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38Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΜΙΔΑ
Δυστυχώς το εμβόλιο των κτηρίων αργεί ακόμα!
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Με τεράστια διαδικτυακή προσέλευση από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, διεξήχθη το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 
το 38ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Η αναγκαστική ηλεκτρονική ενημέρωση των 
μελών, στέρησε μεν την αμεσότητα της επικοινωνίας που είχαν όλα τα προηγούμενα συνέδρια, έδωσε όμως την 
ευκαιρία να το παρακολουθήσουν ζωντανά ιδιοκτήτες από κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Με την συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών κ. Χρ, Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδ. Γεωργιάδη, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη, του δήμαρχου Αθηναίων κ. Κ. Μπακογιάννη, βουλευτών 
και εκπροσώπων σχεδόν όλων των κομμάτων, αναλύθηκαν πλήρως τα καίρια θέματα που αφορούν την ακίνητη 
ιδιοκτησία. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι συνεχιζόμενες περικοπές των μισθωμάτων ακινήτων και οι αποζημιώσεις 
των ιδιοκτητών τους, οι σημαντικές αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία, αλλά και οι γενικότερες εξελίξεις στην 
κτηματαγορά και την οικονομία της χώρας εξ αιτίας της συνεχιζόμενης πανδημίας.

Ο Νίκος Κεχαγιάογλου μιλώντας για τα ασφαλιστικά προγράμματα που προνομιακά απολαμβάνουν τα μέλη της ΠΟ-
ΜΙΔΑ εδώ και 17 χρόνια, κάνοντας έναν παραλληλισμό με τις συνθήκες που όλοι βιώνουμε εξαιτίας της πανδημίας, 
τόνισε ότι δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρξει ένα εμβόλιο το οποίο να μπορεί να προστατεύσει τα κτήριά μας από 
τους κινδύνους και τις ενδεχόμενες καταστροφές που τα απειλούν. Η ασφάλιση αποτελεί την μόνη αξιόπιστη λύση 
και το μόνο ευφυές χρηματοοικονομικό εργαλείο το οποίο μπορεί με ένα ελάχιστο ασφάλιστρο να αποζημιώσει 
πολλαπλάσια ποσά. Ενδεικτικά, το 2020, έτος κατά το οποίο πολλές περιοχές της χώρας μας ταλαιπωρήθηκαν από 
ακραία καιρικά φαινόμενα, υπήρξαν περιπτώσεις που δόθηκαν αποζημιώσεις ύψους 100.000€ σε συμβόλαια που 
το ασφάλιστρο ήταν μόλις 50€ τον χρόνο!

Η Κ2 διευθύνει με απόλυτη επιτυχία από το 2004 την συνεργασία με την ΠΟΜΙΔΑ, δίνοντας την δυνατότητα απο-
κλειστικά και μόνο στα μέλη της οργάνωσης (προνομιακή εγγραφή για όσους ασφαλιστούν 25€) να ασφαλίσουν τις 

38Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΠΟΜΙΔΑ

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ  
ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΓΕΙ ΑΚΟΜΑ!
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κατοικίες τους, τα επαγγελματικά τους ακίνητα, τους κοινόχρη-
στους χώρους τους, τις αστικές ευθύνες και τα οχήματά τους με 
προγράμματα απολύτως αξιόπιστα, με πλήρη κάλυψη των κινδύ-
νων που απειλούν  αυτά τα περιουσιακά τους στοιχεία, με εξαιρε-
τικά χαμηλές τιμές και φυσικά άμεση εξυπηρέτηση σε περίπτωση 
ζημιογόνου γεγονότος.

Πλήρη ενημέρωση γι αυτά μπορείτε να πάρετε από την σελί-
δα μας www.k-2.gr καθώς και από την σελίδα της ΠΟΜΙΔΑ  
www.pomida.gr

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
https://k-2.gr/
https://www.interamerican.gr/
http://pomida.gr/index.php
http://pomida.gr/index.php
https://k-2.gr/


