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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

H εξγαζία απηή έρεη ζηφρν λα κειεηήζεη ηελ αζθάιηζε ζηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο. Ο θιάδνο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ παξαδνζηαθά απνηειεί ίζσο ηνλ πην 

αληαγσληζηηθφ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ κεηαθνξψλ.  Απφ ηελ θχζε ηνπ σο θιάδνο, 

ηζηνξηθά πάληα δερφηαλ ηελ κηθξφηεξε θπβεξλεηηθή παξέκβαζε ζε επίπεδν ξπζκίζεσλ 

θαη ειέγρνπ θαη απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ελφο επξχηεξνπ πιέγκαηνο 

ελψζεσλ, θνξέσλ θαη ελεξγνχλησλ ππνθεηκέλσλ ηα νπνία αιιειεπηδξψληαο 

ζπληζηνχζαλ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηνπ θιάδνπ.  Ζ εξγαζία απηή απνηειείηαη απφ ηξία 

θεθάιαηα: ζην πξψην θεθάιαην δίλεηαη κία ζχληνκε επηζθφπεζε ηνπ θιάδνπ ηνπ 

ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ κεηαθνξψλ, ζην δεχηεξν θεθάιαην αλαπηχζζνληαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο έλλνηεο ηεο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηαλνεηή ε 

αλάπηπμε πνπ ζα γίλεη ζηελ πνξεία γχξσ απφ ην ζέκα , ελψ ζην ηξίην θεθάιαην 

αλαπηχζζνληαη νη θνξείο εθείλνη νη νπνίνη εζληθά αιιά θαη  δηεζλψο εκπιέθνληαη ζην 

επηζηεηφ ηεο λαπηαζθάιηζεο. Σέινο, αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε 

βηβιηνγξαθία.   

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ε νπνία έγηλε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο, ηφζν ζηελ ζχγρξνλε επνρή αιιά θαη παιαηφηεξα, ζην ρψξν ησλ 

ζαιάζζησλ αζθαιίζεσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη έλα πιήζνο απφ θνξείο νη νπνίνη 

αιιειεπηδξνχλ αθφκα θαη ζπγρσλεχνληαη κεηαμχ ηνπο, ελψ ην  ζεζκηθφ ηνπίν ην 

ζπκπιεξψλνπλ νη αξκφδηνη δεκφζηνη θνξείο.  Δηδηθφηεξα δε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

βξεηαληθήο απηνθξαηνξίαο, ζπλαληάηαη θάηη ην νπνίν δελ είλαη ηεηξηκκέλν γηα ηελ 

ειιεληθή πεξίπησζε,  δειαδή ην φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην παξάγεηαη θπξίσο ζηελ 

ηδησηηθή ζθαίξα θαη ππάγεηαη σο επίζεκν δίθαην κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ απφ ηα αξκφδηα 

θξαηηθά φξγαλα.  

 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αζθάλιζη, Θαλάζζιο Εμπόριο, Νασηική αζθάλιζη 
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SUMMARY 

This work aims to study insurance in maritime transport. The shipping industry is 

traditionally perhaps the most competitive trade and transport sector. By its nature as a 

branch, it historically always accepted the smallest government intervention at the level 

of regulation and control, and as a result a wider network of associations, operators and 

acting subjects was developed, interacting with the regulatory framework of the 

industry. This work consists of three chapters: the first chapter gives a brief overview of 

the maritime trade and transport sector, the second chapter develops the most important 

concepts of maritime insurance in order to understand the development that will take 

place around the issue, in the third chapter are developed institutions who nationally 

and internationally are involved in the science of the insurance. Finally, the conclusions 

and bibliography follow. 

It is clear from the bibliographic overview that has been made about the subject 

that both now and in the past, the field of maritime insurance is the activity of a number 

of factors who interact and even merge with each other, while the institutional 

landscape is complemented by the responsible public bodies. In particular, in the case of 

the British Empire, something that is not trivial for the Greek case, namely that the 

institutional framework is mainly produced in the private sphere and is classified as 

official law by its adoption by the competent state institutions. 

 

KEY WORDS: Insurance, Marine trade, Maritime insurance 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε κειέηε ησλ θνξέσλ νη νπνίνη εκπιέθνληαη 

ζηε λαπηηθή αζθάιηζε, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν.  Ο ζηφρνο δειαδή 

ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα θαηαγξάςεη θαη λα παξνπζηάζεη θξηηηθά ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θνξείο φπσο είλαη ελψζεηο, ηλζηηηνχηα, εηαηξείεο νη νπνίνη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ή επεξεάδνπλ ην ηνπίν ηεο λαπηηθήο αζθάιηζεο . Γηα λα επηηεπρζεί 

ν ζηφρνο απηφο, ε εξγαζία απηή είλαη κία εξγαζία βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο . 

Αθνινπζήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, δειαδή ηεο κειέηεο 

βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ, φπσο είλαη άξζξα, βηβιία, εθεκεξίδεο, ηζηνζειίδεο ζην 

δηαδίθηπν, εθζέζεηο θιπ απφ ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ νη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο 

παξαηίζεληαη. Ο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο δελ είλαη λα απνηειέζεη απιά κία παξάζεζε  

πιεξνθνξηψλ απφ επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο ησλ εθάζηνηε θνξέσλ . θνπφο είλαη λα γίλεη 

κία θξηηηθή επηινγή ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη δηαζέζηκεο , ε παξάζεζε λα 

γίλεη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ν νπνίνο λα αθνινπζεί ην ηξίπηπρν: ηζηνξηθή εμέιημε 

ηνπ θνξέα, δνκή ηνπ θνξέα, ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα θαη ζεκαζία γηα ηελ λαπηαζθάιηζε.  

Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ ν ζηφρνο απηφο λα εμππεξεηεζεί ζσζηά, ζα πξέπεη νη θνξείο νη 

νπνίνη παξνπζηάδνληαη λα παξνπζηάδνληαη κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα θαίλεηαη ε ζρέζε 

πνπ έρνπλ κε ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο φπσο είλαη ε δηεζλήο 

θχζε ηεο λαπηηιίαο, ε ζρέζε ηεο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο 

λαπηηιίαο θαη ηεο λαπηηθήο αζθάιηζεο θαη θεληξηθέο έλλνηεο  φπσο απηέο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπκθέξνληνο, ηνπ αζθαιίζηξνπ, ηεο θαιήο πίζηεο, ηνπ αζθαιηζηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ θαη ηεο απνδεκίσζεο.  

Ζ εξγαζία απηή απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

αλαπηχζζνληαη θάπνηεο γεληθέο έλλνηεο νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ζηνλ αλαγλψζηε λα 

εηζαρζεί ζε βαζηθέο πιεπξέο ηεο Ναπηηιίαο. Παξνπζηάδεηαη ν θιάδνο ηεο Ναπηηιίαο, ε 

δηεζλήο ηνπ θχζε, ε παγθφζκηα λαπηηιηαθή αγνξά θαη ε ζρέζε ηεο Ναπηηιίαο κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ην δεχηεξν θεθάιαην δίλνληαη θάπνηεο εηδηθφηεξεο έλλνηεο νη 

νπνίεο αθνξνχλ ηε λαπηηθή αζθάιηζε έηζη ψζηε λα ππάξρεη κία ζπλερήο ξνή απφ ην 
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γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ ζε κία δηαξθή αλαιπηηθφηεξε πεξηήγεζε ζην 

αληηθείκελν θαη ηηο έλλνηεο ηεο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο. Έηζη ινηπφλ ζην δεχηεξν 

θεθάιαην δίλνληαη νξηζκέλνη ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο 

λαπηαζθάιηζεο, φπσο είλαη ε ζχληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ησλ λαπηαζθαιίζεσλ θαη νη 

έλλνηεο ηνπ αζθαιίζηξνπ, ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκθέξνληνο, ηεο θαιήο πίζηεο ηνπ 

αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ηεο αζθαιηζηήξηαο ζχκβαζεο θαη ησλ απνδεκηψζεσλ. Σν 

ηξίην θεθάιαην είλαη ην θεθάιαην εθείλν ζην νπνίν , (αθνχ έρνπλ πξνεγεζεί νη 

πεξηγξαθέο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη έρνπλ αλαιπζεί νη βαζηθέο ζπληζηψζεο πνπ 

ζπλδένπλ ηε λαπηηιία κε ην ππφινηπν νηθνλνκηθφ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ θαη 

πεξηβαιινληηθφ ζχζηεκα), έξρεηαη ε πιένλ θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε λαπηηθή αζθάιηζε . Έηζη ινηπφλ, ζην ηξίην 

θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη θνξείο εθείλνη νη νπνίνη ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε 

θάπνην ζεκαληηθφ ηξφπν κε ηελ ζαιάζζηα αζθάιηζε.  Γηα θάζε θνξέα ε πεξηγξαθή ηνπ 

αλαπηχζζεηαη πάλσ ζηνπο άμνλεο ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ θνξέα, ηεο δνκήο ηνπ, ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαη ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ν θνξέαο απηφο γηα ηε 

λαπηαζθάιηζε.  Οη θνξείο εθείλνη νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη κε ην ηξφπν πνπ αλαθέξζεθε 

αλσηέξσ ζηελ εξγαζία απηή είλαη νη εμήο: ε Γηεζλήο Έλσζε λαπηαζθαιίζεσλ, ε 

Γηεζλήο Αζθαιηζηηθή Έλσζε, ην Ηλζηηηνχην Αζθαιηζηψλ ηνπ Λνλδίλνπ, νη Lloyd’s of 

London, ε Γηεζλήο Έλσζε Νενγλσκφλσλ, ην Ηλζηηηνχην Ναπηαζθαιίζεσλ ηνπ 

Λίβεξπνπι, ε Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ Διιάδνο, ε American Salvage 

Association θαη ε International Salvage Union.H εξγαζία απηή ηειεηψλεη κε ην 

θεθάιαην ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηεο ζπδήηεζεο ησλ γλψζεσλ, πνπ παξαηέζεθαλ ζηα 

βαζηθά θεθάιαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηέινο αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία. 
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1 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: Η ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΗΜΕΡΑ 

1.1 Ο ΚΛΑΔΟ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ  

Ο θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ δηα ζαιάζζεο, ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ δειαδή, 

παξαδνζηαθά απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην αληαγσληζηηθνχο, αλ φρη ηνλ πην 

αληαγσληζηηθφ, θιάδν ηνπ επξχηεξνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

πθίζηαληαη απφ ηε θχζε ηνπο ζρεηηθά κηθξή θπβεξλεηηθή παξέκβαζε ζε επίπεδν 

ειέγρνπ, κε εμαίξεζε θπζηθά ηα ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο, ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

λαπζηπινΐαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν κεγαιχηεξν βάξνο ηνπ ειέγρνπ 

πνπ πθίζηαηαη ν θιάδνο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ πξνέξρεηαη απ’ απηέο θαζ’ απηέο 

ηηο δπλάκεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ αγνξά.  

Με ηελ έλλνηα ξχζκηζε, ελλννχκε ηελ απζφξκεηε ξχζκηζε ε νπνία πξνθχπηεη 

απφ ηελ αγνξά, κε φξνπο φπσο αθξηβψο πεξηέγξαςε ν Άληακ κηζ, ην αφξαην ρέξη ηεο 

αγνξάο. Έηζη ινηπφλ νη ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε θξαηηθέο 

θαη ζε αγνξαίεο. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη θπξίσο κεηά απφ ην Β’ Παγθφζκην 

Πφιεκν, ε θξαηηθή παξέκβαζε εληνπίδεηαη σο πεξηζζφηεξν ελδπλακσκέλε, ζεζκηθά πην 

νξηνζεηεκέλε, αιιά πάλησο φρη θπξίαξρε θαη δίλεη πάξα πνιχ κεγάια πεξηζψξηα θαη 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηηο εηαηξείεο λα αζθήζνπλ ηε δηθή ηνπο ζηξαηεγηθή κέζα ζην 

πιαίζην, ην νπνίν ηίζεηαη απφ ηνπο λφκνπο θαη ηνπο ππεξεζληθνχο θαλνληζκνχο. 

 Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζπληζηνχλ έλαλ ηδηαίηεξν θιάδν ηνπ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ. Πεξίπνπ ην 80% ηνπ εκπνξίνπ ζε παγθφζκην επίπεδν πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ησλ ζαιάζζησλ νδψλ. Σν κεξίδην ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ζηνλ παγθφζκην 

ζηφιν, αλέξρεηαη ζε 7,6% ζε αξηζκφ πινίσλ, ζε 13,8% ζε ρσξεηηθφηεηα θαη ζε 16,4% 

ζε φξνπο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο. 

Σα πινία κε ειιεληθή ζεκαία ζε φξνπο αξηζκνχ πινίσλ, GT θαη DWT 
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αληηπξνζσπεχνπλ ην 1,3%, 3 % θαη 3,6%, αληίζηνηρα, ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ.  

