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ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρίσι, 17 Μαϊου 2016

Λεωχάρους 2 Αθήνα Τ.Κ. 10562

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητοί Φίλοι,
Ως Πρόεδρος της U.F.E. [Union des personnels des Finances en Europe = Ένωση Εργαζομένων σε Οικονομικές Υπηρεσίες στην Ευρώπη], έρχομαι μέσω αυτού του μηνύματός μου να σας εκφράσω την ολόψυχη συμπαράστασή μας στις αγωνιστικές σας δράσεις και τις διαδηλώσεις σας της
19ης Μάη 2016 ενάντια στην προτεινόμενη δημιουργία μιας «Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» έξω από την αρμοδιότητα και την ευθύνη της δημόσιας διαχείρισης του Ελληνικού Υπουργείου
Οικονομικών.
Η UFE και τα μέλη της καταδικάζουν με τον πιο αυστηρό τρόπο το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης, ελέγχου και είσπραξης φόρων. Τέτοιες αρμοδιότητες δημοσίου συμφέροντος πρέπει να παραμένουν στον τομέα ευθύνης των Υπουργείων Οικονομικών, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέλουμε επίσης να επανεπιβεβαιώσουμε αταλάντευτα την απόλυτη ανάγκη να συνεχίσουν οι δημόσιοι λειτουργοί να έχουν υπ’ ευθύνη τους τις οικονομικές αρμοδιότητες μέσα στο αυτονόητο δημοκρατικό πλαίσιο και υπό τον αποκλειστικό έλεγχο των κυρίαρχων εκλεγμένων κυβερνήσεων.
Καταδικάζουμε απερίφραστα την προσπάθεια αυτή εξάρθρωσης του δημόσιου φοροεισπρακτικού μηχανισμού με όλα όσα αυτή συνεπάγεται για την αληθινή ανεξαρτησία των στελεχών της διαχείρισης κρατικών εσόδων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τις συνθήκες εργασίας τους, τις
απολαβές τους και τα δικαιώματά τους με την ευρύτερη έννοια.
Η πολιτική αυτή που προσπαθεί να εφαρμόσει η Τρόικα είναι σκέτη ανοησία - από πολιτική, οικονομική και κοινωνική άποψη!
Τέτοιες επιλογές θα μπορούσαν αύριο να επεκταθούν και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση
υπονομεύοντας τις βασικές αξίες της Δημοσιονομικής και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης!
Βάλλεται βάναυσα η ίδια η έννοια της δημόσιας υπηρεσίας, ενώ τίθεται υπό αμφισβήτηση ο θεμελιώδης ρόλος και η εθνική κυριαρχία του κάθε κράτους.
Καλώ σήμερα όλες τις ενώσεις – μέλη της UFE να εκφράσουν άμεσα την υποστήριξη και την αλληλεγγύη τους προς όλα τα στελέχη των ελληνικών υπηρεσιών και την ΠΟΕ-ΔOY στους απεργιακούς
αγώνες τους και στις διαδηλώσεις που ξεκινούν στις 19 Μάη 2016.