Η ασφαλιστική αγορά μπορεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να παρέμβει κανένα άλλο 
οικονομικό μοντέλο ή χρηματικής οντότητας δημιούργημα. Η ίδια η φύση της λειτουργίας της, η ‘’κοινωνία των 
κινδύνων’’ όπου οι πολλοί πληρώνουν για τις ζημιές των λίγων, δίνει επιπλέον μια διάσταση αλτρουισμού, αλλη-
λεγγύης και αγάπης, διαστέλλοντας και πολλαπλασιάζοντας την απλή οικονομική διάσταση ενός ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου. Για παράδειγμα, φαντάζομαι ότι όλοι όσοι διαβάζατε αυτό το κείμενο, θα χαρείτε ιδιαίτερα όταν μά-
θετε ότι ένας έφηβος 17 χρονών που διαγνώστηκε με καρκίνο λεμφαδένων, τελικά κέρδισε την μάχη –ελπίζουμε 
οριστικά- χρησιμοποιώντας όλο το σύγχρονο επιστημονικό οπλοστάσιο που χρειάστηκε σε Ελλάδα και εξωτερι-
κό και το οποίο βέβαια κόστισε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Η θεραπεία αυτού του παιδιού οφείλεται σε όλους 
εμάς που πληρώσαμε την ασφάλειά μας και δεν μας συνέβη τίποτα. Συμμετείχαμε σε κάτι τόσο σημαντικό όσο η 
διατήρηση ενός ανθρώπου στην ζωή. Ενός παιδιού που ίσως την επόμενη φορά είναι το δικό μας. Αυτό είναι το 
θαύμα της ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι ανήκουν σε μια μεγάλη και θαυμάσια οικογένεια που τους συνδέει μια 
συμπαγής αλυσίδα προστασίας που όμοιά της δεν υπάρχει πουθενά!
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
ΑΓΝΩΣΤΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ  
ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι περισσότεροι γνωρίζουν τις ασφαλιστικές εταιρεί-
ες και τα προγράμματά τους από κάποιες πολύτιμες 
μεν, κλασσικές δε παροχές, όπως οι ασφάλειες νοσο-
κομειακής περίθαλψης, σύνταξης, ζωής, κατοικιών και 
απώλειας ζωής. Υπάρχουν όμως πολλά περιφερειακά 
προγράμματα τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν 
ασφαλιστικά διαμάντια. Για να χαρακτηρίσουμε κάποιο 
προϊόν ως τέτοιο θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτη-
ριστικά:

• Σπανιότητα
• Εξαιρετικές καλύψεις
• Πολύ χαμηλή τιμή
• Ευνοϊκούς όρους για τον ασφαλισμένο
• Αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία που το παρέχει

Κάτι ακόμα σημαντικό για αυτά: ο ανταγωνισμός με-
ταξύ των ασφαλιστικών προγραμμάτων γίνεται για τις 
εμπορικές καλύψεις σχετικά υψηλής ζήτησης οι οποίες 
προαναφέρθηκαν, οπότε τα ‘’ασφαλιστικά διαμάντια’’ 
αποτελούν συνήθως παραμελημένα προγράμματα στα 
ηλεκτρονικά ράφια των ασφαλιστικών εταιρειών τα 
οποία δεν τα αγγίζουν ούτε οι ασφαλιστικοί διαμεσο-
λαβητές οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν τα γνωρί-
ζουν. Ως αποτέλεσμα η μη εμπορικότητά τους διατηρεί 
πολύ χαμηλά και τις τιμές τους.

Θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε αρκετά 
από αυτά με όσο μεγαλύτερη πληρότητα θα μας επι-
τρέπει ο χώρος μας ελπίζοντας να τα βρείτε ενδιαφέ-
ροντα για εσάς ή για κάποιους γνωστούς σας.

https://k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://www.facebook.com/k2ins.gr/
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  
ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 100€ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ!
Ένα πραγματικό ασφαλιστικό διαμάντι προσφέρεται από κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία της χώρας με μοναδικές 
παροχές σε σχέση με την τιμή του.

Καλύπτει την ανάγκη νοσηλείας αποκλειστικά και μόνο από ατύχημα. Είναι ιδανικό για τις εξής περιπτώσεις:
• Για νέους ανθρώπους οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό δεν αντιμετωπίζουν σοβαρές πιθανότητες να νοσηλευ-

τούν για παθολογικά περιστατικά, αν και πάντα βέβαια προτείνουμε προγράμματα που να έχουν πλήρη 
κάλυψη.

