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Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Εξαίρεση του κλάδου των μεσιτών και άλλων
αυτοαπασχολούμενων από τα αναγκαία μέτρα στήριξής του λόγω
κορωνοϊού».
Οι αρχικές ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για τη λίστα με τον Κωδικό
Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την
εξάπλωση του κορωνοϊού προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την
πλευρά επαγγελματιών που αποκλείονταν από τη συγκεκριμένη λίστα
παρά το γεγονός ότι πλήττονται άμεσα και σοβαρά.
Για το λόγο αυτό έγκαιρα Σύλλογοι, Ομοσπονδίες και Επιμελητήρια
αλλά και η ΓΣΕΒΕΕ είχαν ζητήσει επίσημα από το Υπουργείο
Οικονομικών την επικαιροποίηση των δημοσιευμένων Κωδικών
Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και την ένταξη σε αυτούς και
κλάδων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρχική λίστα, όπως
μεσιτών, λογιστών και ασφαλιστών.
Ειδικότερα για τον κλάδο των μεσιτών, που αριθμεί περί τους 10.000
επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί
στην αγορά είναι ασφυκτική λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και τους
έχει οδηγήσει σε απόγνωση.
Πιο συγκεκριμένα, ο μεσίτης μπορεί να εργαστεί καθώς εξαιρείται από
τους ΚΑΔ υποστήριξης παράλληλα όμως απαγορεύεται στον πελάτη να
τον επισκεφθεί καθώς όπως γνωρίζετε ισχύει το καθεστώς απαγόρευσης
της κυκλοφορίας. Στο έντυπο δε μετακίνησης των πολιτών πουθενά δεν
έχει προβλεφθεί η επίσκεψη σε μεσιτικό γραφείο ή ακίνητο.

Ακόμη και αν θεωρητικά υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να επέλθει
συμφωνία μεσολάβησης, η αγοροπωλησία είναι αδύνατο να
διεκπεραιωθεί καθώς ήδη πολλά εμπλεκόμενα επαγγέλματα έχουν
αναστολή λειτουργίας (μηχανικοί, υποθηκοφυλακεία και κτηματολόγια)
και κάποια άλλα όπως και φορείς υπολειτουργούν (δικηγόροι,
συμβολαιογράφοι, Δήμοι, εφορίες).
Έγκαιρα η Ομοσπονδία Μεσιτών Ελλάδος κατέθεσε επιστολή έκκλησης
και διαμαρτυρίας στα αρμόδια Υπουργεία στις 18 αλλά και στις 23
Μαρτίου 2020.
Πάρα ταύτα δεν συμπεριλάβατε στην επικαιροποιημένη λίστα των νέων
ΚΑΔ τους επαγγελματίες μεσίτες, παρά τις περί του αντιθέτου
υποσχέσεις της Κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού για
οριζόντια στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία
του κορωνοϊού.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεται να προβεί άμεσα στην επανεξέταση και την άμεση ένταξη
του κλάδου των μεσιτών στον κατάλογο των ΚΑΔ που θα
υποστηριχθούν;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Παππάς Νικόλαος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αμανατίδης Ιωάννης
Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)
Αποστόλου Ευάγγελος
Αραχωβίτης Σταύρος

Αυγέρη Θεοδώρα(Δώρα)
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
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Γκιόλας Ιωάννης
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κατρούγκαλος Γεώργιος
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρούλα(Χαρά)
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Λάππας Σπυρίδωνας
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Γεώργιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιώτα(Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης(Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζάκρη Θεοδώρα
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