 

Εικόνα 1: Θ ςφνκεςθ του ελλθνόκτθτου ςτόλου διαχρονικά. Πθγι: https://i1.wp.com/www.isalos.net 

1.2 Η ΔΙΕΘΝΗ ΥΤΗ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ  

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο λαπηηιίαο σο κέζνπ κεηαθνξάο εληνπίδεηαη απφ ηελ 

αξραηφηεηα θαη ίζσο είλαη έλα απφ ηα πξψηα δχν κέζα κεηαθνξάο. Αλ κάιηζηα γίλεηαη 

ιφγνο γηα κεηαθίλεζε ηεξάζηησλ πνζνηήησλ δηαθηλνχκελσλ πξντφλησλ, ηφηε κάιινλ ην 

πινίν είλαη ην κνλαδηθφ κέζν κεηαθνξάο πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη απφ νηθνλνκηθήο, 

αιιά θαη απφ ηερληθήο απφςεσο ηελ πην ζπκθέξνπζα κεηαθνξά εθείλεο ηεο κεγάιεο 

κάδαο εκπνξίνπ γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο, εηδηθά εάλ απηή ζπληζηά έλα ρχδελ θνξηίν. 

Δίλαη άιισζηε γλσζηφ θαη δεδνκέλν φηη νιφθιεξε ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή ηζνξξνπία 

θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζηεξίδνληαη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηε κεηαθνξά 

κεγάισλ πνζνηήησλ απφ θνξηία ζε ρχδελ ή κε κνξθή. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ηα 
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νξπθηά θαχζηκα, ηα ηξφθηκα θαη νη πξψηεο χιεο γηα ηε βηνκεραλία. Υσξίο θαλέλα ίρλνο 

ππεξβνιήο, ζα ιέγακε φηη ην πινίν σο κεηαθνξηθφ κέζν είλαη εθείλν ην κέζν ην νπνίν 

δηεζλνπνίεζε ηελ νηθνλνκία κέζσ ηεο παξνρήο απεξηφξηζησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Δίλαη ινηπφλ ζαθέο θαη θνηλά παξαδεθηφ φηη ην πινίν σο 

κεηαθνξηθφ κέζν, ζπληζηά ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηελ καδηθή παξαγσγή θαη ηε 

καδηθή θαηαλάισζε. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν απνηειεί ηελ θξίζηκε βάζε νιφθιεξεο ηεο 

παγθφζκηαο δηεζλνπνηεκέλεο πηα νηθνλνκίαο θαη είλαη βαζηθφο κνριφο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο.  

Μ’ φζα αλαθέξζεθαλ κέρξη ζηηγκήο πξνθχπηεη φηη ν δηεζλήο ραξαθηήξαο ησλ 

ζαιάζζησλ δηακεηαθνκίζεσλ θαη κεηαθνξψλ εκθαλίζηεθε απφ πάξα πνιχ παιηά θαη 

ζπλεηέιεζε απφ ηηο πξψηεο ζηηγκέο ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ δεκηνπξγία 

απηνθξαηνξηψλ, φζν θαη ζηελ πνιχπιεπξε ζπλεηζθνξά ηνπ ζε επίπεδν δηαπνιηηηζκηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ. Άιισζηε ζεσξείηαη πιένλ δεδνκέλν ζηε δηεζλή νηθνλνκηθή 

επηζηήκε θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ εκπνξίνπ φηη ε καδηθή 

κεηαθίλεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθαίσλ πξψησλ πιψλ φπσο είλαη νη ελεξγεηαθέο χιεο, 

δειαδή ηα νξπθηά ή κε νξπθηά ζηεξεά ή πγξά θαχζηκα, είλαη πξαθηηθά νηθνλνκηθά 

εθηθηή κφλν κέζσ ηεο ζαιάζζηαο νδνχ. Απηφ εηδηθά ζε πεξηφδνπο φπνπ νη ηηκέο ησλ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ ήηαλ αξθεηά ρακειέο κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα θάλνπλ 

αληαπνδνηηθέο θαη νηθνλνκηθέο κε ζπκθέξνπζεο επηινγέο φπσο είλαη ε θαηαζθεπή 

ππνζαιάζζησλ αγσγψλ κεηαθνξάο αεξίσλ ή νξπθηψλ θαη πγξψλ θαπζίκσλ ζαλ απηνχο 

πνπ ζηελ επνρή καο ζρεδηάδνληαη αιιά απνηεινχλ νηθνλνκηθά βηψζηκα ζρέδηα κφλν 

εμαηηίαο ηεο πςειήο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ σο ηέηνηα ηηκή 

βηψλεηαη κφλν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.  

Μεηά ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν βηψζακε κία ξαγδαία αχμεζε ησλ αθαζάξηζησλ 

εγρψξησλ πξντφλησλ ζε δηεζλέο επίπεδν, κία καδηθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ 

εζληθψλ θξαηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ή εμαηηίαο απηνχ κία πνιχ ζεκαληηθή επέθηαζε ησλ 

θαηαλαισηηθψλ αγνξψλ, αιιά θαη ηεο έληαζεο ηεο θαηαλάισζεο ζε νιφθιεξν ζρεδφλ 

ηνλ θφζκν. Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε ε νπνία θαηά 

θχκαηα εκθαληδφηαλ ηα ηειεπηαία 70 ρξφληα, νδήγεζε κεηαμχ άιισλ θαη ζε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο κέζσ ησλ πινίσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

θαηέζηεζαλ εθηθηέο ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε επηκήθπλζε 
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ησλ απνζηάζεσλ θαη ησλ δξνκνινγίσλ κεηαμχ ηεο πξνέιεπζεο ή ηεο παξαγσγήο ησλ 

πξψησλ πιψλ πξνο κεηαθνξά θαη ηνπ ηφπνπ θαηαλάισζεο σο ηειηθνχ πξννξηζκνχ. Οη 

δηεζλείο ζαιάζζηεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν, ηφζν ζε 

φγθν φζν θαη ζε ρξεκαηηθή αμία, πνζνζηφ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ.  

 

Εικόνα 2: Κατανομι του παγκόςμιου καλαςςίου εμπορίου ανά προϊόν και κατανομι των πετρελαιοειδϊν ανά είδοσ. 
(Πθγι: Διεκνισ Ζνωςθ Ναυταςφαλίςεων) 

 

Απ’ φια φζα αλαθέξζεθαλ κέρξη ζηηγκήο, είλαη πξνθαλέο φηη είλαη κεγάιεο 

ζεκαζίαο ε εκπνξηθή λαπηηιία θαη ε χπαξμε ησλ ζαιάζζησλ νδψλ θαη ησλ εκπνξηθψλ 

πινίσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη κεγέζπλζε. Παξάιιεια, επεηδή νπδέλ θαιφ ακηγέο θαθνχ θαη 

ηαλάπαιηλ, ππάξρνπλ θαη νη αξλεηηθέο πιεπξέο ηεο λαπηηιίαο. Ωο ηέηνηα κεηαμχ άιισλ 
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κπνξεί λα εληνπηζηεί ε ππνρξεσηηθή αλαδηάξζξσζε ηελ νπνία επηβάιιεη ζε επίπεδν 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ή θαηαλνκήο θεθαιαίσλ θαη αληζφξξνπεο αλάπηπμεο ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε σο πςεινχ θνηλσληθνχ 

θφζηνπο ή επξχηεξνπ πέξα απφ ην θνηλσληθφ θφζηνο ην δήηεκα ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο αλάπηπμεο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Ωο δχν ηέηνηεο δηαζηάζεηο 

κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηα παξειθφκελα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ ή ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αιιά πάλσ απφ φια σο ηέηνην 

θνηλσληθφ θφζηνο πξέπεη λα ινγηζηεί ε πεξίπησζε ησλ αηπρεκάησλ ζηε ζάιαζζα ή ζε 

παξάθηηεο πεξηνρέο εμαηηίαο δξαζηεξηνηήησλ (νη νπνίεο θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

χπαξμε ηεο λαπηηιίαο).  

Ωο αηπρήκαηα, ηα λαπηηθά αηπρήκαηα είλαη ζπάληα, είλαη φκσο ζπλήζσο 

εμαηξεηηθά κεγάια ζηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή ηνπο επίπησζε, φηαλ ζπκβνχλ. 

Σέηνηεο πεξηπηψζεηο αθνξνχλ βέβαηα ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο ηεο λαπηηιίαο φπσο είλαη 

ηα δεμακελφπινηα ηα νπνία ζε πεξίπησζε αηπρεκάησλ παξνπζηάδνπλ κία πνιχ 

ζεκαληηθή έθθξηζε πεηξειαίνπ ή ινηπψλ νξπθηψλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ κε ηε 

δεκηνπξγία επηπιεφλησλ ή θαηαβπζηδφκελσλ πεηξειαηνθειίδσλ θαη ηα παξειθφκελα 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζε πεξηβαιινληηθφ ή θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. Παξάδεηγκα 

παξειθφκελνπ αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο πέξα απφ ην πεξηβαιινληηθφ, είλαη γηα 

παξάδεηγκα ηα ζεκαληηθά πιήγκαηα πνπ κπνξεί λα δερζεί ν θιάδνο ηεο αιηείαο ζε κία 

κηθξή ηνπηθά πεξηνρή ζηελ νπνία έρεη ζπκβεί θάπνηα εθηεηακέλε ζαιάζζηα ξχπαλζε 

εμαηηίαο ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο. Σα παξαπάλσ δελ αλαηξνχλ ηνλ δηεζλή ραξαθηήξα 

ηεο λαπηηιίαο, ίζα-ίζα εληείλνπλ ηελ αλάγθε θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο δηεζλνχο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε λαπηηιία, 

δεδνκέλνπ φηη πιένλ ε αλζξσπφηεηα αληηιακβάλεηαη φηη κνηξάδεηαη απφ θνηλνχ έλα 

πεξηβάιινλ, ελψ ζ’ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ξχπαλζε κπνξεί λα μεπεξλάεη ηα ζηελά 

εζληθά φξηα κε ηελ γεσγξαθηθή ηνπο έλλνηα.  
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1.3 ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε λαπηηιία έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηνλ θιάδν ηεο 

νηθνλνκίαο. Αθφκα θαη ζηα θξάηε ηα νπνία δελ έρνπλ ηα ίδηα πινία κε ζεκαίεο ηνπ 

θξάηνπο αλαθνξάο, ε λαπηηιία επηδξά ζεκαληηθά αθξηβψο γηαηί απνηειεί έλα ζεκέιην 

ιίζν ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ θπθιψκαηνο. Ζ ζεκαζία ηεο λαπηηιίαο ζηελ πνξεία 

ηεο νηθνλνκίαο ηφζν ζην πιαίζην κηαο νηθνλνκίαο ελφο θξάηνπο φζν θαη ζην επξχηεξν 

πιαίζην ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο είλαη θαζνξηζηηθή. Ζ επέθηαζε θαη ε δηεζλνπνίεζε 

ησλ αγνξψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, φπσο επίζεο θαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ 

ζπλνιηθνχ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ είλαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απνηέιεζκα ηεο καδηθήο  

δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο, κε νηθνλνκηθνχο θαη ζπκθέξνληεο φξνπο, κεγάισλ πνζνηήησλ 

πξψησλ πιψλ, είηε επεμεξγαζκέλσλ, είηε αδξά επεμεξγαζκέλσλ, είηε πξσηνγελψλ είηε 

ηειηθψλ πξντφλησλ, φπσο επίζεο θαη ηεο κεηαθνξάο επηβαηψλ ή νρεκάησλ ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο.  

 

Εικόνα 3:Μερίδιο των καλαςςιϊν μεταφορϊν ςτο ςυνολικό εμπόριο και πρόβλεψθ για τον ρυκμό ανάπτυξισ του για 
το 2018. (Πθγι: Διεκνισ Ζνωςθ Ναυταςφαλίςεων) 

 

Ζ ηζηνξηθή κεηάβαζε απφ έλαλ θφζκν δηαθξηηά νξηνζεηεκέλσλ νηθνλνκηψλ θαη 
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θαηά ζπλέπεηα θαη θνηλσληψλ, ζε κία επνρή δηεζλνπνηεκέλεο ελνπνηεκέλεο παγθφζκηαο 

θαη αιιεινεμαξηψκελεο νηθνλνκίαο έγηλε εθηθηή θαηά βάζε θπξίσο ιφγσ ηεο 

αλάπηπμεο ηεο λαπηηιίαο. Υσξίο ηελ παξνπζία κηαο δηαξθψο αλαπηπζζφκελεο 

λαπηηιίαο, ε αληαιιαγή ησλ απαξαίηεησλ αγαζψλ, αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ, ηα νπνία 

παξάγεη αιιά θαη έρεη αλάγθε, ε νηθνλνκία θαη ε θνηλσλία ζα ήηαλ ππεξβνιηθά κηθξή 

ηφζν ζε φγθν, φζν θαη ζε ζεκαζία, κε απνηέιεζκα ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην 

επίπεδν δηαβίσζεο ζε παγθφζκην επίπεδν (Μπισλφπνπινο, 2004).  

Ζ νηθνλνκηθή ζεκειίσζε ηεο άπνςεο φηη ε λαπηηιία ζπληζηά έλαλ θαηαιπηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ελφο θξάηνπο δελ είλαη θάηη θαηλνθαλέο.  Απφ 

ηηο επνρέο ηνπ Riccardo, ηνπ Adam Smith θαη παιηφηεξα αθφκα απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

εζληθηζκφ (Krugman & Obstfeld, 2011), ζεσξνχληαλ φηη ε λαπηηιία είλαη ν ζεκέιηνο 

ιίζνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ελφο θξάηνπο εηδηθά εάλ απηφ πιεπξηδφηαλ απφ 

ζάιαζζα (έξγεο, 2012). Καηά ηνλ Adam Smith κία πφιε ή έλα θξάηνο πνπ δελ έρεη 

ζεκεία επαθήο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα ή ηελ επηινγή λα 

αλαπηχμεη ζαιάζζην εκπφξην δελ ζα κπνξέζεη πνηέ λα θηάζεη ζε πςειά επίπεδα 

παξαγσγήο θαη νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο, φπνπ ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα 

ελλνείηαη κε ηελ νινέλα θαη εληεηλφκελε απφδνζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Καη ζε επίπεδν νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ δειαδή , είρε εληνπηζηεί 

απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο ζχλζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο σο κία δηαθξηηή 

επηζηήκε φηη ε ζπκβνιή ηεο λαπηηιίαο είλαη ζεκαληηθή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε  

(Κξνθίδεο, 2018).  

