συνόδου, στην οποία θα παραστούν εξέχουσες προσωπικότητες του ναυτιλιακού τοµέα, 
µεταξύ αυτών ο πρώην έλληνας υπουργός εµπορικής ναυτιλίας, κ. Κωστής Μουσουρούλης, ο γάλλος 
γενικός γραµµατέας Θαλάσσης κ. Michel Aymeric, ευρωβουλευτές και άλλα υψηλόβαθµα στελέχη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων αρµόδιων ευρωπαϊκών θεσµών.  
                 

                Με την ευκαιρία της επίσκεψης αυτής, ο κ. Frédéric Cuvillier συναντήθηκε σήµερα µε τον 
∆ήµαρχο Χίου, κ. Πολύδωρα Λαµπρινούδη καθώς και µε τον αντιπεριφερειάρχη Χίου κ. Κωνσταντίνο 
Γανιάρη. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χίου, ο υπουργός θα ανακηρυχθεί απόψε επίτιµος 
δηµότης του ∆ήµου Χίου./. 

 
 

 
 
 
 
 
  

 Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 2013 
 
 
 

 


