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Είναι πολύ άδικο να γίνονται συγκρούσεις και μάλιστα από σημαντικούς ιθύνοντες και των 2 πλευρών σχετικά με το αν η 
ιδιωτική ή η δημόσια ασφάλιση προσφέρει περισσότερα ή λιγότερα στον πολίτη. Τα πράγματα στην σημερινή εποχή είναι πιο 
ξεκάθαρα από ποτέ: Αν και έχουν το ίδιο όνομα εντούτοις προσφέρουν εντελώς διαφοροποιημένα πολύτιμα προϊόντα, τα 
οποία  σε κάποιες μόνο περιπτώσεις αλληλοεπικαλύπτοναι. Ας δούμε μερικές περιπτώσεις:

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η δημόσια ασφάλιση προσφέρει:

• Μικρή σύνταξη σε σχέση με τις πραγματικές εισφορές.

• Σύνταξη χηρείας η οποία μπορεί να αρχίσει ακόμα και 
από την πρώτη μέρα ασφάλισης σε περίπτωση εργατι-
κού ατυχήματος

• Σύνταξη χηρείας μεταβιβαζόμενη σε ποσοστό 70% στον 
εναπομένοντα σύζυγο, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι 
100% αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα. Δεν μεταβιβάζεται σε 
οποιονδήποτε τρίτο.

• Συντάξεις κοινωνικής πολιτικής

Η ιδιωτική ασφάλιση προσφέρει:

• Μεγαλύτερη σύνταξη σε σχέση με το δημόσιο για ίδια 
χρόνια ασφάλισης και ίδιες εισφορές

• Εγγυημένη σύνταξη για ορισμένο χρονικό διάστημα η 
οποία μεταβιβάζεται σε ποσοστό 100% στον δικαιούχο 
που θα οριστεί χωρίς να υπάρχει υποχρέωση δεσμών 
συγγένειας

• Αξία εξαγοράς πριν την έναρξη της συνταξιοδότησης 

• Δυνατότητα για λήψη εξάπαξ χρηματικής παροχής αντί 
για συνταξιοδότηση

Μπορούμε να διακρίνουμε ότι η σύγκριση μπορεί να γίνει μόνο στο ποσό της σύνταξης το οποίο είναι μεγαλύτερο στην 
ιδιωτική ασφάλιση όμως στους υπόλοιπους τομείς τα προϊόντα είναι διαφορετικά. Η δημόσια ασφάλιση  είναι υποχρεω-
τική και ακριβώς έτσι πρέπει να είναι. Προσφέρει κάποιες δυνατότητες οι οποίες είναι αποκλειστικό ‘’προνόμιο’’ μιας 

ευνομούμενης πολιτείας και δεν μπορεί να προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση. Δη-
λαδή να δώσει σύνταξη σε πολίτες οι οποίοι μπορεί να μην συνεισέφεραν ακόμα 
και ούτε ένα ευρώ στα δημόσια ταμεία, όμως είχαν κάποια ατυχία στην ζωή τους 
και δεν μπόρεσαν να εργαστούν ξανά, ή έχασαν την ζωή τους αφήνοντας πίσω οι-
κογένειες με σημαντικά προβλήματα επιβίωσης. Οπότε θα πρέπει να παράσχει ένα 
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα έτσι ώστε να μην υπάρχουν περιπτώσεις ανέχειας και 
κοινωνικών συγκρούσεων. Η κοινωνική πολιτική αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο 
της πολιτείας.

Η ιδιωτική ασφάλιση από την άλλη πλευρά, δίνει την δυνατότητα σε όποιον έχει 
την οικονομική ευχέρεια να εξασφαλίσει κάποιες επιπλέον παροχές τις οποίες δεν 
μπορεί να του προσφέρει το κράτος. Δημιουργεί ατομικούς λογαριασμούς οι οποίοι 
συσσωρεύουν απόθεμα που αντιπροσωπεύει το ύψος των εισφορών του ασφαλι-
σμένου και την απόδοση του κεφαλαίου του. Οι λογαριασμοί αυτοί είναι εξαγοράσι-
μοι και δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους τους να λάβουν εφάπαξ ή σε πολλές 
μηνιαίες εγγυημένες δόσεις τα κεφάλαιά τους, ακόμα και μετά την αποβίωσή τους.

