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Ο ΝΙΚΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ  
ΝΕΟΣ -ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

HMEΡΟΛΟΓΙΟ Κ2
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ Η ΣΠΟΥΔΕΣ,  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ;

ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΨΗ  
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
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Ο ΝΟΜΟΣ ‘’ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ’’ 
ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΑ ΚΕΝΑ  
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ!

No107

Δημοσιεύτηκε πολύ πρόσφατα ο νόμος 4931/2022 με τον τίτλο ‘’Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση 
στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας’’

Τα κυριότερα σημεία του νόμου είναι:
• H υποχρεωτική ένταξη όλων των πολιτών στον θεσμό του προσωπικού γιατρού μέσω του οποίου θα παρέχεται ολο-

κληρωμένη φροντίδα στον πολίτη, θα τηρείται ατομικός πλήρης φάκελος ιδιαίτερα για τους πάσχοντες με χρόνιες 
ασθένειες, θα τον κατευθύνει σε άλλες ειδικότητες και θα παραπέμπεται σε νοσηλευτικά ιδρύματα για χειρουργικές 
επεμβάσεις ή νοσηλείες εφόσον χρειαστεί. Θεσμοθετούνται κίνητρα και αντικίνητρα για την ένταξη ή την μη ένταξη 
των πολιτών στο σύστημα, τα οποία δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί. 

• Η υπαγωγή θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του 2022. Ο γιατρός επιλέγεται ελεύθερα από τον πολίτη και μπορεί 
να είναι είτε γιατρός του ΕΣΥ που παρέχει τις υπηρεσίες του στα κέντρα υγείας και στις τοπικές μονάδες υγείας, είτε 
γιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ είτε ιδιώτης γιατρός.

• Ως προσωπικοί γιατροί ορίζονται γιατροί ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας για 
τον ενήλικο πληθυσμό. 

• Πάνω από 160 δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας εντάσσονται για εκσυγχρονισμό υποδομών.

• Προσλαμβάνονται μόνο για το 2022 περίπου 6000 άτομα προσωπικό.

• Ενισχύεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας με 1,5 δις ευρώ από το ταμείο ανάκαμψης. 

• Αναβαθμίζεται το ισχύον καθεστώς των απογευματινών ιατρείων και χειρουργείων στο οποίο θα συμμετάσχουν και 
ασφαλιστικές εταιρείες αλλά δεν διευκρινίζεται με ποιον τρόπο. Υποθέτουμε ότι μάλλον θα εισαχθεί ένα κίνητρο 
χρήσης των απογευματινών ιατρείων / χειρουργείων από ασφαλισμένους με προνομιακούς όρους πχ άρση απαλλα-
γών συμβολαίων ή άρση αναμονών ή /και εξαιρέσεων.

• Εισάγονται ποιοτικά κριτήρια ως προς την αποζημίωση των ιδιωτών παρόχων 
του ΕΟΠΥΥ με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους 
τα οποία δεν διευκρινίζονται. Υποθέτουμε ότι θα παίξει ρόλο η ποιότητα των 
εγκαταστάσεων η ηλικία του εξοπλισμού το ιατρικό προσωπικό κλπ.

• Πιστοποιημένες ελεγκτικές εταιρείες θα συνδράμουν στην εξάλειψη της πα-
ραβατικότητας και της εξοικονόμησης πόρων από τους παρόχους υγείας.

• Παρέχεται στους πολίτες που δεν μπορούν να μετακινηθούν, κατ’ οίκον νο-
σηλεία και κατ’ οίκον οδοντιατρική περίθαλψη.

• Καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ όλα τα έξοδα για εγκαυματίες θύματα εγκλημα-
τικών ενεργειών και συντάσσεται μητρώο θυμάτων.  

Ο ΝΟΜΟΣ ‘’ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ’’ 
ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ  
ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ!

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
https://k-2.gr/
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ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΨΗ  
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  
& ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ
Θα ήταν ιδανικό το δημόσιο σύστημα υγείας να παρείχε πλήρη κάλυψη πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων 
υπηρεσιών υγείας αλλά αυτό το σενάριο δυστυχώς δεν πρόκειται να υλοποιηθεί στην Ελλάδα καθώς απαιτεί τε-
ράστιους πόρους και διπλάσιες υποδομές. Ας δούμε λοιπόν πως ένας πολίτης μπορεί να εκμεταλλευτεί ιδανικά 
το νέο σύστημα υγείας –αν αυτό εφαρμοστεί ιδανικά…- σε σχέση με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας.

