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ΓΔΙΤΗΟ ΤΥΠΟΥ  
 

«Γςζαπεζηημένο ηο εμπόπιο από ηην εξέλιξη ζηιρ εμποπικέρ μιζθώζειρ» 
Γηλώζειρ Β. Θοπκίδη – Ανακοίνωζη Δπιμεληηηπίος Πειπαιά 

 
 

«Η εμέιημε γηα ηηο λέεο επαγγεικαηηθέο κηζζώζεηο, ζαθώο θαη δελ ηθαλνπνηεί ηνλ εκπνξηθό θόζκν, 
αθνύ ζύκθσλα κε ηνλ θνξνινγηθό λόκν ηεο ρώξαο καο ε πεξίνδνο απόζβεζεο κηαο επέλδπζεο 
είλαη ηα πέληε ρξόληα» δειώλεη ν Πξόεδξνο ηεο ΔΔΔ Βαζίιεο Κνξθίδεο. «Ωο εθ ηνύηνπ, ζπλερίδεη 
ζα έπξεπε απηόο ν ρξόλνο λα ππεξθαιύπηεηαη θαη λα πξνζηαηεύεη ηνλ ζπλεπή επηρεηξεκαηία. 
Πξνζπαζήζακε κε πνιιά επηρεηξήκαηα λα απνδείμνπκε όηη ε πξόηαζή καο γηα 6 ρξόληα αληί ηεο 
πιήξνπο θαηάξγεζεο ζα ήηαλ κία γελλαία θαη απνδεθηή κείσζε ηεο 12εηίαο, ησλ παιαηώλ 
κηζζώζεσλ, αιιά κάηαηα.  
Η ηξηεηία κπνξεί λα είλαη κηα κέζε ιύζε κεηαμύ Τπνπξγείνπ θαη Σξόηθαο, αιιά δελ καο δηθαηώλεη. 

Η ΔΔΔ πξνηίζεηαη λα δεκηνπξγήζεη ππεξεζία θηιηθνύ δηαθαλνληζκνύ ρξεζηκνπνηώληαο ην ζεζκό 
ηεο Γηακεζνιάβεζεο θαη λα δεηήζεη από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο λα  πινπνηήζεη παιαηόηεξε πξόηαζή ηεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 
επηηξνπώλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ζα επηιύνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηηο αιιαγέο 
ζηηο εκπνξηθέο κηζζώζεηο θαηαιήγεη ζηε δήισζή ηνπ ν θ. Κνξθίδεο.  

««ΝΝέέοο  σσηηύύππηημμαα  ζζηηηηνν  εεππιισσεειιππηημμααηηιικκόόηηηηηηαα»»  

ηηνν  κκεεηηααμμύύ  γγηηαα  ηηνν  ίίδδηηνν  ζζέέκκαα  ηηνν  ΔΔππααγγγγεειικκααηηηηθθόό  ΔΔππηηκκεειιεεηηήήξξηηνν  ΠΠεεηηξξααηηάά  εεμμέέδδσσζζεε  ηηεελλ  ααθθόόιιννππζζεε  

ααλλααθθννίίλλσσζζεε::    

««ΗΗ  ηηξξννππννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ζζεεζζκκηηθθννύύ  ππιιααηηζζίίννππ  γγηηαα  ηηηηοο  εεκκππννξξηηθθέέοο  κκηηζζζζώώζζεεηηοο  θθααηη  ηηδδίίσσοο  εε  33εεηηήήοο  ππξξννζζηηααζζίίαα  ππννππ  

ζζαα  ππααξξέέρρεεηηααηη  ππιιέέννλλ  ααλληηίί  ηηεεοο  1122εεηηννύύοο,,  έέξξρρεεηηααηη  λλαα  δδώώζζεεηη  έέλλαα  ααθθόόκκεε  ηηζζρρππξξόό  ππιιήήγγκκαα  ζζηηεελλ  ααλλάάππηηππμμεε  ηηεεοο  

εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθόόηηεεηηααοο  θθααηη  ηησσλλ  εεππεελλδδύύζζεεσσλλ..  

ΡΡσσηηάάκκεε  εεππζζέέσσοο  ηηννπποο  εεκκππλλεεππζζηηέέοο  ααππηηήήοο  ηηεεοο  δδηηάάηηααμμεεοο..  

ΠΠννηηννοο  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηίίααοο  ζζαα  εεππεελλδδύύζζεεηη  δδηηαακκννξξθθώώλλννλληηααοο  έέλλαα  εεκκππννξξηηθθόό  θθααηηάάζζηηεεκκαα  κκεε  ρρξξννλληηθθόό  ννξξίίδδννλληηαα  

ααππόόζζββεεζζεεοο  ηησσλλ  ρρξξεεκκάάηησσλλ  ηηννππ  ηηαα  33  έέηηεε;;  

ΑΑππηηήή  εε  ηηόόζζνν  ζζύύλληηννκκεε  ρρξξννλληηθθήή  δδηηάάξξθθεεηηαα  δδεελλ  ζζαα  κκππννξξννύύζζεε  λλαα  ππξξννββιιεεθθζζεείί  ννύύηηεε  ζζεε  θθααηηξξόό  ««ππααρρηηώώλλ  

ααγγεειιάάδδσσλλ»»..  

ΔΔππηηηηέέιιννπποο  θθύύξξηηννηη  ααξξκκόόδδηηννηη,,  έέρρεεηη  ηηέέιιννοο  ααππηηόόοο  νν  θθααηηήήθθννξξννοο  ηηεεοο  εεθθεεππξξεεηηηηθθόόηηεεηηααοο  ααλληηηηααλλααππηηππμμηηααθθώώλλ  θθααηη  

ααλληηηηεεππεελλδδππηηηηθθώώλλ  δδηηααηηάάμμεεσσλλ;;  

ΑΑλλαακκέέλλννππκκεε  κκηηαα  ππεεηηζζηηηηθθήή  ααππάάλληηεεζζεε..»»  

 


