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ΖΗΤΗΜΑ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ: 
ΜΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΣΑ  
ΠΛΗΓΗ

Σε μια ιδιαίτερα  συγκινητική στιγμή, κατά τη διάρκεια του 30ου συνεδρί-
ου της ΠΟΜΙΔΑ στο θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ, παραδόθηκε επιταγή ποσού 4000€ 
στην διευθύντρια του Κέντρου Αστέγων του Δήμου Αθηναίων για την χρη-
ματοδότηση του καθημερινού συσσιτίου  των ταλαιπωρημένων αυτών συ-
νανθρώπων μας. 

Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει από κοινού στην ΠΟΜΙΔΑ και στην INTERAMERICAN οι οποίες δεσμεύτηκαν να 
προσφέρουν από ένα ευρώ για κάθε συμβόλαιο που θα αφορά ασφάλιση κτιρίου κάθε μέλους της Ομοσπον-
δίας Ιδιοκτητών, με την προοπτική η χειρονομία αυτή να επαναλαμβάνεται στο μέλλον. Η ανησυχητική αύξηση 
του αριθμού των αστέγων στην πόλη μας αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, έχει πάρει πλέον ανθρωπιστικές 
διαστάσεις και η ευαισθητοποίηση πολλών φορέων για την ανακούφιση αυτών των συνανθρώπων μας, αποτε-
λεί μια όαση ελπίδας μέσα στην γενικευμένη ύφεση. 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ 10%
Μια άλλη πολύ σημαντική είδηση από το συνέδριο αποτελεί η ανακοίνωση της μείωσης των ασφαλίστρων του 
προγράμματος κατά 10% σε υφιστάμενα και νέα συμβόλαια. Η πολύ μεγάλη επιτυχία του ομαδικού ασφαλιστη-
ρίου -την ανάπτυξη του οποίου διευθύνει η εταιρεία μας σε όλη την Ελλάδα- και η κερδοφορία του προγράμ-
ματος που οφείλεται στην αξιοπιστία και στην νοικοκυροσύνη που διακρίνει τα μέλη της 
ΠΟΜΙΔΑ, οδηγούν σε μείωση των ασφαλίστρων και σε βελτίωση των παροχών, κάτι που 
έχει ήδη γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και θα προσπαθήσουμε να συνεχιστεί 
στο μέλλον. Σημειώνεται ότι η μείωση των ασφαλίστρων γίνεται επί ενός ήδη 
πολύ χαμηλού τιμοκαταλόγου και αποδεικνύει την πολύ μεγάλη σημασία που 
έχει η ομαδικότητα υπό αξιόπιστων φορέων, μέσω της οποίας κερδίζουν 
όλοι. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΜΙΔΑ

H Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.  
και η 
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Nίκος  
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΟΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

Αρκετές φορές στο παρελθόν έχει έρθει στην επιφάνεια το θέμα της υποχρεωτικής ασφάλισης των ακινήτων 
έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς, σεισμού και φυσικών καταστροφών. Το θέμα γινόταν επίκαιρο μετά από 
δραματικά γεγονότα όπως οι πλημμύρες στην Κόρινθο, οι σεισμοί στην Καλαμάτα στα Γιάννενα ή στην Πάτρα, 
οι πυρκαγιές στην Ηλεία κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται το κράτος αρωγός και βοηθάει μέσω των μη-
χανισμών του και των διαθεσίμων που διαθέτει τους πληγέντες, άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε όχι. Εγείρεται 
το ερώτημα εάν η πολιτεία έχει την ευθύνη για να προστατεύσει τις ατομικές ιδιοκτησίες ή αν ο κάθε ένας 
ιδιοκτήτης αυτονόητα πρέπει να λάβει μέριμνα για να θωρακίσει από κάθε κίνδυνο την περιουσία του. 

