ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δ.Σ. Ο.Ε.Φ.Ε.
Μετϊ την ανακούνωςη τησ κλιμακούμενησ υπαγωγόσ των φορϋων ιδιωτικόσ
εκπαύδευςησ ςτο καθεςτώσ Φ.Π.Α. και ειδικϊ των φροντιςτηρύων ςτο 6% το
Διοικητικό Συμβούλιο διατηρώντασ την αρχικό θϋςη τησ Ομοςπονδύασ εξϋδωςε
και κοινοπούηςε ςτα Μϋςα Ενημϋρωςησ Δελτύο Τύπου με το οπούο:
α) εκφρϊζει τη δυςαρϋςκεια του κλϊδου για την απόφαςη τησ κυβϋρνηςησ να
διατηρόςει το φόρο προςτιθϋμενησ αξύασ ϋςτω και ςε μειωμϋνη κλύμακα,
β) ςτηλιτεύει την ανακολουθύα υποςχϋςεων και πρϊξεων τησ κυβϋρνηςησ, αφού
κατϊ την προεκλογικό περύοδο το ζότημα εύχε αναχθεύ ακόμη και από τον ύδιο
τον Πρωθυπουργό ςε μεύζον θϋμα λόγω τησ ϊδικησ επιβολόσ του,
γ) θεωρεύ ότι ακόμη και το 6% επιβαρύνει την οικογϋνεια, η οπούα επιλϋγει το
νόμιμο φροντιςτόριο για να ενιςχύςει την εκπαύδευςη των παιδιών τησ,
δ) κρύνει ότι η διατόρηςη του Φ.Π.Α. ςτην εκπαύδευςη αποτελεύ προανϊκρουςμα
μελλοντικών αυξόςεων του ςυντελεςτό και όχι μηδενιςμού του ό ακύρωςησ του
μϋτρου,
ε) επιςημαύνει ότι με την κλιμακωτό κατύςχυςη του μϋτρου η Ελλϊδα καθύςταται
η μοναδικό χώρα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ που επιβαρύνει τισ εκπαιδευτικϋσ
διαδικαςύεσ με Φ.Π.Α.,
ςτ) εκφρϊζει εκ νϋου το αυτονόητο αύτημα τησ κατϊργηςησ και όχι τησ
ψευδώνυμησ απομεύωςησ,
ζ) εςτιϊζει ςτο πλόγμα που ϋχει δεχθεύ ο χώροσ τησ νόμιμησ φροντιςτηριακόσ
εκπαύδευςησ από τη ςύγχυςη που δημιουργόθηκε με την εφαρμογό ό όχι του
μϋτρου. Την κατϊςταςη αυτό εκμεταλλεύτηκαν δόλια όςοι δραςτηριοποιούνται
παραςιτικϊ και παρϊνομα ςτο χώρο τησ παρϊδοςησ μαθημϊτων προςπαθώντασ
να πεύςουν ότι παρϋχουν ανϊλογεσ υπηρεςύεσ με αυτϋσ των φροντιςτηρύων, αλλϊ
χωρύσ Φ.Π.Α.
Κυρύεσ και κύριοι ςυνϊδελφοι,
το Διοικητικό Συμβούλιο ϋπραξε τα αυτονόητα ακολουθώντασ τα αιτόματα του
κλϊδου. Υπεραςπύςτηκε από την αρχό τη θϋςη "όχι Φ.Π.Α. ςτα φροντιςτόρια" και
αυτόν θα ςυνεχύςει να αναδεικνύει ωσ ζητούμενο. Κϊθε ϊλλη πρόθεςη ό
πρόταςη που εμπεριϋχει την απομεύωςη ςυνιςτϊ αποπροςανατολιςμό των
διεκδικόςεων του κλϊδου. Η υπαγωγό τησ φροντιςτηριακόσ εκπαύδευςησ ςε
καθεςτώσ όποιασ κλύμακασ Φ.Π.Α. ςυνιςτϊ ϊδικη και καταχρηςτικό επιβϊρυνςη
τησ οικογϋνειασ, αλλϊ και των φροντιςτηρύων.

Οι θϋςεισ αυτϋσ αποτελούν την αφετηρύα για ςυνϋχιςη των πιϋςεων
που θα αςκηθούν ςτουσ φορεύσ τησ οικονομικόσ και εκπαιδευτικόσ
πολιτικόσ και που πρϋπει να εκφρϊζονται και αναδεικνύονται ςε κϊθε
ευκαιρύα εύτε ςε τοπικό εύτε ςε πανελλαδικό επύπεδο. Αναμϋνοντασ την
αντύςτοιχη με τισ ανακοινώςεισ Πρϊξη Νομοθετικού Περιεχομϋνου θα
επαναπροςδιοριςτούν ϊμεςα οι δρϊςεισ του κλϊδου ςε κεντρικό αλλϊ και
περιφερειακό επύπεδο.
Με εκτύμηςη,
Το Δ.Σ. της Ο.Ε.Φ.Ε.

