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ΙΣΟΒΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΩΣ ΤΑ 79 ΕΤΗ!

ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ 
ΤΟΥ Κ2

HMEΡΟΛΟΓΙΟ Κ2

Το νέο σύστημα υπολογισμού και απονομής συντάξεων θα οδηγήσει σε τεράστιες οικονομικές 
στρεβλώσεις, με καταστροφικές συνέπειες για τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ασφαλισμένους σε 
αυτά. Είναι βέβαιο ότι σχεδόν όλοι οι επαγγελματίες θα στραφούν σε άλλες μορφές εξασφάλισης 
των μελλοντικών τους συντάξεων, αφού το νέο ασφαλιστικό πλαίσιο κινείται στα όρια του οικονο-
μικού παραλογισμού. 

Για παράδειγμα ένας επαγγελματίας με 40.000€ εισόδημα καλείται να πληρώσει μηνιαίες εισφορές για σύνταξη 
και περίθαλψη 898,30€ (αν ανήκει στους επιστημονικούς κλάδους 1231,67€) για να πάρει μηνιαία σύνταξη στα 
67 του έτη σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

είναι τέτοιος ο παραλογισμός του νέου συστήματος που φαίνεται και από ένα άλλο παράδειγμα: Δύο ομόρρυθμοι 
εταίροι με κέρδη 36.000 ευρώ τον χρόνο στην εταιρεία τους, θα πάρουν –και οι δύο μαζί– μεγαλύτερη σύνταξη 
από έναν ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος θα πληρώσει τις ίδιες ακριβώς εισφορές. Για παράδειγμα, σύζυγος 
που θα φτιάξει εταιρεία μαζί με τη σύζυγό του, θα εξασφαλίσουν στα 20 χρόνια δύο συντάξεις των 584,7 ευρώ 
ο καθένας ή 1.169 ευρώ και οι δύο μαζί. ο ελεύθερος επαγγελματίας που θα είναι μόνος του, ενώ θα έχει πλη-
ρώσει τις ίδιες εισφορές, θα πάρει σύνταξη 788,96 ευρώ δηλαδή 33% λιγότερα!

Από την άλλη πλευρά όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να καταβάλλουν πολλαπλάσιες εισφορές από όσες 
εισέφεραν ως τώρα, ασχέτως αν οι ίδιοι πληρώνουν μισθούς και εισφορές των εργαζομένων τους εξασφαλίζοντας 
την χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος.

Όλα αυτά οδηγούν στο λογικό συμπέρασμα ότι το 
ασφαλιστικό σύστημα πολύ σύντομα θα οδηγηθεί 
σε ένα τεράστιο αδιέξοδο με δραματικές συνέ-
πειες για τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Όσο 
δεν υιοθετούνται επιτυχημένες σύγχρονες πρα-
κτικές άλλων πολιτισμένων κρατών τόσο θα βυ-
θιζόμαστε στο τέλμα. Το αναδιανεμητικό σύστη-
μα ασφάλισης που δημιουργήθηκε όταν η σχέση 
ασφαλισμένων προς συνταξιούχους ήταν 8 προς 1 
δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται όταν αυτή η 
σχέση τείνει στο 1 προς 1 με διαρκώς επιδεινού-
μενες προοπτικές.

Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Για 15 χρόνια εισφορών >   722,84€

Για 20 χρόνια εισφορών >   876,59€

Για 25 χρόνια εισφορών >   998,59€

Για 30 χρόνια εισφορών > 1130,65€

Για 35 χρόνια εισφορών > 1307,35€

Αν γίνει μια προσεκτική μελέτη των αριθμών 
θα διαπιστώσουμε ότι αν κάποιος εισφέρει επί 
30 χρόνια αντί για 15 θα πληρώσει παραπάνω 
161.694€ για να πάρει μια διαφορά στην σύντα-
ξή του 407,81€. Για να γίνει απόσβεση αυτού 
του κεφαλαίου ο συνταξιούχος θα πρέπει να ζή-
σει 100 χρόνια, την στιγμή που το προσδόκιμο 
επιβίωσης σήμερα είναι γύρω στα 80 έτη!

http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/contact-us
https://www.facebook.com/k2ins.gr
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Είναι θλιβερές οι συγκρίσεις με τον ιδιωτικό τομέα ασφάλισης όπου λειτουργεί το δίκαιο κεφαλαιο-
ποιητικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο ο καθένας συνταξιοδοτείται βάσει των εισφορών που κατέ-
βαλε στην διάρκεια της ασφάλισής του. Θα πρέπει βέβαια να ξεκαθαριστεί ότι θα πρέπει οπωσδήποτε 
να υπάρχει πρόνοια από την πολιτεία για εκείνες τις ομάδες πληθυσμού που πραγματικά αδυνατούν να 
εργαστούν και να εισφέρουν στο σύστημα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτούς τους ανθρώπους 
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Αυτή η πρόνοια μπορεί να προέλθει από ειδικά ταμεία αλληλεγ-
γύης στα οποία θα εισφέρουν όλοι οι εργαζόμενοι ένα αναλογικό μερίδιο, καθώς επίσης και από την 
φορολογία, με ευθύνη δίκαιου επιμερισμού από την πολιτεία. 