Ο θιάδνο ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 14νπ αηψλα φηαλ ζπλέβαιε ζεκαληηθά 

ζην παγθφζκην εκπφξην κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ην εκπφξην ηεο αγγιηθήο 

λαπηηιίαο απφ ηηο Ηλδίεο αιιά θαη ζε δηεπξσπατθφ επίπεδν ή κεηαμχ Δπξψπεο θαη 

Αθξηθήο (Krugman & Obstfeld, 2011). ζν απμάλεηαη ε παξαγσγή, φζν εληείλεηαη ε 

παξαγσγηθφηεηα ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο, φζν απμάλεηαη ε παγθφζκηα δήηεζε ζε 

εκπνξεχκαηα, ζε ππεξεζίεο, αιιά θαη ζε πξψηεο χιεο, νη αλάγθεο γηα κεηαθνξέο 

απμάλνληαη κε γεσκεηξηθφ ξπζκφ. Αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ην 80% ησλ κεηαθνξψλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν πξαγκαηνπνηείηαη δηα κέζσ ησλ ζαιάζζησλ νδψλ  (Clarksons 

Research, 2019), απηφκαηα γίλεηαη αληηιεπηή ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηεο 
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πνληνπφξνπ λαπηηιίαο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

1.4  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

Ζ Διιάδα είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη ηα πην ηζρπξά θξάηε κε λαπηηθή 

παξάδνζε ζηνλ θφζκν θαη ε εκπνξηθή ηεο λαπηηιία καδί κε ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ 

απνηεινχλ ζε φγθν ηηο 2 ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο  

(Ίζαινο Νεη, 2019). Γηα πάξα πνιιά ρξφληα ν ειιελφθηεηνο ζηφινο βξίζθεηαη ζηελ 

πξψηε ζέζε παγθνζκίσο κεηξνχκελε κε δπλαηφηεηα κεηαθεξφκελνπ φγθνπ πξντφλησλ. 

χκθσλα κε ηαθηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Διιεληθή 

Δπηηξνπή Ναπηηιηαθήο πλεξγαζίαο ε νπνία εδξεχεη ζην Λνλδίλν, ν ειιελφθηεηνο 

ζηφινο κε πεξίπνπ 4.200 πινία άλσ ησλ ρηιίσλ ΚΟΥ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010, 

αληηπξνζψπεπε πεξίπνπ ην 8,5% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, ηφζν ζε αξηζκφ πινίσλ ελψ 

ζε θφξνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο αληηπξνζψπεπε ην 13,2% (Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην 

Διιάδνο, 2019).  

Ο κέζνο φξνο ησλ πινίσλ ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ απφ απφςεσο ειηθίαο, ην 

2010 ήηαλ 12 ρξφληα. Γειαδή ήηαλ θαηά έλα ρξφλν πεξίπνπ λεαξφηεξεο ηεο κέζεο 

ειηθίαο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. Απηφ απνηππψλεη κία δπλακηθή αλάπηπμε θαη 

εηζαγσγή ζπλερψο λέσλ πινίσλ ζηα ζηνλ ειιελφθηεην ζηφιν. Ζ εληππσζηαθή δηαξθήο 

κείσζε ηεο κέζεο ειηθίαο ηνπ ζηφινπ κε ειιεληθή ζεκαία νθείιεηαη πξνθαλψο ζηνλ 

κεγάιν αξηζκφ επελδχζεσλ ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ ζε απφθηεζε θαηλνχξγησλ 

πινίσλ κε πςειέο πξνδηαγξαθέο. Σν ηειεπηαίν γίλεηαη αθφκε εληππσζηαθφηεξν εάλ 

ιεθζεί ππφςε φηη πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, κία δεθαεηία πεξίπνπ, ν κέζνο φξνο ειηθίαο 

ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ήηαλ πεξίπνπ 20 ρξφληα. εκαληηθή είλαη εμάιινπ ε 

παξνπζία ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ ζε ηνκείο φπσο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα 

δεμακελφπινηα, ηα πινία μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ, ηα νπνία κεηαθέξνπλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ζε επίπεδν παγθνζκίνπ εκπνξίνπ.  
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Εικόνα 4: Πίνακασ χρονικισ εξζλιξισ του μεγζκουσ του ελλθνόκτθτου ςτόλου. Πθγι: Ναυτικό Επιμελθτιριο τθσ 
Ελλάδοσ. 
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Εικόνα 5: Πίνακασ χρονικισ εξζλιξισ του μεγζκουσ του υπό Ελλθνικι ςθμαία ςτόλου. Πθγι: Ναυτικό Επιμελθτιριο τθσ 
Ελλάδοσ. 
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Οη Έιιελεο ηδηνθηήηεο πινίσλ, θαηφξζσζαλ λα θαηαθηήζνπλ αιιά θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ζπζηεκαηηθά θπξίαξρε ζέζε ζηελ παγθφζκηα ηεξαξρία ηεο λαπηηιηαθήο 

βηνκεραλίαο, αιιά θαη ησλ κεηαθνξψλ ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα κε 

απνθνξχθσκα θπζηθά ηνλ 20ν αηψλα. Βαζηθφ άμνλα γη’ απηή ηελ επηηπρία απνηεινχζαλ 

νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ε νπηηθή κε ηελ νπνία επέιεμαλ λα 

αλαπηχμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη είλαη απηή αθξηβψο ε ζηξαηεγηθή ε νπνία 

επέηξεςε λα ρηηζηεί ην ειιεληθφ λαπηηιηαθφ ζαχκα  (Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, 

2013).  

Ση είλαη απηφ φκσο πνπ απνθαιείηαη ην ειιεληθφ λαπηηιηαθφ ζαχκα; Ζ 

κνλαδηθφηεηα απηνχ ηνπ ζαχκαηνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κία ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα ε 

νπνία είλαη κία θαηά βάζε θαη κε θξηηήξην ηελ έθηαζε αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα κία κηθξή λεζησηηθή ρψξα κε κεξηθά εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, ζε κία 

πεξηνρή ηνπ πιαλήηε ρσξίο ηδηαίηεξε έληαζε ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ ή έληνλνπο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο, απηή ε ρψξα ινηπφλ ζ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο θαηφξζσζε κέζα ζε 

δχζθνιεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ηφζν ζην 19ν φζν θαη ζηνλ 20ν αηψλα λα νηθνδνκήζεη θαη 

λα ιεηηνπξγήζεη κε θεξδνθφξν ηξφπν έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο λαπηηθνχο ζηφινπο 

ζε παγθφζκην επίπεδν θαη λα κπνξεί λα αληαγσλίδεηαη ηεξάζηηα νηθνλνκηθά κεγέζε 

εθείλεο ηεο επνρήο φπσο είλαη ε Βξεηαλία, ε Ηαπσλία, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε 

Ννξβεγία, ε Ηζπαλία, ε Οιιαλδία θιπ.  

Ζ εθξεθηηθή αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο θαηά ηελ πξνπνιεκηθή αιιά 

θπξίσο θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν κπνξεί εχθνια λα γίλεη αληηιεπηή απφ ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα. Μφιηο ην 1938, ιίγν πξηλ μεζπάζεη ν δεχηεξνο 

παγθφζκηνο πφιεκνο, ν ζηφινο κε ειιεληθή ηδηνθηεζία, ν ειιελφθηεηνο δειαδή ζηφινο, 

ζπλνιηθά θαηακεηξνχζε νιηθή ρσξεηηθφηεηα ιίγν ιηγφηεξν απφ δχν εθαηνκκχξηα 

θφξνπο. Σέζζεξα ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (ελδερνκέλσο έρεη 

ζπληειέζεη ζεκαληηθφ ξφιν ε ηζηνξία ησλ Liberties), ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

ειιελφθηεηνπ ζηφινπ απμήζεθε ζηα 2,5 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα θφξνπο, δειαδή 

ππεξδηπιαζηάζηεθε, ελψ ζηα 1976 έθηαζε ζην απίζηεπην κέγεζνο ησλ 50 εθαηνκκπξίσλ 

θφξσλ, δειαδή 25 θνξέο κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηε ρσξεηηθφηεηα πνπ ήηαλε πξηλ απφ 
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ην μέζπαζκα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (Θαλνπνχινπ , Διέλε, 1992). Γειαδή ε 

ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ απφ ην 1938 έσο ην 1978, ζε έλα 

δηάζηεκα 40 εηψλ, εηθνζηπεληαπιαζηάζηεθε. Κάησ απ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο νη Έιιελεο 

πινηνθηήηεο αλαδεηθλχνληαη ζε πιένλ ηζρπξνχο παξάγνληεο ζηνλ παγθφζκην ρψξν ηεο 

λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο θαη κεηαθνξάο. εκεηψλεηαη επηπιένλ φηη αθφκα θαη ζηε 

ζεκεξηλή επνρή θιείλνληαο ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηψλα, ν ειιελφθηεηνο 

ζηφινο είλαη ν κεγαιχηεξνο ζηνλ θφζκν κεηξνχκελνο ζε φξνπο ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο, αιιά θαη ζε φξνπο ρσξεηηθφηεηαο εθηνπίζκαηνο, αλ θαη ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηεί φηη δηαζέηεη ζε θαζαξφ αξηζκφ ιηγφηεξα πινία θαηακεηξεκέλα ζε ζρέζε 

κε άιιεο ρψξεο φπσο είλαη ε Κίλα, ε Ηαπσλία. Δηδηθφηεξα νη Έιιελεο πινηνθηήηεο ζηηο 

αξρέο ηνπ 2015 ήηαλ πξψηνη ζηα δεμακελφπινηα, δεχηεξνη ζε πινία πνπ εθηεινχλ 

κεηαθνξά ρχδελ θνξηίνπ θαη δεχηεξνη ζηα πινία ηα νπνία κεηαθέξνπλ πγξνπνηεκέλν 

θπζηθφ αέξην. (Ίζαινο Νεη, 2019) 
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2 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2:  ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΣΗ ΝΑΤΣΑΥΑΛΙΗ  

2.1 ΤΝΣΟΜΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ 

Ζ ζαιάζζηα αζθάιηζε είλαη ηφζν παιηά ζαλ ηδέα, φζν θαη ε λαπηηιία σο 

εγρείξεκα. Ήδε,  6.000 ρξφληα πξηλ ηελ επνρή καο ζηελ πεξηνρή ηεο Βαβπιψλαο 

εληνπίδνληαη ζηνλ θψδηθα ηνπ Υακκνπξακπί, θάπνηεο αλαθνξέο ζε πεξηζηαηηθά 

αηηήκαηα θαη δηαηάμεηο πνπ πξνζνκνηάδνπλ, σο ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο, γηα πεξηπηψζεηο 

λαπηηθψλ αηπρεκάησλ απνδεκηψζεσλ ελ είδε λαπηηθήο αζθάιηζεο (Ενπιάκνινπ, 2014). 

Με ηνλ ηξφπν απηφ κέζα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα ηνπ Υακνπξακπί 

ζηνηρεηνζεηείηαη γηα πξψηε θνξά ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ θαη  νη πξνβιέςεηο γηα 

απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θίλδπλνο απφ πηζαλφηεηα γίλεη βεβαηφηεηα , δειαδή 

γεγνλφο. Γεκηνπξγνχληαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ θαη πάληα ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα, έλα 

ζχλνιν αηφκσλ πνπ είραλ ηελ απφ θνηλνχ ππνρξέσζε λα ζπλεηζθέξνπλ ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα κέιε πνπ απφ θάπνην θίλδπλν έπαζαλ δεκηά φζνλ αθνξά ηελ ζαιάζζηα 

αζθάιηζε  (Ενπιάκνγινπ, 2014).  

εκαληηθέο ελδείμεηο, αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ζην ζαιάζζην εκπφξην, εληνπίδνληαη θαη ζηελ πεξίνδν ηεο 

Διιεληθήο αξραηφηεηαο. Ήηαλ αλαγθαίν λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνέθππηαλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, φζνλ αθνξά ην εκπφξην ζηε ζάιαζζα θαη απηφ δελ 

είρε δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Έηζη, ηφζν ζηελ νκεξηθή επνρή φζν 

θαη ζηελ κπθελατθή επνρή εκθαλίζηεθαλ ζεζκνί ησλ νπνίσλ ν ραξαθηήξαο ήηαλ 

απνδεκησηηθφο, φπσο ιφγνπ ράξε ε ππνρξέσζε απηφο ν φπνηνο αθαηξεί αλζξψπηλε δσή 

λα απνδεκηψλεη ηνπο θιεξνλφκνπο απηνχ ηνπ νπνίνπ ηελ δσή αθαίξεζε. Δπηπιένλ, 

αξγφηεξα, ζηελ επνρή ηνπ φισλα, εκθαλίζηεθαλ επίζεο ζεζκνί νη νπνίνη έρνπλ έληνλα 

ζηνηρεία αζθάιηζεο θαηά ηνπο νπνίνπο ζεζκνχο δηαθνξέο ζπιινγηθφηεηεο πνπ κπνξνχλ 

λα ελλνεζνχλ σο ελψζεηο πνιηηψλ, λαπηηθψλ, κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 



16 
 

δαπαλψλ πνπ αθνξνχζαλ ην μαθληθφ γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ, φπνπ ηέηνηεο δαπάλεο 

λννχληαη ε θεδεία θαη ε ζπληήξεζε ησλ παηδηψλ (Παδαξδήο, 2015). 

