
Αθήνα,  25 Μαρτίου 2020. 

Επιστολή Διαμαρτυρίας της Διαδικτυακής Ομάδας των Ενεργών Ασφαλιστών

Προς: τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 

Κοινοποίηση: Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και     

                         Υπουργό Ανάπτυξης κ. Σπυρίδωνα Άδωνη Γεωργιάδη 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Η παρούσα επιστολή, συνυπογράφεται από τους 7.000 συναδέλφους Ενεργούς 
Ασφαλιστικούς Πράκτορες και Μεσίτες, που είμαστε μέλη της σελίδας μας. Σκοπός της 
επιστολής, είναι να σας ενημερώσουμε για την ανησυχία των επαγγελματιών στον κλάδο 
της Ιδιωτικής Ασφάλισης, που πλήττονται από την κρίσιμη κατάσταση, που διανύει η Χώρα 
μας, τις τελευταίες ημέρες. 

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως  τη δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζετε και σας δηλώνουμε 
την αμέριστη συμπαράστασή  μας στο δύσκολο έργο σας, να διαχειριστείτε δηλαδή, αυτήν 
την κρίση που πλήττει παγκοσμίως την ανθρωπότητα. 

Η μέχρι σήμερα στάση της κυβέρνησης απέναντι στην πανδημία, μας κάνει να 
αναγνωρίζουμε την ορθή και υπεύθυνη στάση σας, απέναντι στο σύνολο των πολιτών. 
Πραγματικά η διαχείριση από μέρους σας, λειτούργησε άψογα τόσο σε επίπεδο οργάνωσης 
και συντονισμού, όσο και σε επίπεδο ανακούφισης της οικονομίας από τις οικονομικές 
συνέπειες, που παράγει αυτή η κρίση. 

Για το λόγο αυτό, θεωρούμε σκόπιμο να σας υποδείξουμε, με όλο το σεβασμό, ότι κατά τον 
σχεδιασμό των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, παραλείψατε, προφανώς από κακή 
ενημέρωση, ή από άγνοια των συνθηκών εργασίας μας, τον κλάδο ασφάλισης και τους 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Σας ενημερώνουμε ότι, οι συνάδελφοι μας Ασφαλιστικοί Πράκτορες και Μεσίτες 
Ασφαλίσεων, είμαστε μία επαγγελματική ομάδα που οι συνέπειες της πανδημίας, μας 
πλήττουν άμεσα και βάναυσα. 

Η επαγγελματική μας υπόσταση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική κατάσταση 
της αγοράς και των πολιτών. 

Δυστυχώς για εμάς, η οικονομική πληγή που έχει ματώσει ολόκληρη την αγορά, επιφέρει 
στον κλάδο μας, ένα ισχυρό πλήγμα. Οι πελάτες μας, αδυνατούν να εξοφλήσουν τα 
συμβόλαια τους, ενώ δεν γίνεται λόγος για νέες πωλήσεις, καθώς η σύναψη συμβολαίου, 
απαιτεί αυστηρά την προσωπική επαφή με τον πελάτη, σε πολλές δε περιπτώσεις, δεν 
αρκεί μία επίσκεψή μας στο σπίτι του. 



Όπως ήδη πολύ καλά γνωρίζετε,  οι περισσότεροι από τους πολίτες που δεν εργάζονται 
εξαιτίας της κατάστασης που βιώνει η χώρα, κλείνονται στα σπίτια τους και ξοδεύουν 
χρήματα κυρίως σε είδη διατροφής και γενικότερα σε είδη πρώτης ανάγκης. 

Τα μέτρα ανακούφισης της κυβέρνησής σας, που αφορούν μεγάλη μερίδα των πολιτών, 
δίνουν ένα έκτακτο βοήθημα ύψους €800, που αφορά στο χρονικό διάστημα Μαρτίου και 
Απριλίου. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο πολίτης που θα εισπράξει το ποσό των €400 ανά μήνα 
για να επιβιώσει αυτούς τους δύο μήνες, αδυνατεί πλήρως να καταβάλει ασφάλιστρα, με 
άμεση συνέπεια προς εμάς, να μειωθεί σημαντικά το εισόδημά μας. Με πρόχειρους 
υπολογισμούς η μείωση του εισοδήματος μας, αναμένεται να είναι περισσότερο από 70% 
με την κατάσταση που επικρατεί στη Χώρα. 

Εργασίες που έχουν σχέση με τον τουρισμό, όπως η ασφάλιση ξενοδοχείων και η ασφάλιση 
ενοικιαζόμενων οχημάτων, συνήθως αρχίζουν τέτοια εποχή. Και δυστυχώς η αβεβαιότητα 
που επικρατεί στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων, αναβάλλει και αυτή την πηγή 
εισοδήματος για τον κλάδο μας.

Καθημερινά επικοινωνούμε με τους πελάτες μας και εισπράττουμε το μήνυμα ότι 
αδυνατούν να πληρώσουν. 

Η αγορά μας κινδυνεύει με ακυρώσεις συμβολαίων και απώλειες που θα έχουν αντίκτυπο 
στο σύνολο της κοινωνίας μας. Ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν ανασφάλιστα οχήματα, 
περισσότερα από την περίοδο προ της πανδημίας. Αντιλαμβάνεστε ότι η δουλειά μας, έχει 
άμεσο αντίκτυπο στην Ελληνική Κοινωνία και στην Εθνική Οικονομία, αφού μόνο ο Κλάδος 
Ζωής και Υγείας, αντιπροσωπεύει περίπου το 2% του ΑΕΠ. 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

Είναι η πρώτη και ίσως η μοναδική φορά, που οι επαγγελματίες της ιδιωτικής ασφάλισης 
εδώ και πολλά χρόνια, ζητούμε την παρέμβαση της Πολιτείας, για οικονομικά ζητήματα που 
μας απασχολούν. 

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, είναι ένας κλάδος που πληρώνει φόρους και εισφορές 
αδιαμαρτύρητα. Ένας κλάδος που εκ της φύσεως της δουλειάς του, αδυνατεί να αποκρύψει 
εισοδήματα για να φοροδιαφύγει, εφόσον όλα μας τα συμβόλαια, συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από την αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης.

Εκ μέρους όλων των συναδέλφων μας, ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σας ζητάμε να 
εντάξετε το επάγγελμά μας στους ΚΑΔ που θα τύχουν των ευεργετημάτων που 
προβλέψατε, από το κράτος πρόνοιας και δικαίου που εκπροσωπείτε,  όπως εντάξατε και  
άλλα πληττόμενα επαγγέλματα. Πραγματικά το πρόβλημα είναι μεγάλο και πρωτόγνωρο 
για όλους μας. Ο μήνας Απρίλιος αναμένεται σκληρός, τόσο για εμάς, όσο και για το σύνολο 
της πραγματικής οικονομίας. 

Μετά τιμής,

Η διαδικτυακή ομάδα των Ενεργών Ασφαλιστών


