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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

       Σα ηειεπηαία ρξόληα νη εξγαδόκελνη ζηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΟΙΚ, βξεζήθακε 
αληηκέηωπνη θαη δνθηκαζηήθακε όπωο ην κεγαιύηεξν θνκκάηη ηνπ Ειιεληθνύ ιανύ. Με αίζζεκα 
επζύλεο, ππεξαζπηζηήθακε ην δεκόζην ζπκθέξνλ αιιά θαη ηα εξγαζηαθά  καο δηθαηώκαηα. 

       Η ζπξξίθλωζε ηωλ ππεξεζηώλ θαη ε δηάιπζή ηνπο, είρε ζαλ απνηέιεζκα λα δπζρεξάλεη ην 
έξγν καο θαη λα ζηείιεη ιάζνο κελύκαηα ζε έλα κηθξό ηκήκα ηωλ ειεγρόκελωλ νη νπνίνη άδξαμαλ 
ηελ επθαηξία πξνθεηκέλνπ λα επωθειεζνύλ ζε βάξνο ηεο ζπλεπώλ θνξνινγνύκελωλ θαη ηεο 
θνηλωλίαο. 

       Φαηλόκελα απεηιώλ, πξνπειαθηζκώλ αιιά θαη κελύζεωλ ελαληίνλ ζπλαδέιθωλ πνπ επηηεινύλ 
ην θαζήθνλ ηνπο,  έρνπλ ωο ζηόρν ηνλ εθθνβηζκό, ηε δηαζπνξά ηεο αβεβαηόηεηαο θαη ηε δηάρπζε 
ελόο θιίκαηνο εθηεηακέλεο αλαζθάιεηαο .  

        Ιζρπξά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα κε θέληξν αλαθνξάο ζην εμωηεξηθό αιιά θαη ζην εζωηεξηθό 
ηεο ρώξαο, ηα νπνία κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ζηήξημε  ηωλ θαιύηεξωλ  λνκηθώλ ππεξεζηώλ, 
έρνπλ επηιεθζεί ζε έλα κπαξάδ κελύζεωλ, ελαληίνλ ζπλαδέιθωλ, κε θαηεγνξίεο όπωο ζύζηαζε 
ζπκκνξίαο, ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, ππέξβαζε θαζήθνληνο, παξαπιάλεζε δηθαζηηθώλ αξρώλ 
θιπ. Νοηώζοσκε αλσπεράζπηζηοη απέλαληη ζε ασηήλ ηελ λέα ιαίιαπα, ποσ αποβιέπεη ζηελ 
αποζάρρσλζε θαη ζηε δεκηοσργία θιίκαηος απώιεηας ηοσ αηζζήκαηος δηθαίοσ.  

       Καινύκε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΟΙΚ λα πξνρωξήζεη ζηε λνκηθή ζωξάθηζε ηωλ 
εξγαδνκέλωλ ζε απηό θαη λα αλαιάβεη λνκνζεηηθή πξωηνβνπιία ώζηε λα ζηακαηήζεη ε βηνκεραλία 
ηωλ απεηιώλ κέζω ηωλ κελύζεωλ θαη ηωλ αλππόζηαηωλ θαηαγγειηώλ. 

       Αηζζαλόκαζηε αιιειέγγπνη απέλαληη ζηελ θνηλωλία πνπ δνθηκάδεηαη, δειώλνπκε όηη ηέηοηες 
ηαθηηθές δελ κας  πηοούλ, ούηε κας θοβίδοσλ, θαη είκαζηε αποθαζηζκέλοη λα σπερεηήζοσκε 
πάζε ζσζία ηο δεκόζηο ζσκθέρολ. Εμάιινπ απηέο νη ηαθηηθέο θαη όζνη ηηο επηιέγνπλ,  καο 
επηβεβαηώλνπλ ηελ πεπνίζεζε όηη έρνπκε δίθην θαη ηελ θνηλωλία κε ην κέξνο καο. 

       Δελ εθβηαδόκαζηε, δελ εθθοβηδόκαζηε, δελ σποτωρούκε. ηεθόκαζηε ζηο πιεσρό ηωλ 
ζσλαδέιθωλ κας ποσ απεηιούληαη πιένλ όιν θαη πην ζπρλά θαη απαληάκε όηη  ελωκέλνη θαη 
απνθαζηζκέλνη ζα ζπλερίζνπκε λα αγωληδόκαζηε γηα λα εμαζθαιίζνπκε ζπλζήθεο εξγαζίαο κε 
αζθάιεηα θαη πξνζηαζία . 
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