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ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας
Υπουργείο Εργασίας
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ΕΟΔΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
ΓΣΕΒΕΕ
ΘΕΜΑ: Αίτημα Μεσιτών Ακινήτων

Αξιότιμοι Κύριοι,
σε συνέχεια του υπ'αρθμ 953/ 18-03-2020
αιτήματος μας, θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι,
ο κλάδος του Μεσίτη Ακινήτων, δεν έχει συμπεριληφθεί στους ΚΑΔ των πληγέντων από τον
κορονοϊό επαγγελμάτων και καλούμαστε να διατηρήσουμε σε λειτουργία τις επιχειρήσεις μας.
Η φύση του επαγγέλματος μας, όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, καθιστά αναγκαία την
καθημερινή επαφή με πελάτες (πωλητές, αγοραστές, δικηγόρους, δημόσιες υπηρεσίες κλπ) αλλά
και τις συνεχείς μετακινήσεις μας για επισκέψεις σε ακίνητα.
Δεδομένης, της απόλυτης απουσίας πελατών (αυτονόητο είναι ότι σε αυτή την δύσκολη περίοδο για
την χώρα, κανείς δεν ασχολείται με την αγορά ακινήτου), μετά και την από σήμερα απογόρευσης
της κυκλοφορίας, αλλά και την αναστολή λειτουργίας Δικηγόρων, Υποθηκοφυλακείων,
Κτηματολογίου κλπ., η πλειονότητα των συναδέλφων μας, έχει αναστείλει την λειτουργία των
γραφείων τους, έχοντας επωμισθεί όλα τα έξοδα της επιχείρησης τους, χωρίς ωστόσο να έχουν
καθόλου έσοδα.
Με την παρούσα, ζητούμε να συμπεριληφθεί άμεσα ο ΚΑΔ του Μεσίτη Ακινήτων (68311000) , σε
όλα τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων μας, που έχουν ανακοινωθεί
με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και ΦΕΚ.

Με Τιμή

Θεωρούμε αναγκαία την υπαγωγή του κλάδου μας, στα πληγέντα από τον κορονοϊό επαγγέλματα,
για να ανταπεξέλθουμε και να διατηρήσουμε τα γραφεία μας αυτή την δύσκολη περίοδο, ώστε
όταν επανέλθουμε στην κανονικότητα, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και πάλι την
"Ατμομηχανή της Οικονομίας", που είναι η Αγορά Ακινήτων.

Ελπίζοντας στην θετική και άμεση απόκριση σας.
Με Τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΑΣΕ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Με εκτίμηση,

ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΥΡΑΚΗ

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Μ.Α.Σ.Ε.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΙΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ