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/


Όπως και στην περίπτωση των συντάξεων, έτσι και στην περίπτωση της υγείας, προσφέρονται δύο διαφορετικά προϊό-
ντα τα οποία διαχειρίζονται ένα όμοιο πρόβλημα: την υγεία των ασφαλισμένων.
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ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ

Το δημόσιο σύστημα υγείας προσφέρει:

• Πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία για περιστατικά νο-
σηλείας

• Πρόσβαση σε συμβεβλημένους με το δημόσιο ιατρούς 
και διαγνωστικά κέντρα για την πρωτοβάθμια περίθαλψη 

• Ελεύθερη χρήση των δημόσιων δομών ακόμα και για 
όσους δεν έχουν ασφαλιστική κλάση (είναι ανασφάλιστοι)

Το ιδιωτικό σύστημα υγείας προσφέρει:

• Πρόσβαση στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια στην Ελλάδα και 
σε όλο τον κόσμο

• Πρόσβαση σε συμβεβλημένους με τις ασφαλιστικές 
εταιρείες ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα

• Διαφοροποίηση υπηρεσιών αναλόγως του ασφαλίστρου

Η διαφοροποίηση των προϊόντων έγκειται στο γεγονός ότι ο ασφαλιζόμενος στην περίπτωση του ιδιωτικού συστήματος 
ασφάλισης επιλέγει ο ίδιος το που θα νοσηλευτεί, από ποιον γιατρό, σε ποια χώρα και πότε θα το κάνει αυτό. Η δυνατότητα 
αυτής της επιλογής συνιστά πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στο προϊόν αφού αυτοί οι παράμετροι αναμένονται να είναι καθο-
ριστικοί για ένα σοβαρό περιστατικό υγείας, ενώ η ποιότητα υποδομών και υπηρεσιών είναι εξίσου κρίσιμη.

 Από την άλλη πλευρά το δημόσιο σύστημα είναι υποχρεωμένο να σηκώσει στις πλάτες του όλα τα δεινά που προκύπτουν 
όπως ανασφάλιστες ομάδες πληθυσμού, μετανάστευση, πανδημία κλπ προσφέροντας μια πολύτιμη υπηρεσία σε πολυπλη-
θείς ομάδες πολιτών οι οποίοι δεν θα είχαν την οικονομική δυνατότητα να στραφούν στο ιδιωτικό σύστημα.

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Υπάρχουν φυσικά και τα προϊόντα τα οποία δεν παρέχει το δημόσιο σύστημα ασφάλισης όπως:

• Ασφάλιση ζωής: Εκτός από τα έξοδα κηδείας δεν προβλέ-
πεται άλλη αποζημίωση για την οικογένεια του θανόντος 
εκτός αν κάποιος είναι δικαιούχος μιας μικρής σύνταξης. 
Ένα εφάπαξ κεφάλαιο ζωής κρίνεται κρίσιμο να υπάρξει για 
να προστατεύσει το επίπεδο ζωής της οικογένειας.

• Ασφάλιση εφάπαξ κεφαλαίου μόνιμης ανικανότητας: Πολύ 
κρίσιμη κάλυψη κι αυτή διότι η οικογένεια θα πρέπει να συ-
ντηρήσει και τον ίδιο τον παθόντα.

• Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων: Τα περιουσιακά στοιχεία 
βρίσκονται διαρκώς εκτεθειμένα σε κινδύνους (οχήματα, κα-

τοικίες, εξοχικά, σκάφη, επιχειρήσεις κλπ). Μια σύγκρουση, 
μια κλοπή, ένας σεισμός, μία πυρκαγιά, ένα ακραίο καιρικό 
φαινόμενο, μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγάλα προ-
βλήματα σε μια εποχή που είναι πολύ δύσκολο να αντικατα-
σταθεί κάτι που με πολύ κόπο δημιουργήθηκε.

• Αστικές ευθύνες: Η δράση μας ως πολίτες και ως επαγ-
γελματίες δημιουργεί αλληλεπιδράσεις, συνεργασίες, συ-
ναλλαγές, προστριβές, συγκρούσεις κλπ. Η αναζήτηση 
ευθυνών πλέον έχει αρχίσει να γίνεται της μόδας και στην 
Ελλάδα κάτι που αναμένεται να ενταθεί στο μέλλον.

Δεκάδες άλλα προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά αποκλειστικά και μόνο από τις ασφαλιστικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, 
ο οποίος συμπληρώνει τον δημόσιο, ενώ μαζί σφυρηλατούν την ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών στην κατεύθυνση μιας πιο 
ασφαλούς και υγιούς κοινωνίας. 

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/


ΜΠΑΙΝΕΙ ΤΑΞΗ  
ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  
ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΓΕΙΑΣ;

Μείζων θέμα για τους κατόχους ασφαλιστηρίων υγείας αποτελεί το θέμα των συνεχών μεγάλων αναπροσαρμογών 
ασφαλίστρων στα συμβόλαιά τους από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αν και στην χώρα μας το κόστος ασφάλισης 
παραμένει εξαιρετικά χαμηλό σε σχέση με τα υπόλοιπα ανεπτυγμένα κράτη της Ευρώπης, εντούτοις η οικονομική 
κρίση που προηγήθηκε σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που επικρατεί στο θέμα της πανδημίας, καθιστούν τον 
Έλληνα πολίτη πολύ προβληματισμένο σχετικά με την βιωσιμότητα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του, εφόσον οι 
αυξήσεις συνεχίσουν να γίνονται με υψηλά ποσοστά. 

Το θέμα αυτό προσπαθεί να ρυθμίσει τροπολογία που προστέθηκε εμβόλιμα στον νέο πτωχευτικό κώδικα Ν.4738/2020. 
Μέσω αυτής προστίθεται στο άρθρο 2 του υφιστάμενου νόμου 2251/1994 ‘’περί προστασίας του καταναλωτή’’ παρά-
γραφοι οι οποίοι υποτίθεται ότι ξεκαθαρίζουν το θέμα των αναπροσαρμογών προς το συμφέρον των καταναλωτών.

Πιο συγκεκριμένα ‘’οι αναπροσαρμογές ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας, μπορούν να εξαρτούν 
την αναπροσαρμογή από αντικειμενικούς παράγοντες που στηρίζονται στην αρχή της καταλληλότητας, ήτοι σε πραγματικά 
και επίκαιρα δεδομένα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, όπως ιδίως η ηλικία του ασφαλισμένου και δείκτες, που είναι σαφείς, 
αντικειμενικοί ευρέως προσβάσιμοι και επαληθεύσιμοι από τα συμβαλλόμενα μέρη, οι οποίοι διαμορφώνουν την τελική τιμή 
του ασφαλίστρου ανά έτος αναφοράς’’

Αν και αυτή η παράγραφος μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, εντούτοις η επόμενη ρίχνει ομίχλη στο τοπίο αφού ‘’ σε περί-
πτωση που η αναπροσαρμογή ευρίσκεται εκτός των ορίων των παραγόντων και δεικτών της παρ.1, οι ασφαλιστικές εταιρείες 
οφείλουν να ενημερώνουν τους λήπτες της ασφάλισης για το ύψος της αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων, παρέχοντας διευ-
κρινήσεις για την απόκλιση από τα όρια των παραγόντων και δεικτών της…’’

Δηλαδή ναι μεν αλλά αν κάποια εταιρεία θέλει να ξεφύγει μπορεί να το κάνει αρκεί να το τεκμηριώσει επαρκώς. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Κ-2 κος Νίκος Κεχαγιάογλου έκανε σημαντική παρέμβαση και προτάσεις για την διε-
λεύκανση των γκρίζων ζωνών της τροπολογίας και μάλιστα οι θέσεις του έφτασαν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
διαβούλευσης. Σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν επίσης από τις Οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών και από 
επιφανείς νομικούς. Μάλιστα ο νομικός Μανώλης Μπεντενιώτης, πρώην υπουργός δήλωσε ότι η τροπολογία θα κρι-
θεί αντισυνταγματική.

Όλα αυτά θα κριθούν σε βάθος χρόνου και εκ του αποτελέσματος. Το σημαντικό είναι να καταπολεμηθούν οι παρά-
γοντες  που διαμορφώνουν τα ασφάλιστρα, δηλαδή τα υψηλότατα νοσήλια και οι αμοιβές των χειρουργών. 