 ηελ Αξραία Διιάδα ε λαπηηιία απνηεινχζε ην βαζηθφ κέζν κεηαθνξάο γηα 

πξφζσπα θαη πξάγκαηα, θπξίσο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο 

γεσκνξθνινγίαο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ ν νπνίνο είλαη θαηά θχξην ιφγν έλαο 

πνιπλεζηαθφο ζρεκαηηζκφο, φπνπ εθαηνληάδεο λεζηά θαη λεζίδεο θαηνηθνχληαλ θαη 

αλέπηπζζαλ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πνιηηηζκφ θαη κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ 

πξνέθπςε ε αδήξηηε αλάγθε γηα αληαιιαγή είηε αγαζψλ είηε επηζθέςεσλ είηε αθφκα 

θαη πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ρξήζε ζθαθψλ.  Σν πιήζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ ζαιάζζηα δσή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ δηαπεξλά ην ζχλνιν ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θιεξνλνκεζεί ζηελ ζχγρξνλε επνρή απφ ηελ αξραία Διιάδα, φπσο 

θείκελα έξγα ηέρλεο θαη ινηπά. Πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ λαπηηιία ηελ παξάδνζε, 

ηα κέζα, ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο ζπλήζεηεο ζηελ αξραία ειιεληθή επνρή ιακβάλνπκε απφ 

δηάθνξνπο ζπγγξαθείο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Ζζίνδνο ζην ζχγγξακκά ηνπ «Έξγα θαη 

Ζκέξαη», ν Ξελνθψληαο ζην ζχγγξακκά ηνπ «Οηθνλνκηθφο» θαη απφ ηνλ Γεκνζζέλε 

επίζεο. εκαληηθά ιηκάληα εκπνξίνπ εθείλεο ηεο επνρήο πέξα απφ ηνλ Πεηξαηά ήηαλ ε 

Κφξηλζνο, ε Ρφδνο, ε Αίγηλα θαη ε Γήινο (Ενπιάκνγινπ,2014). Οη δχν πην γλσζηνί 

ζεζκνί νη νπνίνη πξνζηδηάδνπλ ζηε λαπηηθή αζθάιηζε γηα ηελ επνρή ηεο αξραίαο  

Διιάδνο είλαη ε γεληθή αβαξία θαη ην λαπηηθφ δάλεην. ηηο παξαγξάθνπο πνπ 

αθνινπζνχλ αλαπηχζζεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ε γεληθή αβαξία θαη ην λαπηηθφ δάλεην. 

Σν λαπηηθφ δάλεην είλαη ίζσο έλα απφ ηα πξψηα αλ φρη ην πξψην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν δαλεηζηήο θαη ν 

δαλεηδφκελνο ζπληζηνχλ απφ θνηλνχ ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο, θαηά ηελ νπνία ν έκπνξνο 

ν νπνίνο ζθφπεπε λα αζθήζεη κία ζαιάζζηα δξαζηεξηφηεηα, δειαδή νπζηαζηηθά λα 

πάξεη έλα θαξάβη λα ην θνξηψζεη κε εκπνξεχκαηα θαη λα μεθηλήζεη γηα θάπνην 

πξννξηζκφ (θάπνην ιηκάλη) ζην νπνίν ζα πνπιήζεη ηα εκπνξεχκαηά ηνπ , ιάκβαλε έλα 

δάλεην απφ θάπνηνλ ν νπνίνο είρε ηελ ρξεκαηηθή δπλαηφηεηα λα ηνπ ρνξεγήζεη απηφ ην 

θεθάιαην (Παδαξδήο, 2015). ε πεξίπησζε πνπ ην πινίν ηνπ εκπφξνπ έθηαλε ζην 

ιηκάλη ην νπνίν ήηαλ αξρηθφο πξννξηζκφο θαη πξνβιεπφηαλ ζηε ζπκθσλία θαη εθφζνλ 

έθαλε ηελ πξνβιεπφκελε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δνζνιεςία θαη ιάκβαλε ηηο 

ζρεηηθέο ακνηβέο, ηφηε ζα επέζηξεθε ην πνζφ ην νπνίν είρε ιάβεη σο ρξεκαηνδφηεζε κε 
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ηε κνξθή δαλείνπ κε έλαλ αξθεηά πςειφ ηφθν. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ην πινίν γηα 

θάπνην ιφγν δελ θαηάθεξλε λα θηάζεη ζην ιηκάλη ην νπνίν είρε δεισζεί σο πξννξηζκφο , 

ηφηε ν ζαιαζζνπφξνο έκπνξνο απαιιαζζφηαλ απφ θάζε ππνρξέσζε θαηαβνιήο απηνχ 

ηνπ δαλείνπ. ην ζεκείν απηφ αλαγλσξίδνπκε δχν ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο : ε κία αθνξά 

ηελ εκθάληζε κηαο κνξθνινγίαο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ εξγαιείνπ αλάπηπμεο πνπ 

είλαη ε ρνξήγεζε ελφο δαλείνπ, κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη ηα δχν ηηο επηδηψμεηο ηνπο θαη λα 

βειηηψζνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο ζε κία φπσο αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκία 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαηάζηαζε θαηά Pareto (Krugman & Obstfeld, 2011), ζηελ νπνία 

θαη νη δχν ζπκβαιιφκελνη έρνπλ βειηηψζεη ηελ επεκεξία ηνπο, γηαηί ηφζν ν δαλεηζηήο 

σο θεθαιαηνχρνο βξίζθεη έλα πεδίν ζην νπνίν κπνξεί λα επελδχζεη ην θεθάιαην ηνπ κε 

πςειφ ηφθν θαη λα ην απμήζεη αιιά θαη ν δηαηηζέκελνο λα ιάβεη ην ξίζθν  (o 

ζαιαζζνπφξνο έκπνξνο) βξίζθεη ηα θεθάιαηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη ελψ δηαζέηεη ήδε ηελ 

ηερλνγλσζία ηεο Ναπηηιίαο λα αζθήζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα εθείλε γηα ηελ νπνία έρεη 

ηελ ηερλνγλσζία.  Κεξδηζκέλνη είλαη θαη νη δχν ζπλαιιαζζφκελνη αιιά θαη ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν απφ ηελ αλάπηπμε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γεχηεξε 

δηαδηθαζία ε νπνία εληνπίδεηαη ζην ζεκείν απηφ σο κία ηζηνξηθή  θαηλνηνκία, αθνξά κία 

άδειε αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ κε ηελ έλλνηα ηεο πξφβιεςεο γηα θάιπςε ζε 

πεξίπησζε ελφο αηπρνχο πεξηζηαηηθνχ. Ζ πξφβιεςε απηή πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ζηε ζπκθσλία πεξηιακβαλφηαλ πσο ζε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην ιφγν , πξνθαλψο 

έλα ζαιάζζην αηχρεκα, ην πινίν δελ θαηαθέξεη λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ ηφηε ν 

δαλεηδφκελνο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ην δάλεην ην νπνίν έρεη 

ιάβεη απηφ ην ζηνηρείν εκπεξηέρεη θαζαξά ηελ έλλνηα ηεο λαπηαζθάιηζεο θαη ηεο 

κεηάζεζεο ηνπ θηλδχλνπ (Παδαξδήο, 2015). 

Σν λαπηηθφ δάλεην είλαη έλα πνιχ ζπρλφ πξντφλ ζηα ρξφληα ηεο αξραίαο Αζήλαο 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθε είηε γηα εηξεληθνχο εκπνξηθνχο ζθνπνχο αιιά θαη γηα 

ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο απφ πάξα πνιινχο ην λαπηηθφ δάλεην ζεκαηνδνηεί ην πξψην 

ζηελ ηζηνξία είδνο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο Αλ θαη εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε 

ηελ ζαιάζζηα αζθάιηζε φπσο απηή ελλνείηαη ζήκεξα. 

Ζ γεληθή αβαξία είλαη ε ηππηθή πεξίπησζε κεηάζεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη 

δηαζπνξάο ηνπ ζε έλα ζχλνιν απνδεθηψλ ψζηε λα γίλεη ην εγρείξεκα , ην νπνίν ηειεί 
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ππφ θίλδπλν, βηψζηκν γηα απηφλ πνπ επηρεηξεί ην εγρείξεκα. Ζ γεληθή αβαξία κε ηε 

κνξθή πνπ ηζηνξηθά εκθαλίζηεθε ζηελ αξραία Διιάδα, αθνξνχζε ηελ πεξίπησζε 

εθείλε θαηά ηελ νπνία εάλ έλα πινίν ην νπνίν κεηέθεξε εκπνξεχκαηα βξηζθφηαλ ζε 

θαηάζηαζε θηλδχλνπ, ιφγσ παξαδείγκαηνο εμαηηίαο κηαο ζαιαζζνηαξαρήο, θαη έπξεπε 

γηα λα δηαρεηξηζηεί θαη λα γιηηψζεη ην θίλδπλν λα πεηάμεη ηα εκπνξεχκαηα ζηε ζάιαζζα 

(πξνθεηκέλνπ λα ζσζεί ην θαξάβη θαη νη επηβαίλνληεο ζε απηφ). Σφηε ε αβαξία 

αθνξνχζε ηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ ηα νπνία πεηάρηεθαλ ζηε ζάιαζζα ην φπνην 

θφζηνο είρε θαηαβιεζεί γηα ηελ αγνξά ηνπο ή ηελ νπνία απνδεκίσζε πξνέθππηε απφ 

απηή ηελ ελέξγεηα ή ηελ απνπιεξσκή ηπρφλ λαπηηθνχ δαλείνπ πνπ είρε ρνξεγεζεί φπσο 

πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θιπ (Ενπιάκνγινπ, 2014). Απηή ινηπφλ 

ηελ αμία γηα ηελ ελέξγεηα ηελ επσκίδνληαλ φινη νη έρνληεο ζπκθέξνλ απφ ην ηαμίδη 

απηφ ηνπ θαξαβηνχ. Ζ γεληθή αβαξία σο ζεζκφο, καο είλαη γλσζηφο απφ ηα αξραία 

ρξφληα απφ ηελ επνρή φπνπ ηα εκπνξηθά ζπκθέξνληα απφ ηελ ζαιάζζηα λαπηηιία 

απνηεινχζαλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εκπνξηθψλ λφκσλ φισλ ησλ θξαηψλ , ηα νπνία 

πξνέβιεπαλ θαη ξχζκηδαλ κέζσ λφκσλ ηηο λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ 

ηνπο. Ζ εθεχξεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο γεληθήο αβαξίαο αλάγεηαη θάπνπ κεηαμχ Φνηλίθσλ 

θαη Κξεηψλ ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ ηνπ Διιεληζκνχ ηεο αξραηφηεηαο . Γξαπηά 

απνηππσκέλν εληνπίδνπκε ηνλ ζεζκφ ηεο γεληθήο αβαξίαο γηα πξψηε θνξά ζην λεζί ηεο 

Ρφδνπ εμ νπ θαη νλνκάζηεθε σο λφκνο ησλ ξφδησλ πεξί λαπηνζχλεο (Παδαξδήο, 2015).  

πσο αδηάιεηπηε ήηαλ ε εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λαπηηιίαο ην ίδην 

αδηάιεηπηε ήηαλ θαη ε εμέιημε ησλ ζεζκψλ πνπ ξχζκηδαλ ην θαηλφκελν απηφ, νη νπνίνη 

ζεζκνί εμειίζζνληαη αλάινγα κε ηελ εμέιημε πνπ ιάκβαλε είηε ε ηερλνινγία ζαιάζζηαο 

κεηαθνξάο είηε γεληθφηεξα ε αληίιεςε γηα ηελ έλλνηα ηνπ θξάηνπο ηνπ θνηλνχ 

ζπκθέξνληνο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηα ινηπά. Μέρξη ηνλ 13ν αηψλα ην θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξντφλησλ απηψλ ήηαλ ε εκθάληζε αζθαιίζεσλ κεηαμχ δηαθφξσλ 

νκάδσλ πνπ είραλ ην ζρεηηθφ ζπκθέξνλ. Σέηνηεο κνξθέο αιιεινβνήζεηαο θαη 

αζθάιηζεο απνηεινχλ ε Βπδαληηλή θνηλσλία ε Ηηαιηθή «θνιφλα» θαη ε «θνλζέξβα» 

(Παδαξδήο,2015). Ζ ηειεπηαία αθνξνχζε έλα είδνο παξνρήο αζθάιηζεο, φρη κε ρξήκα 

αιιά κε ππεξεζία, κε ηελ παξνρή δειαδή πινίσλ ππνζηήξημεο απφ ηνλ θίλδπλν ησλ 

πεηξαηψλ. Σελ καθξά απηή ηζηνξηθή πεξίνδν κέρξη ηνλ 13ν αηψλα σξηκάδνπλ νη 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ λαπηαζθάιηζε θαη φιν θαη πην ζπρλά εκθαλίδνληαη κε 
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ζεζκηθφ ηξφπν ζην δηθαληθφ ζχζηεκα ησλ δηαθφξσλ παξάθηησλ θξαηψλ. εκαληηθφ 

ξφιν ζε απηφ ιακβάλνπλ θαη νη ζπληερλίεο. Δθείλε ηελ πεξίνδν εκθαλίδνληαη γηα πξψηε 

θνξά κε ζαθή δηαθξηηφ θαη ζεζκνζεηεκέλν ηξφπν νη ξήηξεο σο κνξθέο απνδεκηψζεσλ 

αιιά θαη ε έλλνηα ηνπ αζθαιίζηξνπ σο αληίηηκν γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ 

(Ενπιάκνγινπ, 2014).  

