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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2015
Ερωτήσεις του Θ. Ζαγοράκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την
επιβολή ΦΠΑ στην ιδ. Εκπαίδευση και την αύξηση του ΦΠΑ στους Οίκους
Ευγηρίας
Το θέμα της εισαγωγής και αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στην ιδ. Εκπαίδευση αλλά
και τους οίκους ευγηρίας, έθεσε με σχετικές ερωτήσεις του προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θεόδωρος Ζαγοράκης.
Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ζητά από την Επιτροπή να ενημερωθεί τόσο για το ισχύον
καθεστώς στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για το εάν η Ελληνική
κυβέρνηση είχε την προτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ενέργειές αυτές ή
για το εάν αποτελούν πρωτοβουλίες της. Παράλληλα, στις ερωτήσεις του, ο κ.
Ζαγοράκης ζητά την άποψη της Επιτροπής για το σύννομο των αποφάσεων με βάση
το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και την εκτίμηση των ευρωπαϊκών οργάνων για το τελικό
δημοσιονομικό όφελος και τις επιπτώσεις στην ελληνική αγορά, αναφορικά με το
ενδεχόμενο μείωσης των θέσεων εργασίας.
Σε δηλώσεις του, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής αναφέρει: «Ο τρόπος που φέρεται ένα
κράτος στους ηλικιωμένους και τα παιδιά, αποτελεί απόλυτο δείγμα του
πολιτικού του πολιτισμού. Είναι απαράδεκτο, σε μια κοινωνία που μαστίζεται από την
οικονομική κρίση, να προστίθενται φόροι που επιβαρύνουν τον οικογενειακό
προγραμματισμό και τις ήδη χαμηλές συντάξεις. Σε μια χώρα όπου η δημόσια παιδεία
έχει αποδεδειγμένο πρόβλημα, ο γονέας, που με θυσίες προχωρά σε μια
διαφορετική επιλογή, καλείται να πληρώσει παραπάνω. Σε μια χώρα όπου η
κοινωνική μέριμνα για τους ηλικιωμένους είναι μηδενική, ο μοναχικός ηλικιωμένος
επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο γιατί απλά, επιλέγει να περάσει τα τελευταία χρόνια
της ζωής του σε ένα στοιχειωδώς οργανωμένο περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
οφείλει και να πάρει θέση και να απαντήσει. Είναι όντως επιταγές της Τρόικα ή η
Ευρώπη χρησιμοποιείται για ακόμη μια φορά ως άλλοθι; Ο κ. Ζαγοράκης καταλήγει: «Η
κρίση δεν αντιμετωπίζεται με παραπάνω φόρους. Ο Έλληνας πολίτης δε μπορεί να
πληρώσει περισσότερα και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι.»
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