Τα εργαλεία που υπάρχουν για την προστασία της ακίνητης 
περιουσίας είναι η σωστή κατασκευή, οι αντικλεπτικοί μη-
χανισμοί, τα μέτρα πυρόσβεσης και άντλησης υδάτων και 
πολλά άλλα, τα οποία κάποιος προαιρετικά μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει για να προστατέψει τα περιουσιακά του στοι-
χεία. Εφόσον δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα και υποστεί 
κάποια ζημιά που διαφορετικά θα μπορούσε να αποτραπεί, 
τότε έχει ο ίδιος την αποκλειστική ευθύνη. 

Υπό αυτή την έννοια κανείς δεν μπορεί να υπο-
χρεώσει κάποιον να ασφαλιστεί υποχρεωτικά, αρκεί ο ίδιος 
να είναι ενήμερος των συνεπειών. 

Τα οφέλη θα είναι σημαντικά και όλοι θα βγουν κερδισμένοι: 
• Η πολιτεία γιατί θα έχει μικρότερη αποζημιωτική ευθύνη,
• η ασφαλιστική αγορά γιατί θα διευρύνει το χαρτοφυλά-

κιό της, 
• οι πολίτες γιατί θα ασφαλιστούν καλύτερα και φθηνότερα, 
• η εθνική οικονομία διότι θα εισπράττει πολύ μεγαλύτερα 

ποσά από φόρους επί των ασφαλίστρων και των κερδών 
των ασφαλιστικών εταιρειών. 

Ταυτόχρονα θα διευρυνθεί η ασφαλιστική συ-
νείδηση των πολιτών  κάτι που πιστεύουμε πως δημιουργεί 
συνθήκες λιγότερου άγχους και ευημερίας.

Εδώ είναι απαραίτητο να σημειώσουμε ότι το 
ομαδικό πρόγραμμα ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN το οποίο 
υλοποιεί η εταιρεία μας σε όλη την Ελλάδα από το 2004, είναι 
κατασκευασμένο με την φιλοσοφία της καθολικής ασφάλισης 
και τα μέλη μας απολαμβάνουν εξαιρετικά προνόμια, όπως 
πληρότητα καλύψεων, ιδιαίτερα χαμηλά ασφάλιστρα (κατοικία 
100 τμ μπορεί να ασφαλιστεί από 52,5€ ετησίως) και ταχύτατη 
εξυπηρέτηση σε περίπτωση ζημιογόνου γεγονότος. 

Παρόμοια προγράμματα οργανωμένης ασφάλι-
σης των κτιρίων των μελών τους διαθέτουν οι περισσότερες 
εθνικές οργανώσεις ιδιοκτητών των ευρωπαϊκών χωρών.

Πιστεύουμε ότι στοιχειώδης πράξη προνοίας 
για κάθε ιδιοκτήτη κατοικίας ή άλλου κτιρίου είναι να το 
ασφαλίζει πάντοτε από τους κινδύνους που το απειλούν. Σε 
καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να θίγεται η ελευθερία 
της βούλησης του πολίτη, ο οποίος πρέπει να παραμείνει 
ελεύθερος να αποφασίζει για το προσωπικό του συμφέρον 
και ποιές συνέπειες θα αναλάβει ο ίδιος. Αντιθέτως θεω-
ρούμε απολύτως σωστή την υποχρεωτική ασφάλιση των 
οχημάτων, διότι η στατιστική των ζημιών είναι πολύ μεγαλύ-
τερη και ένα ανασφάλιστο όχημα θα το παρομοιάζαμε  σαν 
μια κινούμενη βόμβα.