Το μεγάλο μειονέκτημα που έχει ένα ασφαλιστήριο υγείας ακούσει στο όνομα προσωπικός γιατρός. Σχεδόν όλες 
οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν επιλέξει εξωτερικούς παρόχους υγείας οι οποίοι διαθέτουν συμβεβλημένους για-
τρούς τους οποίους δεν πληρώνουν οι ίδιες αλλά ο ασφαλισμένος. Το… καλό για τον ασφαλισμένο είναι ότι η κο-
στολόγηση της ιατρικής επίσκεψης είναι αρκετά χαμηλή συνήθως μεταξύ 15€ και 20€ ανά επίσκεψη, η οποία όμως 
με κάποιον αδιάφανο τρόπο συνήθως ανεβαίνει (πχ αν γίνει μια έξτρα εξέταση ή πράξη). Το κακό όμως είναι ότι 
δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον προσωπικό του γιατρό γιατί αυτός σχεδόν ποτέ δεν είναι συμβεβλημένος μέσω 
αυτού του συστήματος. Με τον νόμο όμως αυτό, υποθέτουμε ότι θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός καλού 
γιατρού και ενός καλού κέντρου διαγνωστικών εξετάσεων οπότε αυτό το πρόβλημα θα περιοριστεί. Ταυτόχρονα η 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με μια ευρύτερη έννοια η οποία δεν έχει διευκρινιστεί ,καθώς απαιτούνται υπουρ-
γικές αποφάσεις από τα υπουργεία υγείας και οικονομικών, πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση κό-
στους των ασφαλιστικών εταιρειών κάτι που ίσως σημαίνει και την μείωση των ασφαλίστρων των νοσοκομειακών 
συμβολαίων τα οποία πλέον έχουν γίνει αρκετά ακριβά, ενώ για πολλούς ασφαλισμένους δυσβάστακτα. 

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι αμοιβές των προσωπικών γιατρών καθώς δεν ορίζονται στον νόμο. Είναι ξεκά-
θαρο ότι αν οι αμοιβές που θα προσδιοριστούν με υπουργική απόφαση δεν είναι ικανοποιητικές, τότε το νέο 
σύστημα δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικό όσο υπόσχεται καθώς σε αυτό θα εντάσσονται μόνο νεοεισερχόμενοι 
στον κλάδο γιατροί ή γιατροί χωρίς μεγάλη πελατειακή βάση, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Συμπερασματικά ο νέος νόμος αν εφαρμοστεί σωστά θα μπορέσει δυνητικά να μειώσει το κόστος της ιδιωτικής 
ασφάλισης υγείας μέσω συνεργασιών των νέων δομών με τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες θα επιφέρουν μεί-
ωση του κόστους βραχυχρόνιων νοσηλειών και προοδευτικά ίσως και των μακροχρόνιων, ενώ η χρηματοδότηση 
της πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα περάσει σε μεγάλο ποσοστό στον δημόσιο τομέα.

Είναι αρκετά αισιόδοξη η πρόβλεψη αλλά ας ελπίσουμε ότι μια φιλόδοξη προσπάθεια του κράτους δεν θα ατο-
νήσει και ούτε θα εμπλακεί στις  ελληνικές καλένδες οι οποίες πάρα πολλές φορές έχουν ακυρώσει στην πράξη 
πολλά δημιουργικά νομοθετήματα. 

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


NEWSLETTER
IOYNIOΣ2022

T: 210 99 02 900 F: 213 00 23 709 E: INFO@K-2.GR  
A: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 90, T.K.166 74, ΓΛΥΦΑΔΑ, AΘΗΝΑWWW.K-2.GRInsurance Services Hotel Insurance

03

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ο ΝΙΚΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ  
ΝΕΟΣ -ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ- 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ) αποτελεί το αρχαιότερο σωματείο ασφαλιστικής δι-
αμεσολάβησης της Ελλάδας. Διαχρονικά υπηρετεί και προάγει τον θεσμό του ασφαλιστικού συμβούλου και την 
σχέση του με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Κάποια γεγονότα των τελευταίων ετών έφεραν σε διαμάχη τα μέλη του τελευταίου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβου-
λίου, με αποτέλεσμα κατόπιν αντεγκλήσεων να διοριστεί από το πρωτοδικείο νέο διοικητικό συμβούλιο με σκοπό να 
οδηγηθεί σύντομα ο ΠΣΑΣ σε ομαλή εκλογική διαδικασία. Το ΔΣ εξέλεξε πρόεδρο τον Νίκο Κεχαγιάογλου ως πρό-
σωπο κοινής αποδοχής και ως γνώστη προσώπων και πραγμάτων στην ασφαλιστική αγορά που θα αποδειχθούν 
χρήσιμα για την συνέχεια του έργου του Συνδέσμου.

