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Ερώτηση προς τους υπουργούς Τουρισμού και Οικονομικών κατέθεσαν οι βουλευτές του
ΚΚΕ κ.κ. Λαμπρούλης, Μωραΐτης και Παφίλης, ζητώντας να μην καταργηθούν τα
υπηρεσιακά τμήματα του ΕΟΤ από Βόλο και άλλες περιοχές της χώρας (Λαμία, Ιωάννινα)

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:
«ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Τουρισμού και Οικονομικών
Θέμα: Να μην καταργηθούν τα υπηρεσιακά τμήματα του ΕΟΤ από Βόλο και άλλες περιοχές
της χώρας (Λαμία, Ιωάννινα).
Συγκεκριμένα ο ΕΟΤ Θεσσαλίας, που άρχισε να λειτουργεί στο Βόλο από το 1975, και
καλύπτει όλη τη Θεσσαλία και τα νησιά των Βορείων Σποράδων, εδώ και καιρό λειτουργεί
με μειωμένο προσωπικό, ενώ τώρα προετοιμάζεται η κατάργησή του, που θα οδηγήσει τους
αυτοαπασχολούμενος που απασχολούνται στους σχετικούς με τον τουρισμό κλάδους, από
την ηπειρωτική και νησιωτική Μαγνησία, να πρέπει να πηγαινοέρχονται για οποιοδήποτε
θέμα τους στην Αθήνα, πρακτικά στραγγαλίζοντάς τους οικονομικά, αφού αυτό
συνεπάγεται τεράστια δαπάνη χρόνου και πόρων.
Εκτός από την κατάργηση των υπηρεσιών του ΕΟΤ από το Βόλο, η κυβέρνηση σχεδιάζει να
καταργήσει τις υπηρεσίες του ΕΟΤ από Λαμία και Γιάννενα, δημιουργώντας αντίστοιχα
προβλήματα στους αυτοαπασχολούμενους αυτών των περιοχών.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στην άγρια επιδρομή στα δικαιώματα των
αυτοαπασχολούμενων με την κλιμάκωση της φοροεπιδρομής που εξαφανίζει τα εισοδήματά
τους, στην εκτίναξη του κόστους για την ενέργεια (ΔΕΗ, ειδικοί φόροι στο πετρέλαιο).
Έρχεται να προστεθεί στις τεράστιες επιβαρύνσεις των αυτοαπασχολούμενων από τις
τράπεζες, αφού, λόγω της κρίσης και της συρρίκνωσης των εισοδημάτων τους, δεν μπορούν
να αποπληρώσουν τραπεζικά δάνεια που έχουν λάβει και απειλούνται με κατασχέσεις.
Έρχεται να προστεθεί στην αδυναμία χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων να καλύψουν τις
ασφαλιστικές εισφορές τους. Έρχεται να δέσει με την προώθηση της κρουαζιέρας,
μοναδικός κερδισμένος της οποίας είναι οι ακτοπλοϊκοί όμιλοι που διαθέτουν τα
κρουαζιερόπλοια.
Τα συγκεκριμένα μέτρα της τρικομματικής κυβέρνησης ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ έχουν ως
στόχο την επιτάχυνση της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου στον κλάδο
του τουρισμού και στους άλλους σχετικούς κλάδους στα χέρια μιας χούφτας μεγάλων
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τουριστικών ομίλων. Δεν πρόκειται για καινοφανείς εξελίξεις, αλλά για κλιμάκωση των
κυβερνητικών μέτρων της προηγούμενης δεκαπενταετίας που διευκόλυναν την κυριαρχία
στην τουριστική αγορά των μεγάλων τουριστικών ομίλων.
Αποδεικνύει πως η τουριστική ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση δεν αφορά τους
χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους του κλάδου, αφού δίπλα στην οικονομική πίεση που
βιώνουν από τους μεγάλους ομίλους έρχονται να προστεθούν τα κυβερνητικά μέτρα που
κυριολεκτικά τους εξαφανίζουν, δεν αφορά τους εργαζόμενους του κλάδου, αφού η
καπιταλιστική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα απαιτεί μισθούς πείνας για τους
εργαζόμενους, δεν αφορά τα λαϊκά στρώματα, αφού οι διακοπές έχουν γίνει πλέον άπιαστο
όνειρο για εκατομμύρια εργαζόμενους. Αφορά αποκλειστικά τους μεγάλους τουριστικούς
ομίλους.
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Τι μέτρα θα πάρουν ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν τα υπηρεσιακά τμήματα του
ΕΟΤ, να στελεχωθούν και να βοηθούν πραγματικά τους αυτοαπασχολούμενους του κλάδου;
2. Τι μέτρα θα λάβουν ώστε να καταργηθεί το άδικο φορολογικό σύστημα που τσακίζει τους
αυτοαπασχολούμενους στον τουρισμό και γενικότερα, με προώθηση φορολόγησης
αποκλειστικά με βάση τα λογιστικά βιβλία και με οικογενειακό αφορολόγητο στις 40.000
ευρώ για τους εργαζόμενους και με 45% φορολόγηση όλων των κερδών των ομίλων;
3. Τι μέτρα θα λάβουν για την προστασία του δικαιώματος για αναψυχή και διακοπές για
όλους τους εργαζόμενους, του δικαιώματος για δωρεάν διακοπές για όλα τα παιδιά των
εργαζομένων στην κατεύθυνση ικανοποίησης του καθολικού δικαιώματος στον τουρισμό,
στην ανάπαυση, στις διακοπές και στην αναψυχή;».
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