Η θέση μας λοιπόν είναι η εξής:
Να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο ενημέρωσης 
των πολιτών μέσω τηλεοπτικής καμπάνιας 

και επιστολών (πχ μέσω λογαριασμών ΔΕΗ) για 
την δυνατότητα να ασφαλιστούν έναντι των προαναφε-
ρόμενων κινδύνων με ένα καθορισμένο χαμηλό ασφά-
λιστρο. Ταυτόχρονα θα διευκρινίζεται ότι η πολιτεία 
δεν θα αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση αποζημίωσης 
ατομικής περιουσίας διότι την ευθύνη την 
έχει αυτονόητα ο κάθε ιδιοκτήτης ο οποίος 
έχει την υποχρέωση να την προστατεύσει.
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Ελπίδες γρήγορης επίλυσης του τεράστιου προβλήματος της ανάκλησης των αδειών των εταιρειών του 
Ομίλου της Ασπίς Πρόνοια, άρχισαν να φαίνονται στον ορίζοντα, μετά τις τελευταίες πολύ ουσιαστικές 
παρεμβάσεις του Συλλόγου των Ζημιωθέντων  από την Ασπίς Πρόνοια. Αποκορύφωμα αυτών των πα-
ρεμβάσεων ήταν η συγκέντρωση που έγινε την Τετάρτη 6/3/2013 στο ξενοδοχείο Τιτάνια σε μια ασφυ-
κτικά γεμάτη αίθουσα, κατά την διάρκεια της οποίας μίλησαν οι πρώην ασφαλισμένοι για τις εξαιρετικά 
δραματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν, εξαιτίας αδυναμίας χρήσης των ασφαλιστικών τους 
παροχών, αλλά και πρόσβασης στις αποταμιεύσεις τους.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση αυτή αποτελεί παγκόσμια 

-δυσάρεστη-πρωτοτυπία της Ελλάδας αφού ανάκλη-

ση ασφαλιστικής εταιρείας ζωής χωρίς αναδοχή των 

συμβολαίων δεν νοείται. Ο ασφαλιστικός κλάδος, βα-

σικός πυλώνας της παγκόσμιας οικονομίας, προστα-

τεύει θεμελιώδεις αξίες της ανθρώπινης ζωής όπως η 

αξιοπρεπής διαβίωση, η επιλογή φορέα υγείας, η ποι-

ότητα ζωής κατά την συνταξιοδότηση, η ακεραιότητα 

των περιουσιακών στοιχείων κλπ. 

Γι αυτό τον λόγο υπέρ - εποπτεύεται και 

υπέρ - προστατεύεται σε όλο τον κόσμο. Ενδεικτικό 

παράδειγμα αποτελεί η διάσωση του ασφαλιστικού 

κολοσσού AIG στην Αμερική το 2008, η οποία έλαβε 

κεφάλαια 183 δις$ από την κυβέρνηση, τα οποία επε-

στράφησαν εξ’ ολοκλήρου εντός 4 ετών και μάλιστα με 

κέρδη 22 για το δημόσιο. Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετι-

κό παράδειγμα για το πως μπορούν όλοι να κερδίσουν 

μέσω μιας πολύ πετυχημένης διαχείρισης. 

Δυστυχώς στην χώρα μας δεν εφαρμόστη-

καν τα αυτονόητα και πολύ χειρότερα, δεν προστα-

τεύτηκαν οι ασφαλισμένοι από την ίδια την πολιτεία η 

οποία φέρει ακέραια την ευθύνη για την ελλιπή επο-

πτεία.

Κατόπιν παρεμβάσεως του ίδιου του πρω-

θυπουργού, το ζήτημα έχει ξεκολλήσει από το τέλμα 

στο οποίο βρισκόταν από τον Σεπτέμβριο και αναζη-

τείται πλέον ο κατάλληλος τρόπος για να αρχίσει η 

σταδιακή αποζημίωση των ασφαλισμένων. Εντός των 

επομένων ημερών θα γίνουν συναντήσεις του Συλλό-

γου με όλους τους εμπλεκόμενους πολιτικούς παρά-

γοντες, έτσι ώστε να ξεκαθαριστούν σημαντικά ζη-

τήματα τα οποία θα οδηγήσουν σε τροποποίηση του 

νόμου 3867/2010 με σκοπό να γίνει λειτουργικός και 

αποτελεσματικός. 

