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Θεσσαλονίκη, 13 Ιανουαρίου 2021 

 
Προς: 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Υπόψη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Σε προσοχή κ. Απόστολου Τζιτζικώστα  
grper@pkm.gov.gr 

 

Θέμα: Μη επιλεξιμότητα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από τη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων 

που επλήγησαν από τον covid 19» 

  

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχα, 

 

Όπως ήδη θα γνωρίζετε και από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς ο κλάδος των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών αποκλείστηκε από την δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον 
covid.  
Επίσης θα γνωρίζετε πως έπειτα από την αρχική ανάδειξη του ζητήματος από τον Συνδέσμου 
Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Ν. Θεσσαλονίκης οι υπόλοιπες περιφέρειες της 
χώρας στις οποίες έχει προκηρυχθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα έχουν ήδη συμπεριλάβει τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές δίδοντάς τους μία μεγάλη «ανάσα» από το πλήγμα που έχουν 
δεχθεί τον τελευταίοι σχεδόν ένα χρόνο. 
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εισηγηθούμε την αποκατάσταση της μεγάλης αδικίας 
προς έναν τόσο σημαντικό κλάδο της οικονομίας προκειμένου να μπορέσουν έστω και την 
τελευταία στιγμή να συμπεριληφθούν οι επαγγελματίες του κλάδου στο εν λόγω χρηματοδοτικό 
εργαλείο. 
 
Δεδομένου ότι έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Δράση του ΠΕΠ Κ.Μ. «Ενίσχυση 
Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» και λόγω του ότι πολλές 
περιφέρειες της χώρας εντάξανε τον ασφαλιστικό κλάδο στην λίστα των επιδοτούμενων ΚΑΔ, 
μεταξύ αυτών και η Περιφέρεια Αττικής, αιτούμαστε την άμεση προκήρυξη μιας αντίστοιχης 
δράσης, που θα συμπεριλάβει τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μεταξύ των άλλων 
επαγγελμάτων, ενισχύοντας τους ουσιαστικά στην προσπάθεια για διασφάλιση της βιωσιμότητας 
τους. 
 
Παράλληλα ζητούμε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές να μπορούν να συμμετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα διαφόρων Δράσεων του 
ΠΕΠ Κ.Μ. 2014 - 2020,  καθώς και τις Δράσεις του ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 
– 2027. 
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Εδώ θα θέλαμε να σημειώσουμε πως οι ΚΑΔ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δεν 
συμπεριλαμβάνονται στους επιδοτούμενους ΚΑΔ του ΕΣΠΑ εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. 
 
Τέλος, και προκειμένου να σας εξηγήσουμε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες επι του θέματος 
αιτούμαστε μία διαδικτυακή συνάντηση κατά το επόμενο διάστημα. 
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  
 
 

 
 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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