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εξαιρετικά σημαντική απόφαση που δίνει διέξοδο ζωής σε 2.500.000 ανασφάλιστους πολίτες αποτελεί η 
υπογραφή της Κυβερνητικής απόφασης (ΚυΑ )που έρχεται σε συνέχεια του νόμου 4368 που ψηφίστηκε πριν 
ένα χρόνο. Mε την απόφαση αυτή, διασφαλίζεται η δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας 
συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, καθώς και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
των ανασφάλιστων πολιτών. Σύμφωνα με το υπουργείο υγείας, οι παροχές που διασφαλίζει η ΚυΑ είναι 
ισότιμες με τον κανονισμό παροχών του εο Πυυ (υπηρεσίες νοσηλείας, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικά 
βοηθήματα κ.λπ.).
Επίσης διευκρινίζεται ότι οι ανασφάλιστοι πολίτες μόνο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους και χωρίς καμία άλλη διαδικασία θα 
δικαιούνται ισότιμης πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας, όπως και οι ασφαλισμένοι. Παράλληλα, καταργούνται οι τριμε-
λείς επιτροπές καθώς και κάθε οικονομική επιβάρυνση για τη νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία.

Όσον αφορά τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, το υπουργείο υγείας υιοθετεί ένα σύστημα συνδυασμού εισοδηματικών, 
κοινωνικών και κλινικών κριτηρίων (ανάλογα τις παθήσεις, την χρονιότητα τους ή αν πρόκειται για ΑμεΑ), προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί η απαλλαγή από τη συμμετοχή για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. ο έλεγχος αυτών των κριτηρίων θα γίνεται κατά 
κύριο λόγο αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο μέσω της σύνδεσης των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΔιΚΑ και της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων εσόδων. 

Τέλος, μέσω της κάρτας υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπών που θα χορηγείται από τα νοσοκομεία θα καλύπτονται όλες οι 
ευάλωτες ομάδες των μεταναστών/προσφύγων, ανιθαγενών -χωρίς την υποχρέωση ΑμΚΑ- οι οποίοι έχουν ανάγκη συστηματικής 
φροντίδας και διαβιούν στη ελλάδα, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης ακόμα κι αν δεν διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα. Στις 
ομάδες αυτές περιλαμβάνονται εγκυμονούσες, ανήλικοι, χρόνιοι ασθενείς, ψυχικά ασθενείς, ασθενείς με βαριά νοσήματα, τοξι-
κοεξαρτημένοι, άστεγοι κ.λ.π

Στους δικαιούχους υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνονται οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα  
ασφαλιστικών ταμείων της χώρας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα 
ή προστατευόμενα τέκνα), οι οποίοι έχουν απολέσει τις ασφαλιστικές τους καλύ-
ψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας

Αυτή η πολύ σωστή απόφαση όμως γίνεται για άλλη μια φορά χωρίς σχεδιασμό 
και διάκριση για τα εκατομμύρια την νομίμως ασφαλισμένων πολιτών οι οποί-
οι πληρώνουν ανελλιπώς και προσηκόντως τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Το 
αποτέλεσμα είναι ισοπεδωτικό και καταφανώς μη δίκαιο. 

HMEΡΟΛΟΓΙΟ Κ2
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Σε πρόσφατο σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη πελάτης της Κ2 γίναμε μάρτυρες σο-
καριστικών σκηνών εντός του θαλάμου επειγόντων περιστατικών στο κρατικό νοσοκομείο που 
εφημέρευε. Κραυγές αγωνίας ψυχορραγούντων ασθενών, πνιχτά σκουξίματα ανθρώπων που υπέ-
φεραν από τον πόνο και προσπαθούσαν να δείχνουν αξιοπρεπείς, ακίνητα σώματα με τραυματι-
σμένα μέλη έξω από τα ματωμένα σεντόνια, ασφυκτικό στριμωξίδι με το ένα ράντζο δίπλα στο 
άλλο... Πάνω από αυτό το ανθρωπιστικό όνειδος, γιατροί και νοσηλευτές με απόλυτη αυτοσυγκέ-
ντρωση και αυταπάρνηση, έδιναν τον υπέρ πάντων αγώνα για να διαχειριστούν μια κατάσταση η 
οποία ξέφευγε από τα ανθρώπινα μέτρα. Η καθημερινή τους τριβή με ολόιδιες ή και χειρότερες 
καταστάσεις τους έδινε έναν αέρα διαχειριστικής δεινότητας μοναδικό. Όμως ήταν αριθμητικά 
λίγοι, πολύ λιγότεροι από τα περιστατικά...