Οι ζημιωθέντες μπορούν να έχουν πλήρη ενημέρωση για όλες τις εξε-
λίξεις και τις ενέργειες του Συλλόγου, από την ιστοσελίδα anasfalistos.
blogspot.com, καθώς και να επικοινωνούν με τον Σύλλογο στα τηλέφω-
να 210-6928658 και 210-6928655 ώρες 9:00 - 17.00.

ΖΗΤΗΜΑ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ: 

ΜΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΣΑ  
ΠΛΗΓΗ
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Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
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Ένας Tarzan  
στο δρόμο για το Κ2
Στριμωγμένοι ξανά στο 4Χ4 και γύρω στις οκτώ το πρωί, αφήσαμε πίσω μας το 
Skardu με προορισμό το Askoli. Υπολογίζαμε πως θα φτάναμε εκεί μεσημέρι και 
πάντως σίγουρα πριν απ’ το σούρουπο. Στην αρχή κινηθήκαμε ανατολικά μέσα στη 
πυκνή πρωινή ομίχλη, που γρήγορα όμως της ξεφύγαμε όταν ακολουθήσαμε ανά-
ποδα το ρεύμα του ποταμού Shigar. Όλα πήγαιναν καλά, αν εξαιρέσουμε πως συχνά 
πυκνά έπεφταν στα κεφάλια μας κάποια απ’ τα ατάκτως ερριμμένα δεκάδες μπαγκά-
ζια μας. Ο χωματόδρομος δεν ήταν ότι καλύτερο, ενώ σε κάποιους νερόλακκους ο 
Tarzan - έτσι είχαμε βαφτίσει το τζιπ - αγκομαχούσε για να μη τον ρουφήξουν τα λα-
σπόνερα. Εκεί που μας ζώσανε όμως πραγματικά τα φίδια, ήτανε όταν ο πακιστανός 
επέμενε να οδηγά εν μέσω καταιγίδας σύριζα στο χείλος του δρόμου που δυστυχώς 
είχε στενέψει δραματικά. Ο κίνδυνος να γκρεμιστούμε στο ποτάμι ήτανε πια περισ-
σότερο από υπαρκτός. Για μια στιγμή μάλιστα νομίσαμε πως ο πίσω αριστερός τροχός 
μας βρέθηκε στο κενό. Και σαν να μην έφτανε ο φόβος να βρεθούμε τ’ ανάσκελα στα 
παγωμένα νερά, αρχίσαμε ξαφνικά να νιώθουμε κόμπο τα στομάχια μας απ’ το συ-
νεχόμενο ντάκα-ντούκα στον αναθεματισμέ-
νο καρόδρομο. Την ώρα λοιπόν που ξύναμε 
λίγη πιπερόριζα για να τη μασήσουμε σαν 
αντίδοτο στη ναυτία, σταματήσαμε απότο-
μα μπροστά σ’ έναν μακρύ νερόλακκο. 
Δίχως αργοπορία βέβαια ορμήσαμε 
κατά πάνω του, για να καταλήξουμε 
όμως μετά από αρκετά ανάποδα τιμόνια 
κολλημένοι βαθιά στη λασπουριά ως τους 
προφυλακτήρες. Την άλλη στιγμή βρισκόμα-
σταν όλοι στη νερό, ζωσμένοι βαρβάτα σκοι-
νιά και προσπαθώντας να ρυμουλκήσουμε 
τον παραδομένο Tarzan. Τελικά έπειτα από 
υπερπροσπάθεια ωρών και αφού φάγα-
με τη κακοκαιριά με την οκά, καταφέραμε 
επιτέλους να βρεθούμε σε στέρεο έδαφος. 
Εξαντλημένοι, μούσκεμα και βρωμεροί κα-
θίσαμε κατάχαμα. Κι ήταν η μαγική εκείνη 
στιγμή, που καταλάβαμε πως η περιπέτεια 
της κατάκτησης της βάσης του Κ2 είχε για 
μας μόλις αρχίσει... 

http://www.mypassport.gr/