Στις προηγμένες χώρες του οοΣΑ λειτουργούν μεικτά συστήματα ασφάλισης στα οποία συνεργάζονται 3 κεντρικοί 
πυλώνες συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον:

 ο πρώτος πυλώνας, δηλαδή η κοινωνική δημόσια ασφάλιση, o οποίος οργανώνεται από το κράτος, και εξασφα-
λίζει μια βασική σύνταξη για όλους τους πολίτες

 ο δεύτερος πυλώνας βάσει του οποίου συγκροτούνται τα επαγγελματικά ταμεία μέσω των οποίων επαγγελμα-
τικές ή άλλες ομάδες οργανώνουν και διοικούν ένα ταμείο στο οποίο εισφέρει ο καθένας ποσά σύμφωνα με το 
εισόδημά του, τον κανονισμό του ταμείου ή ακόμα και σύμφωνα με την θέλησή του, προσδοκώντας συμπληρω-
ματική σύνταξη η οποία αντιστοιχεί πλήρως στις εισφορές που έχει καταβάλλει, και

 ο τρίτος πυλώνας, δηλαδή οι ασφαλιστικές εταιρείες, στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί ο πολίτης προκειμένου 
να συμπληρώσει οποιοδήποτε κενό έχει προκύψει από την συμμετοχή στους δύο πρώτους πυλώνες, η να αγορά-
σει παροχές που δεν μπορεί να βρει σε αυτούς.

Η αποτυχία του υφιστάμενου αναδιανεμητικού συστήματος ασφάλισης φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα όπου έχει 
υπολογιστεί η ισόβια μηνιαία σύνταξη στην ηλικία των 67 ετών για έναν ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος θα πλή-
ρωνε τις εισφορές του σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία με εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο 1%.

IOYNIOΣ 2016

θλιβεΡεΣ ΣυΓΚΡιΣειΣ

με 15 χρόνια ασφάλισης > 1791,05€

με 20 χρόνια ασφάλισης > 2429,59€

με 25 χρόνια ασφάλισης > 3151,86€

με 30 χρόνια ασφάλισης > 3914,16€

με 35 χρόνια ασφάλισης > 4718,53€

με 40 χρόνια ασφάλισης > 5567,14€

Το εισόδημα αυτό είναι ισόβιο μηνιαίο, αφορολόγη-
το, εγγυημένο, χωρίς πλαφόν και μπορεί να αυξηθεί 
εφόσον ο οικονομικός κύκλος φέρει μεγαλύτερα επι-
τόκια στην αγορά.

Τέλος, πρέπει να γίνει και μια αναφορά στον κλά-
δο υγείας, αφού είναι λυπηρό το γεγονός ότι με τον 
νέο ασφαλιστικό νόμο, εφόσον κάποιος είναι διπλά 
ασφαλισμένος (πχ στο ιΚΑ και στον οΑεε) πρέπει να 
πληρώνει και στους δύο φορείς εισφορές υγείας χω-
ρίς να έχει καμία επιπλέον παροχή! 

http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/contact-us
https://www.facebook.com/k2ins.gr
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Εξαιρετική καινοτομία για την Ελληνική ασφαλιστική αγορά αποτελεί το νέο πρόγραμμα υγείας 
κορυφαίας διεθνούς ασφαλιστικής εταιρείας της αγοράς, η οποία ασφαλίζει με ιδιαίτερα προσιτό 
ασφάλιστρο, πολίτες με ηλικία εισόδου μέχρι και τα 79 έτη και κάλυψη εφ’ όρου ζωής.
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ΙΣΟΒΙΑ ΑΣΦΑλειΑ υΓειΑΣ 
με ειΣοΔο ωΣ ΤΑ 79 εΤΗ!

 ετήσιο κεφάλαιο κάλυψης 250.000€

 Κάλυψη σε πέντε συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα 
της Αθήνας και την θεσσαλονίκης

 100% κάλυψη εξόδων μετά από το εκπιπτόμενο ποσό

 3 επιλογές εκπιπτόμενου ποσού ανά νοσηλεία (500€, 
1000€, 1500€)

 θέση νοσηλείας μονόκλινο ή δίκλινο

 μείωση η μηδενισμός του εκπιπτόμενου ποσού σε 
περίπτωση διαδοχικής ή επαναλαμβανόμενης νοσηλείας 
ή συμμετοχής του εοΠυυ

 Διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι 500€ ανά έτος επί ειδικού 
εκπτωτικού τιμοκαταλόγου με συμμετοχή 20% ή 0% με 
χρήση εοΠυυ.