μέσα σε αυτή την καθημερινή κατάσταση θα προστεθούν και οι ανασφάλιστοι συνάνθρωποί μας κάνοντας 
την κατάσταση απλώς μη διαχειρίσιμη και βιώσιμη. Το βασικό ερώτημα που ανακύπτει φυσιολογικά εί-
ναι: πως είναι δυνατόν μια μη βιώσιμη κατάσταση με τους υπάρχοντες ασφαλισμένους σήμερα, θα γίνει 
βιώσιμη επιβαρύνοντας το σύστημα υγείας με μερικά εκατομμύρια ανασφάλιστους ακόμα; 

Κάτι εξίσου σημαντικό όμως είναι και η συμπεριφορά απέναντι στους κανονικά εισφέροντες ασφαλισμέ-
νους. Για ποιο λόγο ισοπεδώνονται οι παροχές τους και η οικονομική τους αυτοεκτίμηση όταν την ώρα που 
θα χρειαστούν τις δημόσιες δομές υγείας μάλλον θα τις βρουν κατειλημμένες από τους ανασφάλιστους; 

με αυτές τις ηθελημένες ή όχι μεθοδεύσεις ο κόσμος στρέφεται με λανθασμένο /στρεβλό τρόπο στις 
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. οι πολίτες αναγκάζονται να αγοράζουν ακριβά συμβόλαια υγείας πλη-
ρώνοντας για δεύτερη φορά κάτι που πληρώνουν ήδη αδρά στο κράτος. με αυτόν τον τρόπο όμως γίνεται 
ζημιά και στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης διότι δεν μένουν διαθέσιμα εισοδήματα για να καλυφθούν 
οι απόλυτα επιτακτικές ανάγκες καλύψεων σημαντικότα-
των κινδύνων που απειλούν την οικονομική αυτοτέλεια 
των πολιτών. μοιραία η ασφαλιστική συνείδηση του Έλλη-
να μένει καθηλωμένη και ταυτόχρονα εγκλωβισμένη από 
την οικονομική πραγματικότητα. Ανάγκες όπως η απώλεια 
ζωής, οι ανικανότητες (μόνιμες ή πρόσκαιρες), η συνταξι-
οδότηση, οι επιδοματικές ασφάλειες σοβαρών ασθενειών, 
οι ασφαλίσεις περιουσιακών στοιχείων και πολλές άλλες 
δεν μπορούν να αγοραστούν από τους πολίτες οι οποίοι 
μοιραία δεν μπορούν να διευρύνουν το ασφαλιστικό τους 
ρεπερτόριο και την αντίληψή τους περί το ασφαλίζεσθαι.
Θα πρέπει λοιπόν πολύ σύντομα να βρεθεί κάποια δί-
καιη λύση για τους συνεπείς ασφαλισμένους έτσι ώστε 
να έχουν μια σωστή, αξιοπρεπή και διακριτή υγειονο-
μική περίθαλψη όταν την χρειαστούν, ενώ ταυτόχρονα 
να εξασφαλιστεί μια βασική φροντίδα υγείας για τους 
ανασφάλιστους συνανθρώπους μας που δεν έχουν κα-
μία άλλη οικονομική διέξοδο.

AΠΡΙΛΙΟΣ 2016
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ΣυμΦωνιΑ  
k2-                                  - ΠΟΞ

εξαιρετικά σημαντική επιτυχία για την Κ2 θεωρείται η συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε ανάμεσα στην 
Πανελλήνια ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠοΞ) και την Interamerican μέσω της διαμεσολάβησης της 
εταιρείας μας. οι προσπάθειες για την επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας ήταν πολύχρονες, αλλά  
διακόπτονταν από διάφορες συγκυρίες κυρίως οικονομικού ή κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου. 
Ταυτόχρονα η σταδιακή πτώση των ασφαλίστρων τα τελευταία χρόνια δεν επέτρεπε την σταθεροποί-
ηση σε μια τιμολογιακή βάση η οποία θα επέτρεπε την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Η συμφωνία αυτή είναι πολυεπίπεδη με κύριο χαρακτηριστικό την ολοκληρωμένη  κάλυψη των αναγκών των ξενοδο-
χειακών επιχειρήσεων. βασίζεται στην κάλυψη από κάθε κίνδυνο του κτιριακού όγκου του ξενοδοχείου καθώς και στην 
επέκταση για την κάλυψη των αστικών ευθυνών που μπορεί να προκύψουν από την χρήση των κυρίων και βοηθητικών 
χώρων  του ξενοδοχείου, των  παρεχόμενων υπηρεσιών του  αλλά και των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτά. 

Ταυτόχρονα παρέχεται η υπηρεσία της Άμεσης ιατρικής βοήθειας για τους επισκέπτες των ξενοδοχείων η οποία μπορεί 
να παρασχεθεί μέσω τηλεφωνικής βοήθειας, παροχής πρώτων βοηθειών και μεταφοράς με ασθενοφόρο ή ακόμα και με 
εναέρια μέσα (αεροδιακομιδή). 

επίσης δίνεται η δυνατότητα  ομαδικής ασφάλισης με προνομιακούς όρους στους εργαζόμενους των ξενοδοχείων για θέ-
ματα υγείας, καθώς και η συμμετοχή τους στο ομαδικό πρόγραμμα κτιρίων  της ΠομιΔΑ ή σε ειδικό πρόγραμμα  στόλου 
οχημάτων με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο.

Η ενεργοποίηση της συμφωνίας θα γίνει εντός των 
επομένων ημερών οπότε και θα δημοσιευτούν πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες.