• Επαγγέλματα τα οποία έχουν αυξημένη επικινδυνότητα όπως οικοδομικές εργασίες, χειριστές μηχανημά-
των, χειρονακτικές εργασίες στην ύπαιθρο, courier κλπ

• Αθλητές και συλλόγους
• Κάθε άνθρωπο που δεν έχει την δυνατότητα να αγοράσει ένα πιο πλήρες πρόγραμμα
• Ομαδικό πρόγραμμα σε επιχειρήσεις 

ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ:

• Ετήσιο όριο εξόδων νοσηλείας μέχρι 20.000€
• Παγκόσμια κάλυψη σε ποσοστό 100% (εκτός 

Ευρώπης 90%)
• Θέση νοσηλείας: Δίκλινο
• Ειδικά επιδόματα αν η νοσηλεία γίνει σε δημόσιο 

νοσοκομείο
• Κάλυψη εκτάκτων περιστατικών ακόμα κι αν δεν 

χρειαστεί νοσηλεία μέχρι 500€

• Προ και μετά χειρουργείου έξοδα μέχρι 500€
• Κέντρο αποκατάστασης μετά από χειρουργείο 

μέχρι 9000€
• Νοσηλευτικές υπηρεσίες στο σπίτι μετά από 

νοσηλεία μέχρι 1500€
• Υγειονομική μεταφορά στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό
• Άμεση ιατρική βοήθεια και ιατρικές συμβουλές

Οι τιμές του προγράμματος είναι απίστευτες!

Ετήσιο κόστος ανά ηλικία:

Η τελευταία ηλικία εισόδου είναι τα 65 έτη

Οι μόνοι που δεν μπορούν να ασφαλιστούν με αυτό το 
πρόγραμμα είναι όσοι αθλητές κάνουν πυγμαχία, πάλη, 
kick box και αγώνες ταχύτητας με μηχανοκίνητα μέσα.

Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις όλα τα ατυχήματα καλύπτο-
νται από την ημέρα έναρξης του συμβολαίου.

ΕΤΗΣΙΟ KΟΣΤΟΣΗΛΙΚΙΑ

0-15 ετών

50 ετών

30 ετών

65 ετών

20 ετών

60 ετών

40 ετών

>   75 €

>   102 €

>   91 €

>   162 €

>   82 €

>   133 €

>   94 €

https://k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://www.facebook.com/k2ins.gr/
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Η ΠΡΩΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ  
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ   
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ  
ΓΕΓΟΝΟΣ  
H 16η Ιανουαρίου 2021 θα αποτελέσει μια μέρα ορόσημο για την ορειβα-
σία, αφού 10 Νεπαλέζοι serpas κατάφεραν να κατακτήσουν για πρώτη φορά 
στην ιστορία την πιο δύσκολη και δυσπρόσιτη κορυφή του κόσμου, την Κ2. 
Οι υποτιμημένοι αυτοί αχθοφόροι, οι οποίοι αποτελούν τους βοηθούς όλων 
των ορειβατικών αποστολών στα Ιμαλάια, απέδειξαν την ανωτερότητά τους 
και σε μια συγκλονιστική ομαδική προσπάθεια εκμεταλλευόμενοι μια θαυμά-
σια χειμωνιάτικη ημέρα, έφτασαν όλοι μαζί ταυτόχρονα στην κορυφή.

Η ομάδα στην οποία συμμετέχει ο Έλληνας ορειβάτης Αντώνης Συκάρης πα-
ραμένει στην κατασκήνωση βάσης αναμένοντας ένα ακόμα παράθυρο του 
καιρού ως τις 28 Φεβρουαρίου, έτσι ώστε να φτάσει κι αυτός με την ομάδα 
του στην κορυφή. Δυστυχώς λίγες μέρες πριν έχασε την ζωή του ο αρχηγός 
της αποστολής ο Ισπανός Sergi κάτι που στοίχησε ψυχολογικά σε όλη την 
ομάδα. Κάποιοι ακόμα αποχωρήσανε, οπότε έχουν μείνει 14 ορειβάτες και 10 
serpas βοηθοί οι οποίοι υποστηρίζουν όλη την ομάδα.

Ελπίζουμε ότι στο επόμενο newsletter μας θα κάνουμε ειδική μνεία στην δεύ-
τερη κατάκτηση από τον δικό μας Αντώνη, τον οποίο η εταιρεία μας στηρίζει 
με την χορηγία της.

Δείτε το καταπληκτικό βίντεο με την ιστορική κατάκτηση της Κ2!

https://player.vimeo.com/video/505799833
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