 ιατρικές επισκέψεις στα τακτικά & έκτακτα ιατρεία 
των συνεργαζόμενων νοσοκομείων με  συμμετοχή του 
ασφαλισμένου από 10€ -  50€

 ελεύθερη επιλογή από τους συνεργαζόμενους γιατρούς 
χωρίς περιορισμούς ή εξαιρέσεις

 Κάλυψη χημειοθεραπειών και ακτινοβολιών με χρήση 
εοΠυυ

Τα ασφάλιστρα του προγράμματος είναι ιδιαίτερα προσιτά ακόμα και για τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες ενώ οι όροι 
του συμβολαίου είναι ξεκάθαροι ευανάγνωστοι και δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών.

Παθήσεις που εκδηλώθηκαν για πρώτη φορά εντός των τελευταίων 2 ετών, ή προϋπήρχαν και υποτροπίασαν εντός των 
τελευταίων 2 ετών  πριν την ασφάλιση, καλύπτονται μετά από 24 μήνες ασφάλισης. 

Γενικότερα η πολιτική της ασφαλιστικής εταιρείας δεν είναι ο αποκλεισμός κάποιων ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν 
προβλήματα υγείας, αλλά η αποδοχή τους με κάποιο επασφάλιστρο το οποίο εξαρτάται από το πρόβλημα υγείας που 
προϋπάρχει.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/contact-us
https://www.facebook.com/k2ins.gr


ΑπόσπΑσμΑ ημερόλόγίόυ

SY
CO

ΣΤΗν ΣΚιΑ Του Κ2
Όταν αποφάσιζα να ανέβω στη κορυφή του Κ2, ήξερα πολύ καλά ότι θεωρείται 
όχι άδικα το πιο θανατηφόρο βουνό της Γης. 

με λένε Jing Zhangchuan και αυτή είναι η δική μου μικρή ιστορία… 

«Τη νύχτα της 22ας ιουνίου του 2013, βρισκόμουν με μια μικρή ομάδα στο Πα-
κιστάν και στη προτελευταία βάση καθοδόν προς τη κορυφή του Κ2. Ήταν μια 
κρύα νύχτα μ’ ένα σχεδόν ολόγιομο φεγγάρι. Στρατοπεδεύ-
σαμε σε ένα φαρδύ πλάτωμα, ενώ λίγο πιο πέρα απ’ 
τις σκηνές μας επικρεμόταν απειλητικά η πελώρια 
σκιά του Κ2. Σκεφτόμουν συνεχώς την επόμενη 
μέρα και την περίμενα με πολύ μεγάλη αγωνία. 
Φανταζόμουν και σχεδόν μετρούσα τα βήματα 
μου ένα προς ένα μέχρι τη κορυφή. Κι ήταν εκεί-
νη τη στιγμή ακριβώς, που σαν φαντάσματα αυτοί 
οι ένοπλοι εισέβαλλαν στις σκηνές μας σπάζοντας 
τους φορητούς υπολογιστές και τα τηλέφωνα μας. 
Αμέσως κατάλαβα πως έπρεπε να ετοιμαστώ για το 
χειρότερο. οι άνδρες εκείνοι που βρέθηκαν από το 
πουθενά μπροστά μας τόσο ξαφνικά και μας απει-
λούσαν με τα όπλα, σίγουρα δεν ήταν απλοί κλέφτες. 
μας έσυραν έξω απ’ τις σκηνές και μας ανάγκασαν 
μαζί με τους συντρόφους μου να γονατίσουμε στο 
παγωμένο έδαφος. οι στιγμές ήταν δραματικές. είμαστε σε κατάσταση σοκ, και 
φορώντας μόνο τα εσωθερμικά μας εσώρουχα, μετρούσαμε κάνες από καλά-
σνικοφ να μας σημαδεύουν. Καθώς οι άγνωστοι αναζητούσαν και άλλους τυχόν 
ορειβάτες, σκέφτηκα προς στιγμή να τρέξω προς τη σκοτεινή πλευρά της βά-
σης και εκεί που έπεφτε η σκιά του Κ2. Όμως αυτό φαινόταν εντελώς αδύνατο 
και φάνταζε σαν σκέτη αυτοκτονία. Ήμασταν συνολικά 14 ορειβάτες έτοιμοι 
για την τελική προσπάθεια προς τη κορυφή. εκτός από εμένα υπήρχαν ουκρα-
νοί, Σλοβάκοι, λιθουανοί, Αμερικανοί και Πολωνοί. Τους ντόπιους βαστάζους 
και μάγειρες, οι ένοπλοι τους είχαν περιορίσει σε 2 μεγάλες σκηνές. είχα την 
ελπίδα ότι επρόκειτο για μια συνηθισμένη περίπτωση απαγωγής, κάτι που στη 
συνέχεια θα εξελισσόταν ομαλά και γρήγορα θα ξεμπερδεύαμε. Όμως τα πράγ-
ματα δυστυχώς δεν έγιναν έτσι...

Συνεχίζεται

μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  
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Το να δίνεις  

κάΤι λιγόΤερό  

  από τον  καλύτερό  σου εαυτό  

ε ί ν α ί  σ α  ν α  θ υ σ ί α ζ ε ί σ 

Τό δώρό Τόυ Θεόυ
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