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Θέμα: Καηαβνιή Οδνηπνξηθώλ Εμόδωλ 

 Κύξηε Τπνπξγέ,  

 Με αθνξκή ηελ απόθαζε γηα ηελ θαηαβνιή νδνηπνξηθώλ εμόδωλ ζην πξνζωπηθό 
ηνπ ΤΠΕΘΑ, ωο ζπκβνιηθή θίλεζε ιίγν πξηλ ηελ πεξίνδν ηωλ Υξηζηνπγέλλωλ, ίζωο λα 

πξέπεη λα ζαο επραξηζηήζνπκε όηη μεθαζαξίδεηαη κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν, ε 
εηθόλα θαη ε εθηίκεζε πνπ ππάξρεη γηα ην πνιηηηθό πξνζωπηθό, αιιά θαη ε πνιηηηθή ζαο 

βνύιεζε όζνλ αθνξά ζηελ ηξέρνπζα πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ξόινπ ηνπ πνιηηηθνύ 
πξνζωπηθνύ ζε ζρέζε κε ην ζηξαηηωηηθό πξνζωπηθό, θαη ζηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζή ηνπ 
γηα ην θαιό ηεο Υώξαο. Θα πξέπεη κήπωο λα θνηηάκε πην ζνβαξά  ηελ θηλεηηθόηεηα θαη ηηο 

ζέζεηο κεηαηάμεωλ ζε άιια Τπνπξγεία, γηα ηηο νπνίεο θαζεκεξηλώο πιένλ ιακβάλνπκε 
γλώζε ελππνγξάθωο;  

 Υξόληα εκπεηξίαο θαη εμεηδίθεπζεο, πηπρία, κεηαπηπρηαθά, δηδαθηνξηθά, δεθαεηίεο 
πξνζθνξάο, θηιόηηκν, αμηνθξαηία, ζηνηβάδνληαη άλαξρα θαη ην πνιηηηθό πξνζωπηθό 
απαμηωηηθά, νξηδνληίωο θαη αδηαθξίηωο ινηπόλ, θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηώηεξε θαηεγνξία ζε 

ζρέζε κε ην ππόινηπν πξνζωπηθό. 

 Ωο Τπνπξγόο ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνζωπηθνύ ηνπ ΤΠΕΘΑ, αληηιακβάλεζηε όηη 

ελέξγεηεο ζαλ απηέο πξνζβάιινπλ θαη βιάπηνπλ ην εζηθό ηνπ πνιηηηθνύ πξνζωπηθνύ, θαη 
δηράδνπλ ην πξνζωπηθό ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 Είλαη βέβαην πιένλ όηη «ε θωλή» καο είηε δελ θηάλεη ζε ζαο, είηε δελ 

εηζαθνύγεηαη θαη νπδόιωο έρεη γίλεη αληηιεπηό ην έξγν πνπ επηηεινύκε ζην ΤΠΕΘΑ, ππό 
ηηο δπζκελείο ζεκεξηλέο δεκνζηνλνκηθέο ζπγθπξίεο γηα όινπο καο θαη ηηο επηπηώζεηο πνπ 

έρνπλ. 

 Η γαινπνύια, ηα κεινκαθάξνλα θαη ην ρξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη θνζηίδνπλ γηα 
όινπο ην ίδην θύξηε Τπνπξγέ. 

 Εκείο έρνπκε γηα όινπο ηηο ίδηεο επρέο απηέο ηηο κέξεο: 

Καιέο Γηνξηέο & Υξόληα Πνιιά! 
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