Ο ρόλος του ΠΣΑΣ για το ευρύ κοινό είναι ιδιαίτερης σημασίας & θα αναφέρουμε μόνο 
δύο σημεία:

Η συγκράτηση των τιμών των ασφαλίστρων μπορεί να περάσει αποτελεσματικά μέσα από την οργάνωση των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών οι οποίοι ως άμεσοι συζητητές με τους ασφαλισμένους, μπορούν να επικοινω-
νήσουν στις ασφαλιστικές εταιρείες την αγωνία τους για την συνολική κατάσταση που βιώνει σήμερα η κοινωνία 
η οποία βάλλεται από αυξήσεις σε όλα τα αγαθά. Ταυτόχρονα αυτό το μήνυμα μπορούν να το περάσουν ορ-
γανωμένα και στους φορείς που παράγουν το κόστος, δηλαδή στα νοσοκομεία και στους ιατρικούς συλλόγους 
της χώρας έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι αμοιβές και με αυτόν τον τρόπο να αποσυμπιεστούν τα κόστη των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Η εφαρμογή της οδηγίας περί προσωπικών δεδομένων GDPR έχει πολλές παρενέργειες γενικότερα και εμφανώς 
έχει επικρατήσει το δίκιο του ισχυρού ο οποίος λαμβάνει διάφορες ‘’αποδοχές’’ σε κείμενα που δεν διαβάζονται 
ποτέ, έτσι ώστε να κάνει το δικό του παιχνίδι με τους δικούς του όρους. Η οδηγία αυτή παρέχει το δικαίωμα 
στις ασφαλιστικές εταιρείες να απομονώσουν τον πελάτη από τον ασφαλιστικό σου διαμεσολαβητή την πιο 
σημαντική στιγμή, την ώρα της αποζημίωσης, με την δικαιολογία ότι μόνο αυτές μπορούν να επεξεργαστούν τα 
ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα. Ο μόνος τρόπος για να μην ισχύσει αυτή η καταχρηστική πρακτική είναι 
η αναγγελία οποιασδήποτε απαίτησης αποζημίωσης μέσω του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και όχι μέσω της 
εταιρείας. Θα αναρωτηθεί κάποιος: ποιο είναι το πρόβλημα; Δυστυχώς το πρόβλημα μπορεί να γίνει πολύ με-
γάλο αν κάποιος δεν διαπραγματευτεί σωστά μια αποζημίωση και αυτό, πιστέψτε μας, είναι εξαιρετικά σοβαρό 
όταν όλα μπορεί να κρέμονται σε μια πολύ λεπτή γραμμή. Την ώρα εκείνη ο πιο πιστός σου σύμμαχος είναι ο 
ασφαλιστικός σου σύμβουλος και σίγουρα τον χρειάζεσαι πιο πολύ από ποτέ…

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
https://k-2.gr/
https://k-2.gr/
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
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ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ Ή ΣΠΟΥΔΕΣ, 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ;
Στα άγρια υψίπεδα του Νεπάλ κάτω από την σκιά του Έβερεστ επωά-
ζονται οι σέρπας οι απίστευτα ανθεκτικοί αυτοί άνθρωποι που γεννή-
θηκαν σε εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από τον υπόλοιπο κόσμο 
και ανέπτυξαν δυνατότητες που φαντάζουν εξωπραγματικές για όλους 
εμάς. Με ικανότητες επιβίωσης κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες, 
με δυνατότητα να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες εξοπλισμού στις 
πλάτες τους για χάρη των ορειβατών ή των εκδρομέων που τους έχουν 
μισθώσει, βάζουν καθημερινά στοιχήματα επιβίωσης με τον Θεό και 
τα περισσότερα τα κερδίζουν με την αξία τους. Έχουν όμως την δυνα-
τότητα να κάνουν κάτι διαφορετικό; Έχει αλλάξει κάτι στην ζωή τους; 
Προσπαθούν να ξεφύγουν από την αδυσώπητη μοίρα τους; Μπορείτε 
να παρακολουθήσετε αυτό το πανέμορφο βίντεο διάρκειας 14 λεπτών 
για να ξεφύγετε από την καθημερινότητα και να συνδεθείτε νοητικά για 
λίγο με κάποιους που ζούνε εντελώς διαφορετικά από ότι εμείς και τα 
παιδιά μας. Το όνομα του ήρωά μας Apa το οποίο σημαίνει ‘’Αγαπητός 
από όλους’’.

https://www.youtube.com/embed/R3VMW6fxK6Y?rel=0
https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
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To πιο θλιβερό από όλα είναι  
ότι σήμερα η επιστήμη αποκτά  

γνώσεις πολύ πιο γρήγορα από ότι  
η κοινωνία αποκτά σοφία

ΙΣΑ ΑΚ ΑΣΙΜΩΦ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

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