Ζ πεξίνδνο απφ ηνλ 13ν αηψλα κέρξη θαη ηνλ 17ν αηψλα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ξαγδαία εμέιημε ηεο λαπηαζθάιηζεο, σο απνηέιεζκα ηεο σξίκαλζεο ησλ εζληθψλ 

θξαηψλ ζην πιαίζην ηεο θενπδαξρίαο ηεο αλάπηπμεο ησλ πξψησλ απηνθξαηνξηψλ κε 

ππεξπφληηα δξάζε. Ωο βαζηθή αηηία ηεο κεηεμέιημεο ηεο λαπηαζθάιηζεο ζηελ ζχγρξνλε 

κνξθή ηεο ή έζησ ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο πξψηκεο κνξθήο θαηά ηελ αξραηφηεηα , 

αλαθέξεηαη κία ζεηξά απφ απαγνξεχζεηο ηηο νπνίεο επέβαιε ε ξσκαηνθαζνιηθή 

εθθιεζία ηελ πεξίνδν ηνπ πάπα Γξεγνξίνπ ηνπ έλαηνπ, ν νπνίνο εμέδσζε κία ζεηξά απφ 

απαγνξεχζεηο, κεηαμχ άιισλ απαγφξεπζε ηνπο ηφθνπο θαη ην λαπηηθφ δάλεην (ακηψηεο 

& Παδαξδήο,2015). Ωο εθ ηνχηνπ παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε αλαδήηεζεο λέσλ ηξφπσλ 

θαη κεζφδσλ γηα ηελ θάιπςε θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζαιάζζησλ εγρεηξεκάησλ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εγρεηξήκαηα απηά , πνπ λα κελ 

πεξηέρνπλ ηελ παξάλνκε (ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ηνπ Πάπα) πξνθαηαβνιή 

αζθαιίζηξνπ ή λαπηηθνχ δαλείνπ (Ενπιάκνγινπ,2014). 

Απφ εθείλε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν ζψδνληαη αξθεηά έγγξαθα ηα πεξηζζφηεξα εθ 

ησλ νπνίσλ απνηεινχλ ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, ην 

αξραηφηεξν εθ ησλ νπνίσλ αλάγεηαη ζην 1347 ζηελ Γέλνβα.  Ήηαλ ε επνρή πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε,  ε ζπλαζθάιηζε θαη ε αληαζθάιηζε.  Σν ηέινο 

ηεο ηζηνξηθήο απηήο πεξηφδνπ, πεξίπνπ δειαδή ζην 1700, ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ελφο 

πξψηνπ θχθινπ σξίκαλζεο ηεο λαπηηθήο αζθάιηζεο θαηά ην νπνίν ηέζεθαλ νη βάζεηο 

θαη σξίκαζαλ νη ζπλζήθεο γηα λα πξνθχςεη ε  λαπηαζθάιηζε κε ηελ ζχγρξνλε κνξθή 

ηεο.  

Ζ ζχγρξνλε κνξθή ζηηο λαπηαζθαιίζεηο αξρίδεη λα εδξαηψλεηαη θαη λα 

ζρεκαηνπνηείηαη κεηαμχ 17νπ θαη 19νπ αηψλα. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ε λαπηαζθάιηζε 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ αλεμάξηεηα ππνθείκελα, ηνπο αζθαιηζηέο, νη νπνίνη είλαη 

επηρεηξεκαηίεο ηεο λαπηαζθάιηζεο, δειαδή εηζέξρνληαη ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά ησλ 
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ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κε ζθνπφ ηελ επέλδπζε ρξεκάησλ θαη ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ 

ηνπο. Απηφ  πξνυπέζεηε ηελ χπαξμε ελφο αξρηθνχ θεθαιαίνπ επέλδπζεο θαη γηα απηφ ην 

ιφγν αξθεηνί απφ απηνχο παξάιιεια ιεηηνπξγνχζαλ σο ηξαπεδίηεο ή δαλεηνδφηεο.  

Δθείλε ηελ πεξίνδν, εηδηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ Λνλδίλνπ, ηδξχνληαη νη πξψηεο 

ζεκαληηθέο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο λαπηαζθάιηζεο. Παξφια 

απηά, πξψηε εηαηξεία κε αληηθείκελν ηελ απηαζθάιηζε ηδξχζεθε ζηελ Οιιαλδία ην 

1629, αιιά αθνινχζεζε ε ίδξπζε αξθεηψλ εηαηξεηψλ ζηε κεηξφπνιε ηεο ζαιάζζηαο 

αζθάιηζεο ην Λνλδίλν.  Αξγφηεξα δεκηνπξγήζεθαλ εηαηξείεο λαπηαζθάιηζεο ζηε 

Γαιιία, ηελ Ηηαιία, ηε Γεξκαλία, ην Βέιγην θαη άιιεο ρψξεο πνπ είραλ ζαιάζζηα 

δξαζηεξηφηεηα.  

Ζ πξψηε ζεζκηθή παξέκβαζε ελφο θξάηνπο γηα λα ξπζκίζεη ηελ αγνξά ησλ 

λαπηαζθαιίζεσλ ηνπ, εληνπίδεηαη αθξηβψο ηελ πεξίνδν πνπ γαινπρείηαη ν Adam Smith 

θαη είλαη ελάληηα ζην πλεχκα ηνπ, κε ηελ έλλνηα φηη ε παξέκβαζε απηή απνηειεί κ ία 

θίλεζε θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ (Παλαγησηαθφπνπινο, 1994). Ζ παξέκβαζε απηή ηεο 

Αγγιηθήο Κπβέξλεζεο ζπλέβε ην 1720 θαη νπζηαζηηθφ ζηφρν είρε  λα ζπάζεη ην 

κνλνπψιην ηεο ζχκπξαμεο δχν κεγάισλ λαπηαζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη λα επηηξέςεη  

ηελ είζνδν ζηελ αγνξά ησλ αζθαιίζεσλ, αλεμάξηεησλ κηθξψλ κεκνλσκέλσλ 

αζθαιηζηψλ.  

Έλαο ζεκαληηθφο ζηαζκφο ζηελ εμέιημε ησλ ζαιάζζησλ αζθαιίζεσλ απνηειεί ν 

λφκνο ηνπ 1862 (Παδαξδήο, 2015), ν νπνίνο επέηξεςε ηελ δεκηνπξγία κεγάισλ 

εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο γηα πξψηε 

θνξά δεκηνχξγεζαλ ηνπο αιιειαζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο δειαδή νξγαληζκνχο νη 

νπνίνη είραλ ηελ κνξθή νκφηηκσλ νξγαληζκψλ πνπ πξνζέθεξαλ έλα δείθηε θάιπςεο θαη 

αζθαιηζηηθή πξνζηαζία ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Οη αιιειαζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 

αξρηθά ιεηηνπξγνχζαλ ρσξίο θάπνηα λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, απηφ ζπλέβε αξθεηά 

αξγφηεξα  

Πξνο ην ηέινο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα φηαλ ππήξμε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ P&I clubs (Ζιηφπνπινο, 2017). Ζ εμέιημε ησλ clubs αθνξνχζε ηελ 

πξνζζήθε ζηελ αζθαιηζηηθή αηδέληα θαη αληηθεηκέλσλ ηα νπνία δελ εκπίπηνπλ ζηε 

ζηελή έλλνηα ηνπ πινίνπ φπσο είλαη ηα εκπνξεχκαηα νη επηβαίλνληεο ην πξνζσπηθφ θιπ. 
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εκαληηθφ ξφιν ηελ εμέιημε θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηηο 

λαπηαζθαιίζεηο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ είραλ θαη νη δηάθνξεο ππεξεζίεο νη νξγαληζκνί , 

φπσο απηνί δεκηνπξγήζεθαλ ζε εμειηγκέλα θξάηε. ηέηνην νξγαληζκνί είλαη ν γαιιηθφο 

λενγλψκνλαο, νη δηακεζνιαβεηέο θαη νη salvage associations. 
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Εικόνα 6: υνολικόσ τηίροσ των ναυταςφαλίςεων ςε παγκόςμιο επίπεδο και κατανομι τουσ ανά περιοχι και ανά τομζα 
τθσ ναυτιλίασ. 
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2.2 ΣΟ ΑΥΑΛΙΣΙΚΟ ΤΜΥΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΑΥΑΛΙΣΡΟ 

Ζ λαπηαζθάιηζε ή αιιηψο ζαιάζζηα αζθάιηζε, πξνθχπηεη απφ φζα έρνπλ 

αλαθεξζεί παξαπάλσ, φηη είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα φιν ην πιαίζην ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Ναπηηιίαο. Γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε έλλνηα ηεο ζαιάζζηαο 

αζθάιηζεο θαη ε ιεηηνπξγηθή ηεο εμάξηεζε απφ φιν ην πιαίζην ελλνηψλ κε ηηο νπνίεο 

αιιειεπηδξά, είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηεί θαη λα δηαζαθεληζηεί ε γεληθφηεξε έλλνηα 

ηεο αζθάιηζεο, ηνπ ζπκθέξνληνο θαη νη ζεσξίεο νη νπνίεο δηέπνπλ ην θνηλσληθφ απηφ 

θαηλφκελν. Γηα ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζθάιηζεο έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο 

ζεσξίεο θαη εμεηάδεηαη ε αζθάιηζε ζηα πιαίζηα δηαθφξσλ έηζη θη αιιηψο ππαξθηψλ 

ζεσξηψλ φπσο είλαη ε ζεσξία παηγλίσλ, ε ζεσξία πηζαλνηήησλ, ε απνηίκεζε θηλδχλνπ 

νη ζεσξίεο σθειηκφηεηαο θιπ. Γηα παξάδεηγκα ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο αλάγθεο, ε 

αζθάιηζε είλαη κία νηθνλνκηθή νξγάλσζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ακνηβαηφηεηα πξνο 

θάιπςε ηπραίαο θαη κεηξήζηκεο ζε ρξήκαηα νηθνλνκηθήο αλάγθεο 

(Παλαγησηαθφπνπινο, 1994). Έηζη πξνθχπηεη φηη νη άλζξσπνη θαη εηδηθφηεξα ηα πινία, 

αζθαιίδνληαη απέλαληη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, πνπ δηαηξέρνπλ κε ηελ 

θαηαβνιή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηηκήκαηνο, ην νπνίν απνθαιείηαη αζθάιηζηξν θαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ απνζθνπνχλ ζηελ πιήξε έληαμε ηνπο θαη επαλαθνξά ζηελ πξφηεξε 

θαηάζηαζε ζηελ πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ θαηάζηαζή ηνπο, δειαδή. απηή 

ε δηαδηθαζία επαλαθνξάο ζηελ πξν ηνπ θηλδχλνπ θαηάζηαζε νλνκάδεηαη απνδεκίσζε  

(Γθνινγθίλα-Οηθνλφκνπ, 2012).  

Κάησ απφ απηφ ην Πιαίζην είλαη εθηθηφ λα γίλεη θαηαλνεηή ζε θάπνην βαζκφ ε 

ρξεζηκφηεηα ηεο λαπηηθήο αζθάιηζεο, κε ηελ έλλνηα ηεο απνδεκίσζεο λα είλαη κία απφ 

ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ππξήλα ηεο λαπηαζθάιηζεο, σο δειαδή 

εθείλν ην παθέην κέηξσλ ηα νπνία επαλαθέξνπλ ην πινίν , ην εκπφξεπκα, ην πξνζσπηθφ 

θαη ηα ινηπά ζηελ πξν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαηάζηαζε. Ζ ζχκβαζε ηεο 

ζαιάζζηαο αζθάιηζεο ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ αζθαιηζηή θαη ηνπ αζθαιηδφκελνπ. Ωο 

ζχκβαζε δεκηνπξγεί θαη δηθαηψκαηα αιιά θαη ππνρξεψζεηο θαη πξνο ηα δχν κέξε σο 

κία ακθνηεξνβαξήο ζπκθσλία. Βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ αζθαιηδφκελνπ είλαη ε 

πιεξσκή ηνπ αζθαιίζηξνπ πξνο ηνλ αζθαιηζηή. ε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζεί ν 
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θίλδπλνο, δειαδή πνπ ην ελδερφκελν ην νπνίν ήηαλ πηζαλφ ηψξα πηα απφ ηνλ θφζκν ηεο 

πηζαλφηεηαο κεηαβεί ζηνλ θφζκν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο , θαη δεκησζεί ην αζθαιηδφκελν 

αληηθείκελν σο απνηέιεζκα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ , ηφηε ν αζθαιηζηήο 

είλαη ππνρξεσκέλνο (ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ε ζχκβαζε) λα απνδεκηψζεη ην 

αζθαιηδφκελν αληηθείκελν πξνθεηκέλνπ απηφ λα επαλέιζεη ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ 

(θαη ζην βαζκφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί) ζηελ πξφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξηζθφηαλ πξηλ επέιζεη ν θίλδπλνο θαη πξηλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δπζκελείο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο επί ηνπ αζθαιηδφκελνπ αληηθεηκέλνπ  (Παλαγησηαθφπνπινο, 

1994).  

