Aθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015

Μήνυμα του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
Νίκου Τόσκα προς το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας για το
Νέο Ετος
“Άλλη μία χρονιά έφτασε στο τέλος της και όπως κάθε οργανισμός είτε
κρατικός είτε ιδιωτικός, κάνει τον απολογισμό του και τον προγραμματισμό
της νέας χρονιάς. Ετσι και εμείς που αποτελούμε ένα από τα πιο
νευραλγικά τμήματα λειτουργίας του κράτους, οφείλουμε να κάνουμε τον
απολογισμό μας, να μάθουμε από τα λάθη μας και να προγραμματίσουμε
την επόμενη χρονιά.
Θα ήθελα να εξάρω το έργο των Αστυνομικών μας σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας και να τους ευχαριστήσω προσωπικά για την προσπάθεια που
κατέβαλαν για το δικαίωμα του πολίτη να αισθάνεται ασφαλής όλο το
24ωρο, κάθε ημέρα της εβδομάδας. Ειδικότερα τη χρονιά που πέρασε η
προσπάθεια αυτή πρέπει να τονισθεί ακόμη περισσότερο, διότι σε
συνδυασμό
με
την
τρομακτική
αύξηση
των
μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών στον ελλαδικό χώρο, απαιτήθηκαν
πολλές επιπλέον εργατοώρες για τη διεκπεραίωση των ιδιαίτερα
αυξημένων υπηρεσιακών απαιτήσεων.
Εργαστήκατε με επιμονή και υπομονή για την ασφάλεια των πολιτών στο
δρόμο, στο σπίτι, στο σχολείο, στο διαδίκτυο και πετύχατε σημαντικά
αποτελέσματα σε ότι αφορά την παραβατικότητα σε τομείς όπως τα
ναρκωτικά, το κοινό έγκλημα και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
Αναφερόμενος στις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού
Σώματος, θα ήθελα να εξάρω το έργο σας για τη χρονιά που πέρασε, τα
αποτελέσματα του οποίου είναι άμεσα ορατά και μετρήσιμα. Και αυτό
αποτελεί γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στον απολογισμό της φετινής
χρονιάς, όπου διαπιστώθηκε μείωση των φυσικών καταστροφών σε
σύγκριση με το περασμένο έτος.
Επειδή όμως σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω όλους από καρδιάς και να σας ευχηθώ καλή χρονιά, με
λιγότερες δυσάρεστες στιγμές για όλους τους Έλληνες και όλο τον κόσμο
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που μας περιβάλλει, μιας και η φετινή χρονιά μας έδειξε πόσο κοντά μας
είναι τα προβλήματα άλλων λαών που μας περιστοιχίζουν.
Καλή Χρονιά σε όλες και όλους σας”
Νίκος Τόσκας,
Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
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