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«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.
«Νέο σηύπημα ζηην επισειπημαηικόηηηα»
ην κεηαμύ γηα ην ίδην ζέκα ην Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηά εμέδσζε ηελ αθόινπζε
αλαθνίλσζε:
«Η ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο εκπνξηθέο κηζζώζεηο θαη ηδίσο ε 3εηήο πξνζηαζία πνπ
ζα παξέρεηαη πιένλ αληί ηεο 12εηνύο, έξρεηαη λα δώζεη έλα αθόκε ηζρπξό πιήγκα ζηελ αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ησλ επελδύζεσλ.
Ρσηάκε επζέσο ηνπο εκπλεπζηέο απηήο ηεο δηάηαμεο.
Πνηνο επηρεηξεκαηίαο ζα επελδύζεη δηακνξθώλνληαο έλα εκπνξηθό θαηάζηεκα κε ρξνληθό νξίδνληα
απόζβεζεο ησλ ρξεκάησλ ηνπ ηα 3 έηε;
Απηή ε ηόζν ζύληνκε ρξνληθή δηάξθεηα δελ ζα κπνξνύζε λα πξνβιεθζεί νύηε ζε θαηξό «παρηώλ
αγειάδσλ».
Δπηηέινπο θύξηνη αξκόδηνη, έρεη ηέινο απηόο ν θαηήθνξνο ηεο εθεπξεηηθόηεηαο αληηαλαπηπμηαθώλ θαη
αληηεπελδπηηθώλ δηαηάμεσλ;
Αλακέλνπκε κηα πεηζηηθή απάληεζε.»
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