Έλα απφ ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο είλαη ε έλλνηα ηνπ 

έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ηνπ αζθαιηδφκελνπ. Ζ ζχκβαζε απνδεκίσζεο ή αιιηψο ε 

αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πξνυπνζέηεη πξψηα απφ φια θαη θχξηα λα έρεη ν αζθαιηδφκελνο 

έλλνκν ζπκθέξνλ, έηζη ψζηε λα πξνβεί ζηε ζχλαςε ζπκθσλίαο, λα δεκηψλεηαη δειαδή 

ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί απψιεηα ε βιάβε ηνπ ζπκθσλεκέλνπ 

πινίνπ ή εκπνξεχκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππήξρε απηή ε έλλνηα ηνπ έλλνκνπ 

ζπκθέξνληνο, δελ ππήξρε δειαδή θαη ε δπζκελήο νηθνλνκηθή επίπησζε κεηαμχ ηνπ 

αζθαιηδφκελνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αζθάιηζεο έηζη ψζηε ε βιάβε ή ε 

απψιεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αζθάιηζεο λα κελ επηθέξεη νηθνλνκηθή έλλνηα ζην 

πξφζσπν, ηφηε ε έλλνηα ηεο λαπηαζθάιηζεο ζα ήηαλ θάηη πνπ ηείλεη πεξηζζφηεξν πξνο 

ηελ θεξδνζθνπία (Αζαλαζνπνχινπ, 2010). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί αλ είλαη δπλαηφ λα 

ιακβάλεη απνδεκίσζε θάπνηνο ρσξίο λα ηνπ έρεη πξνθιεζεί θάπνηα νηθνλνκηθή δεκηά 

θαη ηφηε θεξδίδεη ρσξίο ηνλ θίλδπλν, ηφηε πξφθεηηαη γηα κηα ηππηθή πεξίπησζε 

αξκπηηξάδ, ην νπνίν ζεσξείηαη μέλν ηφζν πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ αιιά θαη σο πξνο 

ηα απνδεθηά ήζε θαη έζηκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  (Καξαιή, 2016). Απηφ 

ηίζεηαη κε ηελ κνξθή απηή, αθνχ, γηα παξάδεηγκα, ζα ήηαλ κία βάζηκε επηινγή γηα 

θάπνηνλ λα αζθαιίδεη ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη λα ηελ θαηαζηξέθεη πξνθεηκέλνπ λα πάξεη 

ην νηθνλνκηθφ αληίηηκν ηεο απνδεκίσζεο.  

Δλ θαηαθιείδη ζηε ζαιάζζηα αζθάιηζε ν αζθαιηζηήο ζπκθσλεί λα πιεξψζεη ηελ 

απνδεκίσζε ζηνλ αζθαιηδφκελν αλάινγα κε ηε ζπκθσλία πνπ έρεη ππνγξαθεί, γηα 

δεκηέο βιάβεο ή απψιεηεο πνπ πξνθαινχληαη ζην πινίν ζην πξνζσπηθφ ή ζηα 

εκπνξεχκαηα εμαηηίαο ησλ ζαιάζζησλ θηλδχλσλ νη νπνίνη είλαη ζπλαθείο κε ηελ 
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ζαιάζζηα δξαζηεξηφηεηα θαη ηε λαπζηπινΐα. Ζ έλλνηα ηνπ αηηήκαηνο ηνπ έλλνκνπ 

ζπκθέξνληνο είλαη κία έλλνηα ε νπνία έρεη δηάθνξεο κνξθέο  (Γθνινγθίλα-Οηθνλφκνπ, 

2012) κε ηηο νπνίεο απηή εκθαλίδεηαη, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πξνζδνθψκελν θέξδνο, 

ην θαηαβιεζέλ θφζηνο θαη ηα ινηπά Γηα παξάδεηγκα ζηα ηππνπνηεκέλα έληππα 

αζθαιηζηήξηα ησλ Lloyd ηνπ Λνλδίλνπ ζηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ αγγιηθνχ λφκνπ γηα ηε 

ζαιάζζηα αζθάιηζε (Act 1906, 1976), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο πνπ 

ππνγξάθνληαλ, θάζε πξφζσπν πνπ έρεη ελδηαθέξνλ γηα έλα νπνηνδήπνηε εγρείξεκα 

ζρεηηθφ κε ηε λαπηηιία ζεσξείηαη φηη έρεη έλα αζθαιηζηηθφ ζπκθέξνλ  ηελ ίδηα ζχκβαζε 

(Παδαξδήο, 2015).  

ην ηέηαξην άξζξν ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ γηα ηελ ζαιάζζηα αζθάιηζε (Act 1906, 

1976),  πξνβιέπεηαη φηη ζην ελδερφκελν εθείλν πνπ ν αζθαιηδφκελνο ζε κία ζχκβαζε 

ζαιάζζηαο αζθάιηζεο δελ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ νχηε κία νξζνινγηθή νηθνλνκηθή 

πξνζδνθία ηέηνηνπ ζπκθέξνληνο, ηφηε φρη κφλν απηφ επηζχξεη ηελ πνηλή αθπξφηεηαο 

ηνπ ζπκβνιαίνπ εθφζνλ δελ πθίζηαηαη θακία νηθνλνκηθή δεκηά αιιά ζεκαηνδνηείηαη 

πσο πξφθεηηαη γηα κία ζχκβαζε ζηνηρήκαηνο ή παηγλίνπ κε έλλνκε ζπλέπεηα λα 

ζεσξείηαη παξαβίαζε ηνπ λφκνπ πεξί λαπηαζθάιηζεο.  

ρεηηθά κε ηνλ ρξφλν θαη ηελ ζηηγκή εκθάληζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκθέξνληνο 

ζεκεηψλεηαη, φηη ζηελ δηεζλή πξαθηηθή ηεο λαπηηθήο αζθάιηζεο , δελ είλαη απαξαίηεηε ε 

πξνυπφζεζε λα έρεη εκθαληζηεί θαη λα ππάξρεη ην αζθαιηζηηθφ ζπκθέξνλ φηαλ 

ζπλάπηεηαη ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Γελ ζπγθξίλεηαη δειαδή ε ζηηγκή ηεο 

ζχκβαζεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κε ηελ χπαξμε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο 

(Παλαγησηαθφπνπινο, 1994). Απηφ φκσο ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε 

είλαη ε ζχγθξηζε θαη ε αληηζηνίρηζε ηεο χπαξμεο ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο κε ηελ 

ζηηγκή ζηελ νπνία εθδειψλεηαη ν θίλδπλνο, ν πξνεξρφκελνο απφ ηελ ζαιάζζηα 

δξαζηεξηφηεηα θαη πξνθαιείηαη ε νηθνλνκηθή δεκηά . Δθείλε ηε ζηηγκή ηεο πξφθιεζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο δεκίαο εμαηηίαο ηεο εθδήισζεο ηνπ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα 

ηεθκεξηψλεηαη, φρη απιά ε πξνζδνθία αιιά ε χπαξμε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο θαη ε 

βιάβε ζε απηφ. Πάξα πνιιέο θνξέο είλαη δχζθνιν έσο αδχλαην λα ηεθκεξησζεί ην 

έλλνκν ζπκθέξνλ θαη θπξίσο λα πνζνηηθνπνηεζεί απηφ ην ζπκθέξνλ θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ε βιάβε ηνπ. Απηφ ζα ήηαλ έλα αληηθίλεηξν γηα ηελ ζχλαςε ζαιάζζησλ 

ζπκβνιαίσλ. Ωο αληηζηάζκηζκα απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ , αλαπηχρζεθαλ ηα 
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αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηχπνπ PPI δειαδή πψιεζε «proof of interest» θαηά ηα νπνία 

ε ίδηα ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζπληζηά κία ηεθκεξίσζε θαη απφδεημε ηνπ 

ζπκθέξνληνο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ εθ ησλ πξνηέξσλ , ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα ηεθκεξησζεί απηφ εθ ησλ πζηέξσλ ηελ ζηηγκή δειαδή πνπ εθδειψλεηαη ν 

θίλδπλνο (Ρφθαο & Θενραξίδεο, 2015). 

2.3 Η ΚΑΛΗ ΠΙΣΗ 

Ζ θαιή πίζηε ζηε ζαιάζζηα αζθάιηζε είλαη κία θεληξηθή έλλνηα. Ωο θαιή πίζηε 

ελλννχκε ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ αζθαιηζηηθψλ 

κεξψλ. Ζ θαιή πίζηε είλαη κία βαζηθή θαη ζεκειηψδεο αξρή ζηελ αζθάιηζε , ζηε 

ζαιάζζηα αζθάιηζε θαη ζηελ ηξαπεδηθή. Ζ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζεκειηψλεηαη ζηελ 

αξρή ηεο θαιήο πίζηεο ε νπνία αξρή επηβάιιεηαη λα ππάξρεη, λα νκνινγείηαη θαη λα 

ππνλνείηαη φρη κφλν ηελ ζηηγκή ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

αιιά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ζηελ εξκελεία ηεο 

αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο 

(Αζαλαζνπνχινπ, 2010).  

Ίζσο ε πξψηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο θαιήο πίζηεο ζηελ 

ζαιάζζηα αζθάιηζε είλαη ε ζηηγκή πεξηγξαθήο ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ , δεδνκέλνπ 

φηη πνιχ ζπρλά ην πινίν ην θνξηίν ην εκπφξεπκα θαη ην πξνζσπηθφ βξίζθνληαη καθξηά 

απφ ην ζεκείν ζην νπνίν ζπλνκνινγείηαη ε ζχκβαζε. Βεβαίσο ν αζθαιηζηήο βαζίδεηαη 

ζηηο πξνθνξηθέο δηαβεβαηψζεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ , ζε πξψηε θάζε βέβαηα, γηαηί εθ ησλ 

πζηέξσλ ζα ππάξρεη κία πξαγκαηνγλσκνζχλε. Ζ θαιή πίζηε είλαη απαξαίηεηε, ζε 

αξρηθφ επίπεδν γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αζθαιίζηξνπ θαη γηα 

ηνπο ηδηαίηεξνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη ν αζθαιηζηήο βαζίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ θαιή πίζηε θαη ζηελ θαιή πξφζεζε ηνπ αζθαιηδφκελνπ   (Αζαλαζνπνχινπ, 

2010).. Αιιά απηφ ηζρχεη θαη απφ ηελ αληίζηξνθε, φηη ν αζθαιηδφκελνο βαζίδεηαη ζηελ 

θαιή πίζηε θαη ζηελ θαιή πξφζεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο απφ ηνλ 
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αζθαιηζηή. Φπζηθά θαη ν αζθαιηζηήο, ιφγσ ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη ηεο 

πξφηεξεο εκπεηξίαο πνπ έρεη ζην αληηθείκελν, κπνξεί λα αμηνινγήζεη κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπ πινίνπ ή ηνπ θνξηίνπ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αζθάιηζεο, λα πνζνηηθνπνηήζεη θαη λα αμηνινγήζεη κε θαηάιιεια εξγαιεία θαη 

κεζφδνπο ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ ζαιάζζηα δξαζηεξηφηεηα .  

Τπνρξεψζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζαιάζζηα αζθάιηζε κεηαμχ ησλ δχν 

κεξψλ νλνκάδνληαη αζθαιηζηηθά βάξε θαη πεξηιακβάλνπλ ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη 

δξάζεο ζε πξάμεηο ή ζε παξαιείςεηο ζηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεην λα πξνβαίλνπλ νη 

αζθαιηδφκελνη. Σα αζθαιηζηηθά βάξε επηβάιινληαη απφ ην λφκν ή πξνβιέπνληαη απφ 

ηε ζχκβαζε θαη εμεηδηθεχνπλ ηελ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο   (Αζαλαζνπνχινπ, 2010). ε 

ηη δηαθέξεη φκσο ην αζθαιηζηηθφ βάξνο απφ ηελ αζθαιηζηηθή ππνρξέσζε ; Ζ βαζηθή 

δηαθνξά είλαη φηη, φζνλ αθνξά ην αζθαιηζηηθφ βάξνο, δελ κπνξεί λα απαηηεζεί ε 

ζπκκφξθσζε ηνπ αζθαιηδφκελνπ σο πξνο απηά, σο ζπλέπεηα φκσο ζε πεξίπησζε 

παξάβαζεο επέξρεηαη ζπλήζσο ε απαιιαγή ηνπ αζθαιηζηή απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηηο 

νπνίεο πξνβιέπεη ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην  (Αζαλαζνπνχινπ, 2010).  

