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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση: προεκλογικά ψέματα, μετεκλογικό θράσος
Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε χθες ότι δεν θα καταργήσει τον ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική
εκπαίδευση. Επιβεβαίωσε δηλαδή ότι σύσσωμοι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ έλεγαν για
άλλη μία φορά ψέματα προεκλογικά, όπως είπαν για τον ΕΝΦΙΑ, για τις μειώσεις
στις συντάξεις και τόσα άλλα, όταν υπόσχονταν ότι το μέτρο, που οι ίδιοι είχαν
προτείνει στην τρόικα, δεν θα ίσχυε τελικά. Μάλιστα, ο υπουργός Παιδείας κ. Φίλης
είπε ότι η κυβέρνηση «έχει δεσμευτεί από τον Αύγουστο ότι θα το εφαρμόσει»
(συνέντευξη στο ραδιόφωνο "Παραπολιτικά"). Προσέθεσε δηλαδή στα
προεκλογικά ψέματα το μετεκλογικό θράσος.
Κάθε μαθητής κοστίζει στο Δημόσιο περίπου 2.700 ευρώ το έτος – χωρίς να
συνυπολογίζεται σε αυτό το ποσό το κόστος των γενναιόδωρων (πρόωρων)
συνταξιοδοτήσεων, το κόστος των κτηριακών υποδομών, κ.α. Οι γονείς των 80.000
μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία έχουν πληρώσει, μέσω της φορολογίας,
για τη δημόσια εκπαίδευση, όμως δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία. Απαλλάσσουν
δηλαδή το Δημόσιο από συνολικά έξοδα 216 εκατ. ευρώ κάθε έτος. Και τώρα,
εμπνεόμενη από (δήθεν) ταξικό φθόνο, έρχεται η κυβέρνηση των ξεχασιάρηδων
εκατομμυριούχων, να τους επιβαρύνει ακόμα περισσότερο, όπως και τους μαθητές
των φροντιστηρίων – που και αυτά είναι απαραίτητα λόγω της πλήρους
ανεπάρκειας του δημοσίου σχολείου να καλύψει βασικές μαθητικές ανάγκες (ποιος
έχει μάθει μία ξένη γλώσσα στο δημόσιο σχολείο;).
Η κυβέρνηση μας παραμυθιάζει ότι αναζήτησε, αλλά δεν κατάφερε να βρει,
«ισοδύναμα» για να μην επιβάλει τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Της
προτείνουμε, αφού είναι ανίκανη να περικόψει κοινωνικά προκλητικές δαπάνες
–όπως για παράδειγμα την ετήσια επιχορήγηση του ταμείου της ΔΕΗ με 600 εκατ.
ευρώ και του ταμείου του ΟΤΕ με 550 εκατ.- να μειώσει τις δαπάνες αυξάνοντας
τις ώρες εργασίας των εκπαιδευτικών στο Δημόσιο, ώστε να μην χρειάζονται νέες
προσλήψεις. Δεν θα πάθουν και κάτι αν δουλεύουν π.χ. όσο και οι συνάδελφοί τους
στις Ηνωμένες Πολιτείες (1381 ώρες εργασίας στο σχολείο, αντί για 1170 που κατά
την ΟΛΜΕ είναι οι ώρες εργασίας στην Ελλάδα). Απολαμβάνοντας την
μονιμότητα, είμαστε σίγουροι ότι θα δεχθούν να κάνουν αυτή τη θυσία
προκειμένου να μην βρεθούν χωρίς δουλειά κι άλλοι συνάδελφοί τους στον
ιδιωτικό τομέα, που δεν απολαμβάνουν παρόμοιας προστασίας, και να μην
επιβαρυνθούν χιλιάδες Έλληνες γονείς και μαθητές.
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