Η εταιρεία μας μέσω αυτής της συμφωνίας επικυ-
ρώνει και συνεχίζει  δυναμικά την παρουσία της 
στον χώρο ασφάλισης ακίνητης περιουσίας στην 
χώρα μας αφού ήδη διευθύνει  με μεγάλη επιτυ-
χία τα ομαδικά προγράμματα της ΠομιΔΑ και της 
ΣεΤΚε (επιχειρήσεις Τουριστικών Καταλυμάτων) 
εδώ και πολλά χρόνια. ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει 
να γίνει για τον πρόεδρο της ΠομιΔΑ κύριο Στρά-
το Παραδιά ο οποίος στάθηκε πάντα αρωγός στην 
προσπάθεια επιτυχούς υλοποίησης όλων αυτών 
των συμφωνιών και σε αγαστή συνεργασία με τον 
διευθύνοντα σύμβουλο της Κ2 Νίκο Κεχαγιάογου.

AΠΡΙΛΙΟΣ 2016
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ΑπόσπΑσμΑ ημερόλόγίόυ

SY
CO

εΚει Που ΚοιμουνΤΑι οι θεοι...
(Συνέχεια από το προηγούμενο)

...Στο Αskole μια μικρή κωμόπολη, η καλύτερα όπως θα λέγαμε ένα μεγάλο 
χωριό στην κοιλάδα Braldu που είναι ο τελευταίος ανθρώπινος οικισμός κα-
θώς πλησιάζεις τα βουνά από τον νότο, μπορείς ν’ ακούσεις πολλές περίερ-
γες ιστορίες για το Κ2. εκεί λοιπόν λένε ότι στο Κ2 υπάρχει η «αίθουσα της 
γνώσης» όπου βρίσκονται όλες οι γνώσεις για το παρελθόν 
της Γης. Πρόκειται βέβαια για ένα ασύλληπτα τερά-
στιο αρχείο, με όλα όσα συνέβησαν σε όλους τους 
τόπους του πλανήτη μας. Αν αποφασίσουμε να ορ-
γανώσουμε τις σκέψεις μας με την βοήθεια της 
θεωρίας που λέει ότι δεν υπάρχει καπνός χωρίς 
φωτιά, πρέπει να αναρωτηθούμε για το ποιός ή 
ποιοί μπορούσαν να κάνουν μια τέτοια βιβλιοθήκη 
ή ένα τέτοιο αρχείο με όλες τις γνώσεις, επιστημονι-
κές και ιστορικές, που να αφορούν μάλιστα ολόκλη-
ρο τον πλανήτη μας. Αυτό δεν είναι το πιο περίεργο 
που ακούει κανείς από τους ντόπιους βέβαια. λένε 
ακόμη πως εκεί στο Κ2 κοιμούνται οι θεοί. Ακίνη-
τοι και τιμωρημένοι από το μεγάλο πνεύμα για την 
ανυπακοή τους. Γι’ αυτό λένε οι ντόπιοι, καλό είναι 
να μην πηγαίνει κανείς πολύ κοντά μην τυχόν και τους ξυπνήσει. Ποιοι είναι 
λοιπόν αυτοί οι θεοί; Γιατί τιμωρήθηκαν; Από ποιον; Ποιος ήταν πιο ισχυρός από 
αυτούς τους θεούς; οι παραδόσεις των λαών που αναφέρονται στο Κ2, θέλουν 
τους θεούς ακίνητους μέσα σε γυάλινα φέρετρα να αναπαύονται, χωρίς να γνω-
ρίζει κανείς μέχρι πότε. Κάπου εδώ όμως βρίσκουμε και τον μέγα Αλέξανδρο. 
Τόσο οι παραδόσεις των λαών της Κεντρικής Ασίας και της δυτικής Κίνας, όσο 
των ινδών και των Αράβων, τον θέλουν να έχει επισκεφτεί το Κ2 όχι τόσο για να 
δει τους κοιμώμενους θεούς και να σκεφτεί ότι τα πάντα είναι μάταια σε αυτόν 
τον κόσμο, αλλά για να βρει στην αίθουσα των αρχείων της γνώσης ένα μεγάλο 
μυστικό που έψαχνε. λένε μάλιστα ότι κάποιοι σοφοί τον οδήγησαν μπροστά 
στα γυάλινα φέρετρα των θεών για να καταλαγιάσουν την ματαιοδοξία του και 
την επιθυμία του να κατακτήσει όλον τον κόσμο, αφού ακόμη και οι θεοί που 
κυβερνούσαν κάποτε, καλό τέλος δεν είχαν. Αυτά λένε οι παραδόσεις των λαών 
κι εμείς τα διηγούμαστε σαν ένα μακρινό όμορφο παραμύθι!

μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  
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σ ε  τ ε τ ο ι α  κ α τ α σ τ α σ η , 

ώστε να θέλει να υπερηφανευτεί 
& 

ν Α  μ η ν  μ π ο ρ έ ι

Γ ε ρ ο ν τ α σ  Π α ϊ σ ι ο σ

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