Σα ζηάδηα ζην νπνία επηδεηθλχεηαη ε θαιή πίζηε είλαη: Σν αξρηθφ ζηάδην ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ ππνγξαθή ηεο αζθαιηζηηθήο 

ζπκθσλίαο. ε απηφ ην ζηάδην ην ζεκαληηθφηεξν αζθαιηζηηθφ βάξνο κέρξη θαη ηελ 

ηππηθή ππνγξαθή ηεο αζθάιηζεο είλαη ε «αιήζεηα» θαη πξέπεη λα είλαη πξφδειε θαη ε 

νξζφηεηα ηελ νπνία πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ νη πξνζπκβαηηθέο δειψζεηο. Ο 

αζθαιηδφκελνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξνπζηάζεη θαη λα δειψζεη κε πιήξε αθξίβεηα 

εηιηθξίλεηα θαη θαιή πίζηε ζηνλ αζθαιηζηή, φια εθείλα ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία πνπ 

κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ, λα πεξηγξάςνπλ θαη λα επηδξάζνπλ ζην θίλδπλν πνπ 

επεξεάδεη ην θνξηίν ή ην πινίν ή ην αληηθείκελν ην νπνίν αζθαιίδεηαη  (Παδαξδήο, 

2015). Δίλαη ζπλεζηζκέλν σο πξαθηηθή, νη δηαηππψζεηο ηνπ ππνςεθίνπ αζθαιηδφκελνπ 

πξνο ηνλ αζθαιηζηή λα εκπεξηέρνληαη θαη λα δηαηππψλνληαη κε ηε κνξθή απαληήζεσλ 

ζε έλα γξαπηφ κήλπκα εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ αζθαιηζηή πξνο ηνλ αζθαιηδφκελν , ην 

νπνίν εκπεξηέρεη ηελ απάληεζε ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηνλ θίλδπλν.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ νξίδεηαη ην δηθαίσκα ηνπ 
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αζθαιηζηή (λφκνο 2496 ηνπ 1997) λα πξνρσξήζεη ζε θαηαγγειία ηεο ππνγεγξακκέλεο 

αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ή λα δεηήζεη ηελ νπζηψδε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνγξαθεί, φηαλ ν αζθαιηδφκελνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 

δειψζεσλ παξαβίαζε ην θαζήθνλ πνπ είρε λα παξέρεη νξζά θαη αιεζή ζηνηρεία ή 

απέθξπςε ζεκαληηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν . Ζ θαηαγγειία απηή απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ αζθαιηζηή, κπνξεί αλ δελ επηθέξεη ηελ απφ θνηλνχ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο λα επηθέξεη ηελ νξηζηηθή ιχζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνγξαθεί κε 

ακθίπιεπξα απνηειέζκαηα θαη γηα ηνπο δχν (ηνλ αζθαιηδφκελν θαη ηνλ αζθαιηζηή).  

Πέξα απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο θαιήο πίζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξν 

ζπκβαηηθψλ δηαθαλνληζκψλ απαηηείηαη ε επίδεημε θαιήο πίζηεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηελ νπνία ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε είλαη ελ ηζρχ. Ο αζθαιηζηήο δελ πξέπεη λα 

αδηαθνξήζεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνδεκίσζεο απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλν 

θίλδπλν, επίζεο ε θαιή πίζηε έρεη θαη ππνρξεψζεηο γηα ηνλ αζθαιηδφκελν ν νπνίνο 

έρνληαο θαιή πίζηε νθείιεη εμαηηίαο απηήο λα ελεξγεί κε αδηαθνξψληαο, ζαλ λα κελ 

ήηαλ αζθαιηζκέλνο κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ηεο δεκηάο, ηελ 

έθηαζή ηεο ή λα ηελ απνθχγεη θάλνληαο φια απηά πνπ πεξηγξάθνληαη σο «ζπλεηφο 

αλαζθάιηζηνο». Με ηνλ ίδην ηξφπν ν αζθαιηζκέλνο πξέπεη λα επηδείμεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαιήο πίζηεο θαη κεηά ηελ έιεπζε ηνπ θηλδχλνπ . Δηδηθφηεξα, ην 

ζπλεζέζηεξν θαζήθνλ ην νπνίν απνξξέεη γηα ηνλ αζθαιηδφκελν εμαηηίαο ηεο θαιήο ηνπ 

πίζηεο, είλαη ε έγθαηξε εηδνπνίεζε ηνπ αζθαιηζηή γηα ηνλ θίλδπλν ν νπνίνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε σο αηπρέο ζπκβάλ  (Αζαλαζνπνχινπ, 2010). Μάιηζηα πεξηγξάθεηαη 

ππνρξέσζε ηνπ αζθαιηδφκελνπ λα ελεκεξψλεη ακειιεηί ηνλ αζθαιηζηή ζρεηηθά κε φιεο 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη κεηά ηελ έιεπζε ηνπ θηλδχλνπ . Απζηεξφηεξνο θαη 

ζαθέζηεξνο είλαη ν αγγιηθφο λφκνο ν ζρεηηθφο κε ηε ζαιάζζηα αζθάιηζε νπνίνο 

επηβάιιεη λα ηεξείηαη ε κέγηζηε δπλαηή θαιή πίζηε κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

ζηε ζαιάζζηα αζθάιηζε. Σν αγγιηθφ δίθαην δίλεη ην δηθαίσκα ζε θάζε έλα απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε (Γθνινγθίλα-Οηθνλφκνπ, 2012), λα δεηήζεη αξκνδίσο ηελ 

αθχξσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζεσξεζεί φηη ην 

αληηζπκβαιιφκελν κέξνο παξαβηάδεη ηε ζεκειηψδε αξρή ηεο θαιήο πίζηεο . Δπηπιένλ ε 

δπλαηφηεηα, ε νπνία δίλεηαη γηα αθχξσζε ηεο ζχκβαζεο εκπεξηέρεη απνηειέζκαηα γηα 

ην κέιινλ Με ηξφπν ηέηνην ψζηε ην κέξνο πνπ δελ επέδεημε θαιή πίζηε ζπλερίδεη λα 
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έρεη ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην 

αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην ελψ ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο ην νπνίν ζίρηεθε απφ ηελ κε 

επίδεημε θαιήο πίζηεο απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ην αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην, κε ηα παξαπάλσ βέβαηα λα απνηεινχλ δεηήκαηα ηεο 

δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο λα απνθαζίζεη  (Γθνινγθίλα-Οηθνλφκνπ, 

2012). 

2.4 ΣΟ ΑΥΑΛΙΣΗΡΙΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ 

Ζ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη ε απνδεκίσζε είλαη 

ηξεηο αιιειέλδεηεο έλλνηεο. Ζ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κεηαμχ ησλ δχν 

αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ δειαδή ηνπ αζθαιηζηή θαη ηνπ αζθαιηδφκελνπ . Ζ 

αζθαιηζηηθή ζχκβαζε είλαη ακθνηεξνβαξήο , απηφ ζεκαίλεη φηη δεκηνπξγεί 

ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα θαη ζηνπο δχν αληηζπκβαιιφκελνπο. Αθελφο κελ 

ππνρξεψλεη ηνλ αζθαιηζηή λα αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν ηνλ νπνίν αζθαιίδεη , αθεηέξνπ 

δε ππνρξεψλεη ηνλ αζθαιηδφκελν, ην πξφζσπν εθείλν ην νπνίν θάλεη ηελ αζθάιηζε 

δειαδή, λα πιεξψλεη ην ζπκθσλεκέλν αζθάιηζηξν.  

Μία ζχκβαζε ζαιάζζηαο αζθάιηζεο κπνξεί θαηά έλα κέξνο λα είλαη σο πξνο ην 

αζθαιηδφκελν πξντφλ ζαιάζζηα, δελ παχεη φκσο λα είλαη κία ζχκβαζε αζθάιηζεο θαη 

άξα, ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ, δηέπεηαη απφ ηνπο ίδηνπο δενληνινγηθνχο ζεζκηθνχο ή 

λνκηθνχο θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο δηέπεηαη κία ηππηθή αζθαιηζηηθή ζχκβαζε. Μία 

ζαιάζζηα ζχκβαζε αζθάιηζεο θαζίζηαηαη έγθπξε αθφκα θαη κε απιή ζπλαίλεζε 

κεηαμχ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζεσξείηαη 

απαξάδεθην ν ζθνπφο ή ην απνηέιεζκα κηαο ζαιάζζηαο ζχκβαζεο λαπηηθήο αζθάιηζεο 

λα είλαη ν πινπηηζκφο ηνπ αζθαιηδφκελνπ . θνπφο ηεο λαπηηθήο αζθάιηζεο θαη 

εηδηθφηεξα ηεο ζαιάζζηαο ζχκβαζεο αζθάιηζεο είλαη απιά θαη κφλν ε απνδεκίσζε απφ 

ηε δεκηά πνπ ζα ππνζηεί απηφο πνπ ζα εθηεζεί ζην θίλδπλν φηαλ ν θίλδπλνο γίλεη πξάμε 

θαη πξνθιεζεί κία ζπγθεθξηκέλε κεηξήζηκε πνζνηηθά απψιεηα ζπκθέξνληνο  
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(Γθνινγθίλα-Οηθνλφκνπ, 2012). Ζ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δειαδή είλαη κία ζπκθσλία 

φπνπ ν αζθαιηζηήο παξαδέρεηαη ηε ζπκθσλεκέλε παξνρή θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο 

ηεο ζχκβαζεο ελψ ν αληηζπκβαιιφκελνο, δειαδή ν αζθαιηδφκελνο, νθείιεη ην 

ζπκθσλεκέλν αζθάιηζηξν. Ζ ζαιάζζηα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε είλαη κία ζχκβαζε 

παξνρήο απνδεκίσζεο. Γειαδή κία ζχκβαζε απνδεκίσζεο δειαδή αίξεζεο ηεο δεκηάο, 

φπνπ ε δεκηά είλαη ε βιάβε ηνπ ζπκθέξνληνο, γηα απηφ ζεσξείηαη βαζηθή πξνυπφζεζε 

γηα λα ππάξρεη θαη λα είλαη ζχλλνκε κία αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ν αζθαιηδφκελνο λα 

έρεη πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ην νπνίν αζθαιίδεη δειαδή ην 

πινίν ην εκπφξεπκα ην πξνζσπηθφ θαη ηα ινηπά, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί  

Δάλ δελ ηεθκεξηψλεηαη ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηφηε ε ζχκβαζε ζαιάζζηαο 

αζθάιηζεο ράλεη ηνλ απνδεκησηηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη κεηαπίπηεη ζε κία ζχκβαζε 

ηχπνπ αξκπηηξάδ ή αιιηψο ζηνηρήκαηνο θαη εθπίπηεη. Δπίζεο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί 

ην αζθαιηζηηθφ ζπκθέξνλ δελ είλαη αλάγθε λα ππάξρεη θαηά ην ρξφλν ηεο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, είλαη απαξαίηεην φκσο λα ππάξρεη θαηά ην ρξφλν πνπ ζπκβαίλεη ν θίλδπλνο 

ή ην αηχρεκα αιιά απηφ πνπ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη θαηά ηε ζηηγκή ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, είλαη ε πξνζδνθία ζπκθέξνληνο ή θεξδψλ. Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην 

είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, δειαδή κία ζχκβαζε ζαιάζζηαο αζθάιηζεο 

ζεσξείηαη αλππφζηαηε σο ζηνηρείν εκπξάγκαην, εθηφο αλ απηή έρεη ελζσκαησζεί κέζα 

ζε έλα ζαιάζζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην (Ρφθαο & Θενραξίδεο, 2015). Σν ζπκβφιαην 

απηφ ην νπνίν θαιείηαη ζπκβφιαην αζθάιηζεο, κπνξεί λα επηθπξσζεί είηε ηε ζηηγκή 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ή αξγφηεξα. Ζ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ζπκθσλία, έηζη ην 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην είλαη ην έγγξαθν ην νπνίν απνδεηθλχεη ηελ ζχκβαζε πνπ έρεη 

ζπλαθζεί. Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα θαη φρη ραξαθηήξα 

ζπζηάζεσο. Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην εθδίδεηαη απφ ηνλ αζθαιηζηή θαη γηα λα έρεη 

ηζρχ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αζθαιηζηή. χκθσλα κε ηνλ Παδαξδή (2015), είλαη δπλαηφλ 

λα είλαη ηεθκαξηή ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε θαη κε άιια έληππα πέξαλ ηνπ 

αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, φπσο είλαη νη απνδείμεηο αζθαιίζηξσλ, ην επαζθάιηζηξν 

θιπ.  

Βαζηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε έλα αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην είλαη ε ρξνλνινγία ππνγξαθήο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο θαη δηακνλήο ηνπο, ην αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο δειαδή ην πινίν ην 
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θνξηίν, ην πξνζσπηθφ, ην φλνκα ην είδνο θαη ε ρσξεηηθφηεηα θαη ε ηζαγέλεηα ηνπ 

πινίνπ νη θίλδπλνη έλαληη ησλ νπνίσλ παξέρεηαη απνδεκίσζε θαη ην χςνο ηνπ 

αζθαιίζηξνπ.  