Διαβάστε την τεκμηριωμένη τοποθέτηση του κου Νίκου Κεχαγιάογλου εδώ:
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Ερωτήματα & προτάσεις επί της τροπολογίας περί ‘’Αναπροσαρμογής ασφαλίστρων
Σχόλια και παρατηρήσεις από τον Ν. Κεχαγιάογλου Διαβάστε Περισσότερα +

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
https://www.insurancedaily.gr/erotimata-amp-protaseis-epi-tis-tropologias-peri-anaprosarmogis-asfalistron/
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Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  

Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ
Η ΑΙΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ
Η 22χρονη Ελευθερία, φοιτήτρια από την Δράμα με κινητικά προβλήματα, 
έφτασε στην κορυφή του Ολύμπου στην πλάτη του υπερμαραθωνόδρομου 
συντοπίτη της, Μάριου Γιαννάκου.  Μια συγκλονιστική και πανανθρώπινη 
συνεργασία στέφθηκε με επιτυχία.
‘’Χαίρομαι που μπόρεσα ν’ ανέβω με τη φίλη μου, την Ελευθερία, σ’ ένα από 
τα πιο όμορφα μέρη που επισκέπτομαι συχνά και να μοιραστώ αυτή την 
εμπειρία μαζί της, Το γεγονός ότι μ’ εμπιστεύτηκε η Ελευθερία 100%, ότι δεν 
γκρίνιαξε ποτέ και δεν μου έδειξε ούτε μια φορά να φοβάται, είναι για μένα 
ένα τεράστιο δείγμα δύναμης και θάρρους που πραγματικά δεν το έχω ξα-
νασυναντήσει ποτέ.’’
Ήταν τα συναισθήματα τόσο έντονα στην κορυφή που κανείς από τους δυο 
τους δεν πρόκειται να τα ξεχάσει. Ούτε και τη θέα που αντίκρισε η Ελευθερία 
καθώς ο Μάριος τη γυρνούσε σε στροφή 360 μοιρών ώστε να δει την Ελλάδα 
περιμετρικά από το ψηλότερο σημείο της. ’’Ήθελα πολύ να δω τη θέα από 
εκεί επάνω. Ήταν συγκλονιστική. Υπήρχαν πάρα πολύ δυνατά συναισθήματα, 
χαράς και ικανοποίησης. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα συναισθήματα που 
ένιωσα εγώ δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια, θα ήταν πολύ φτωχό ότι 
και να πω’’ και συνεχίζει:
‘’Από τα πρώτα πράγματα που είπα εγώ στον Μάριο όταν συζητούσαμε αυτή 
την προσπάθειά μας ήταν ότι εγώ δεν στοχεύω, μέσα απ’ αυτήν να περάσω 
κάποιο μήνυμα ή να δείξω κάτι. Του έλεγα ότι θέλω να το κάνω για μένα, για 
την εμπειρία, για να περάσουμε όλοι μαζί καλά. Ωστόσο, αν όντως περάστηκε 
κάποιο μήνυμα κι αυτό βοηθήσει κάποιους ανθρώπους, εννοείται πως αυτό 
εμένα με χαροποιεί ακόμη πιο πολύ.’’
Το ανθρώπινο μεγαλείο ευτυχώς εκδηλώνεται και ξεφυτρώνει εκεί που φαί-
νεται ότι πάει να επικρατήσει η απελπισία και η κατήφεια. Αποδεικνύει ότι 
δεν υπάρχουν όρια στους στόχους και τα οράματά μας και πως ο μεγαλύτε-
ρος και πιο όμορφος αγώνας υπεραπόστασης είναι η ίδια η ζωή…
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ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΗΜΕΡΌΛΌΓΊΌΥ

http://www.mypassport.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
http://www.mypassport.gr/
https://www.youtube.com/embed/bDodAxanBOc?rel=0


‘’Λυπάμαι διότι γηράσκω  
καί δέν θά ζήσω επί μακρόν  

διά νά ευγνωμονώ  
τόν Ελληνικόν Λαόν,  

τού οποίου ή αντίστασις  
έκρινε τόν 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον.’’
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