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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ο πρόεδρος ηης Κενηρικής Ένωζης Δπιμεληηηρίων Δλλάδος και ηοσ ΔΒΔΑ, κ.
Κωνζηανηίνος Μίταλος, μεηά από ηιρ ζςνεσείρ και ένηονερ διαμαπηςπίερ
επισειπήζεων μελών ηος ΕΒΕΑ πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηον κλάδο πωλήζεων
αςηοκινήηων, για ηην επιβολή θόροσ πολσηελούς διαβίωζης ζε μεζαίοσ και
μεγάλοσ κσβιζμού ασηοκίνηηα, απέζηειλε ζήμεπα επιζηολή ζηον σποσργό
Οικονομικών κ. Γιάννη ηοσρνάρα, ζηηώνηαρ ηην αναζηολή ηηρ ζςγκεκπιμένηρ
διάηαξηρ.
Αναλςηικόηεπα η επιζηολή ηος κ. Μίσαλος αναθέπει:
«Κύνζε οπμονβέ,
Η απόθαζδ ημο οπμονβείμο Οζημκμιζηώκ βζα ηδκ επζαμθή θόνμο πμθοηεθμύξ
δζααίςζδξ ζηα αοημηίκδηα ηοαζζιμύ άκς ηςκ 1929 ηοαζηώκ εηαημζηώκ, εα δώζεζ
ηδ πανζζηζηή αμθή ζηδκ πεζιαγόιεκδ αβμνά αοημηζκήημο, πνμηαθώκηαξ ζςνεία
κέςκ θμοηέηςκ ηαζ ηαηαηόνοθδ αύλδζδ ηδξ ακενβίαξ ζε έκα ηθάδμ πμο ιέπνζ πνζκ
ιενζηά πνόκζα ήηακ από ημοξ δοκαιζηόηενμοξ ηδξ εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ.
Θα πνέπεζ κα βκςνίγεηε όηζ ηα ηεθεοηαία πέκηε πνόκζα, μ ζοκδοαζιόξ ηδξ
δναιαηζηήξ ιείςζδξ ηςκ εζζμδδιάηςκ ηςκ πμθζηώκ ηαζ ηδξ ηαηαηόνοθδξ
αύλδζδξ θόνςκ ηαζ ηεθώκ ζηα αοημηίκδηα, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ελαΰθςζδ ηςκ
πςθήζεςκ αοημηζκήηςκ, ζδζαίηενα ιεζαίμο ηαζ ιεβάθμο ηοαζζιμύ, ιε ζοκέπεζα κα
έπμοκ παεεί πενζζζόηενεξ από 25.000 εέζεζξ ενβαζίαξ ηαζ κα έπμοκ ηθείζεζ πζθζάδεξ
ζδιεία πώθδζδξ ηόζμ ηςκ επίζδιςκ δζηηύςκ όζμ ηαζ ακελάνηδηςκ ειπόνςκ ζε
όθδ ηδ πώνα.
Θεςνμύιε όηζ δ απόθαζδ βζα επζαμθή θόνμο πμθοηεθμύξ δζααίςζδξ, ζηενείηαζ
ημζκήξ θμβζηήξ, ηαεώξ εα μλύκεζ πενζζζόηενμ ηδκ ηνίζδ ζηδκ αβμνά αοημηζκήημο,
εκώ ηαοηόπνμκα εα επζθένεζ ανκδηζηά απμηεθέζιαηα ζημ πεδίμ ηδξ είζπναλδξ
εζόδςκ.
Σαξ οπεκεοιίγμοιε όηζ από ηδκ οπενθμνμθόβδζδ ηςκ αοημηζκήηςκ όπζ ιόκμ δεκ
αολήεδηακ ηα έζμδα, ακηίεεηα πάεδηακ βζα ημ 2013 πενζζζόηενα από 150
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εηαημιιύνζα εονώ ιόκμ από ηέθδ ηοηθμθμνίαξ, θόβς ηδξ αηζκδζίαξ 700.000
αοημηζκήηςκ. Όζμκ αθμνά ημ θόνμ πμθοηεθείαξ πμο ήδδ επζαάθθεηαζ δεκ απέθενε
ηαζ αοηόξ ημ ακαιεκόιεκμ δδιμζζμκμιζηό απμηεθέζιαηα απμδίδμκηαξ ιόθζξ 2,2
εηαη. εονώ από 70 εηαη. εονώ πμο είπε πνμϋπμθμβζζεεί.
Τδκ ίδζα πενίμδμ ημ δδιόζζμ πάκεζ ηενάζηζα έζμδα ηαεώξ ζύιθςκα ιε ημ
Σύκδεζιμ Εζζαβςβέςκ Ακηζπνμζώπςκ Αοημηζκήηςκ ηα άιεζα έζμδα βζα ημ
δδιόζζμ από ηδ πώθδζδ εκόξ αοημηζκήημο 2.000 ηοαζηώκ ακένπμκηαζ ζε 12.076
από ηέθμξ ηαλζκόιδζδξ ηαζ ΦΠΑ, πθέμκ ηςκ 660 εονώ ημ έημξ βζα ηέθδ
ηοηθμθμνίαξ.
Σοκμθζηά, ζήιενα ηα αοημηίκδηα ιεζαίμο ηαζ ιεβάθμο ηοαζζιμύ οπόηεζκηαζ ζε
ορδθά ηέθδ ηοηθμθμνίαξ, ζε θόνμ πμθοηεθείαξ, απμηεθμύκ ηεηιήνζμ εζζμδήιαημξ
ορδθόηενμ ηαηά πμθύ από ηδκ πναβιαηζηή ημοξ αλία ηαζ ημ ηόζημξ πνήζδξ ημοξ.
Γζα όθμοξ αοημύξ ημοξ θόβμοξ γδηάιε κα επακελεηάζεηε ημ γήηδια ηαζ κα
ακαζηείθεηε ηδκ επζαμθή ημο θόνμο πμθοηεθμύξ δζααίςζδξ».
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