ζνλ αθνξά ζηελ απνδεκίσζε είλαη ε ηξίηε έλλνηα ηεο ζεκειηψδνπο ηξηάδαο 

ζχκβαζε, ζπκβφιαην, απνδεκίσζε. Ζ απνδεκίσζε είλαη ην πνζφ πνπ ν αζθαιηδφκελνο 

ζα ιάβεη πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη κία απψιεηα ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ. Ωο ηέηνηα 

απψιεηα κπνξεί λα είλαη κία κεξηθή απψιεηα ησλ πξντφλησλ ηνπ πινίνπ , ή κία νιηθή 

θαηαζηξνθή ηνπ πινίνπ θαη ησλ πξντφλησλ ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ επέιεπζε ηνπ 

θηλδχλνπ, δειαδή ηελ κεηαηξνπή ηνπ πηζαλνχ θαη ελδερφκελνπ θηλδχλνπ ζε πξαγκαηηθφ 

γεγνλφο. Σππηθά, ζηελ ζαιάζζηα αζθάιηζε νξίδεηαη σο ε απνδεκίσζε εθείλν ην πνζφ 

ην νπνίν ζα ιάβεη σο ν αζθαιηδφκελνο απφ ηνλ αζθαιηζηή ην νπνίν πφζν ζα ηνλ 

επαλαθέξεη ζηελ ίδηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ πξηλ ηελ επέιεπζε 

ηνπ θηλδχλνπ. Γηα λα ιάβεη ηελ απνδεκίσζε ζα πξέπεη λα έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ , λα 

έρεη αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, λα έρεη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, λα ηεθκεξησζεί ε έιεπζε 

ηνπ θηλδχλνπ θαη βαζηδφκελνη ζηελ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο λα πξάμεη ην θαζήθνλ ηνπ 

θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ ν αζθαιηζηήο. Ζ έλλνηα ηεο απνδεκίσζεο έρεη θάπνηεο βαζηθέο 

παξακέηξνπο πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ φπσο είλαη ε απνηίκεζε ηνπ αγαζνχ ην νπνίν 

αζθαιίδεηαη θαη ε ππνθαηάζηαζε ηνπ αζθαιηζηή ζηα δηθαηψκαηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε 

πεξίπησζε πνπ ε δεκηά πξνθιεζεί απφ άιιν άηνκν (έηζη ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ζηνλ αζθαιηδφκελν λα δεηήζεη ηελ απνδεκίσζε απφ απηφ ην άιιν άηνκν, κε ηξφπν 

ηέηνην ψζηε ν αζθαιηζηήο λα ππνθαζίζηαηαη ζηα δηθαηψκαηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ ην 

ηξίην άηνκν). ζνλ αθνξά ηελ απνηίκεζε ηνπ αζθαιηδφκελνπ αγαζνχ, γεληθά ε έθηαζε 

ηεο απνηίκεζεο εμαξηάηαη απφ ην πνζφ ζην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ην αζθαιηζηηθφ 

ζπκθέξνλ. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο απνηίκεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

ζπκθέξνληνο θαη θαζνξηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο. ηνλ ππξήλα φκσο ηεο κεζνδνινγίαο 

απνηίκεζεο βξίζθεηαη ε εκπνξηθή αμία ηνπ αζθαιηδφκελνπ πινίνπ εκπνξεχκαηνο ή 

αληηθεηκέλνπ γεληθφηεξα κεηά ηελ επέιεπζε ηνπ θηλδχλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ιεγφκελσλ transaction costs δειαδή ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο , αζθάιηζεο θαη φια ηα 

overheads ηεο αζθάιηζεο. Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ζα πξέπεη ν 

αζθαιηδφκελνο λα πιεξνθνξήζεη ηνλ αζθαιηζηή ακειιεηί γηα ηε δεκηά ηελ νπνία 
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ππέζηε, λα επηδείμεη ζηα πιαίζηα ηεο θαιήο πίζηεο θαη ελεξγψληαο σο ζπλεηφο 

αλαζθάιηζηνο, ηελ κέγηζηε δπλαηή πξφλνηα ψζηε λα ζψζεη νπνηνδήπνηε εκπφξεπκα 

κπνξεί θαη λα πεξηνξίζεη ηε δεκηά, λα θηλήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο 

έλαληη ηξίησλ θαη λα εμαληιεζνχλ ηα πεξηζψξηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ αζθαιηζηή θαη 

ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηήζεη πξαγκαηνγλψκνλεο αλάινγα κε ην ηη πξνβιέπεη ην 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, γηα λα δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ην νδήγεζαλ ζηελ 

επέιεπζε ηνπ θηλδχλνπ.  

Οξηζκέλα βαζηθά έγγξαθα θαη έληππα ηα νπνία ζπλνδεχνπλ κία αίηεζε 

απνδεκίσζεο, είλαη ην πξσηφηππν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, ην εκπνξηθφ ηηκνιφγην πνπ 

αθνξά ηε λαχισζε θαη ηα πξντφληα ηα νπνία κεηέθεξε ην πινίν , ηελ θνξησηηθή ηνπ 

πινίνπ, δηάθνξα πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

θαη ην είδνο ηνπ εκπνξεχκαηνο, έληππα δηαζηαζηνιφγεζεο ηεο δεκηάο πνπ έρεη ππνζηεί , 

έληππα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ππνθαηάζηαζεο ηνπ αζθαιηζηή απφ 

ηξίηνπο, δειαδή έληππα δηακαξηπξίαο γηα ηπρφλ ππεχζπλνπο γηα ηε δεκηά, εθζέζεηο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο γηα ηελ έθηαζε ηεο δεκηάο ή γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ θηλδχλσλ θαη 

ηα ινηπά. 

 ζνλ αθνξά ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ηεο απνδεκίσζεο , ηφζν εθ ησλ πξνηέξσλ φζν 

θαη εθ ησλ πζηέξσλ, ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνδεκίσζεο είλαη φια 

εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία επηδξνχλ ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο βιάβεο ηνπ έλλνκνπ 

ζπκθέξνληνο, δειαδή ζηε κέηξεζε ηεο απψιεηαο. Σέηνηα ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο δεκηάο, δειαδή ην αλ δηαπηζηψλεηαη νιηθή απψιεηα, ηεθκαξηή 

νιηθή απψιεηα, ή κεξηθή απψιεηα πξντφλησλ, κεξηθή απψιεηα θνξηίνπ, κεξηθή απψιεηα 

λαχινπ, κεξηθή απψιεηα θνξηίνπ θιπ. 
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Εικόνα 7: Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ κατανομισ του παγκόςμιου καλάςςιου εμπορίου 
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3 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΗΜΑΙΑ ΣΨΝ ΥΟΡΕΨΝ 
ΠΟΤ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΙ ΝΑΤΣΑΥΑΛΙΕΙ  

3.1 ΕΙΑΓΨΓΙΚΑ 

ην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απηήο, γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θνξέσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο λαπηαζθαιίζεηο.  Γηα θάζε θνξέα ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη ζην 

θεθάιαην απηφ δίλεηαη ε ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε, θάπνηα ζηνηρεία ηεο δνκήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηεο απνζηνιήο ηνπ, ελψ επηζεκαίλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

εκπιέθεηαη ζηελ λαπηαζθάιηζε θαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία, ε επίδξαζε θαη ε ιεηηνπξγηθή 

ζπζρέηηζε πνπ έρεη κε ηνλ θιάδν ηεο λαπηαζθάιηζεο. Οη θνξείο νη νπνίνη 

πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην απηφ είλαη ε Γηεζλήο Έλσζε Ναπηαζθαιίζεσλ, ε Γηεζλήο 

Αζθαιηζηηθή Έλσζε, ην Ηλζηηηνχην Αζθαιηζηψλ ηνπ Λνλδίλνπ, νη Lloyd’s of London, 

ε Γηεζλήο Έλσζε Νενγλσκφλσλ, ην Ηλζηηηνχην Αζθαιίζεσλ ηνπ Λίβεξπνπι, ε Έλσζε 

Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ Διιάδνο, ε American Salvage Association θαη ε International 

Salvage Union.  

3.2 Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΨΗ ΝΑΤΣΑΥΑΛΙΕΨΝ 

Ζ Γηεζλήο Έλσζε Θαιάζζησλ Αζθαιίζεσλ , γλσζηή θαη σο International Union 

of Marine Insurance (IUMI), είλαη έλαο επαγγεικαηηθφο νξγαληζκφο ν νπνίνο 

δηεπζχλεηαη απφ ηα κέιε ηεο κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζεη θαη λα πξνσζήζεη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηεο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο .  Ζ έλσζε  εθπξνζσπεί  αζθαιηζηέο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη ζην πιαίζην απηήο ηεο 

εθπξνζψπεζεο εμεηάδεη ηα δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ζην παγθφζκην λαπηηιηαθφ 
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θιάδν κε έκθαζε ζηελ αζθάιηζε (International Union of Marine Insurance, 2019).   

Ζ Γηεζλήο Έλσζε ζαιάζζησλ Αζθαιίζεσλ έρεη έλα κνλαδηθφ θαη ηδηαίηεξν 

θαζεζηψο ζηνλ θφζκν ηεο αζθάιηζεο ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο 

λαπηαζθαιίζεηο ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη ε κνλαδηθή έλσζε θνξέαο πνπ ζπλελψλεη 

φινπο απηνχο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ζε δηεζλέο θαη παγθφζκην επίπεδν .  πσο 

αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο, ην φξακά ηεο είλαη λα είλαη ηζρπξή θαη 

αμηφπηζηε ε θσλή ηεο παγθφζκηαο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο .  Σν φξακα απηφ επάγεη σο 

απνζηνιή ηε ζπλερή αχμεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ ζηε ζαιάζζηα αζθάιηζε 

κέζσ ηεο έγθαηξεο θαη επίθαηξεο ελεκέξσζεο ησλ κειψλ ηεο έλσζεο , ηε ζηαηηζηηθή 

παξαθνινχζεζε ηνπ θιάδνπ, ηελ παξνρή εκπεηξνγλσκνζχλεο ζε ζέκαηα θηλδχλνπ , ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ηελ πξφβιεςε θαη ηελ θαζνδήγεζε γηα ηηο 

ηάζεηο ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη ηνπο θηλδχλνπο ηελ πξνζθνξά δπλαηνηήησλ δηθηχσζεο θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε πίεζεο ζηα θέληξα ιήςεο απφθαζεο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

θιάδν. 

Ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ζηελ δηεζλή έλσζε ζαιάζζησλ αζθαιίζεσλ αθνξά είηε 

εζληθέο ελψζεηο αζθάιηζεο θαη λαπηηθήο αζθάιηζεο είηε επαγγεικαηίεο εηαίξνπο , είηε 

φινπο φζνη ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο λαπηηθήο αζθάιηζεο . Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο έλσζεο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ παξνρή ελφο θφξνπκ γηα ηε 

ζπδήηεζε θαη ηελ αληαιιαγή ηδεψλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο αζθαιηζηέο θαη 

αληαζθαιηζηέο, ζηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε θαη ζηε δηαηήξεζε ελφο παγθφζκηνπ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο γηα 

ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ ζε ζέκαηα ζαιάζζηαο αζθάιηζεο θαη αληαζθάιηζεο . 

Σα φπνηα ζέκαηα ζηε ζπλέρεηα δηαδίδνληαη ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο ησλ επηζεσξεηψλ θαη ηνπ 

λνκηθνχ ηνκέα πνπ εκπιέθεηαη κε ηελ λαπηαζθάιηζε .  Ζ έλσζε επίζεο αζθεί πηέζεηο 

γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ζε νξγαλψζεηο ε ζε ζπλεξγαζία κε 

νξγαλψζεηο Ζ έλσζε δηνηθείηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ηεο ζπκβνχιην ην νπνίν ζπλεδξηάδεη 

κία θνξά ην ρξφλν θαη’ ειάρηζην θαη απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα νπνία 

δηνξίδνληαη απφ θάζε έλσζε κειψλ, δειαδή έλα κέινο απφ θάζε έλσζε, φπνπ σο έλσζε 

ελλνείηαη  κία νκάδα ε νπνία απνηειεί έλα κέινο.   
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Σν ζπκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηα νηθνλνκηθά, ηνπο ειέγρνπο ηεο έλσζεο θαη γηα 

δεηήκαηα γεληθήο πνιηηηθήο. Δθιέγεη ηνλ πξφεδξν θαη ηνπο αληηπξνέδξνπο ηεο έλσζεο 

νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή (απηφο θαη ηα κέιε ηεο ηερληθήο 

επηηξνπήο ηεο έλσζεο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ππνςεθίσλ).  Μφιηο εθιεγεί ν 

πξφεδξνο ηεο έλσζεο απηνδίθαηα γίλεηαη θαη πξφεδξνο ηφζν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

έλσζεο θαη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη πξνεδξεχεη ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο ηεο 

(εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηεο έλσζεο).  Δπίζεο ν πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ είλαη θαη  

εμ νθίηζην κέινο φισλ ησλ ηερληθψλ επηηξνπψλ. Ο πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

έλσζεο έρεη ηελ εμνπζία λα ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο έλσζεο , δεζκεχεη κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ηελ έλσζε θαη ζπληνλίδεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο έλσζεο .   

Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή ηεο έλσζεο είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηνίθεζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ζχκθσλα κε ηε γεληθή πνιηηηθή, ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο νπνίαο  δίλεη ην 

ζπκβνχιην. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή εθιέγεη θαη νξίδεη ηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπο αληηπξνζψπνπο θαη ζπλδέζκνπο κε δηάθνξνπο θνξείο θαη 

έρεη ην δηθαίσκα λα δηεπθνιχλεη ηελ ζπγθξφηεζε δηαθφξσλ θνξέσλ εθπξνζψπεζεο. Ζ 

εθηειεζηηθή επηηξνπή πεξηνξίδεηαη ζε έμη αληηπξνέδξνπο ν Πξφεδξνο θαη νη 

αληηπξφεδξνη εθιέγνληαη γηα δχν ρξφληα θαη κπνξνχλ λα επαλεθιεγνχλ γηα κία αθφκα 

θνξά γηα άιια δχν ρξφληα.  

Ζ Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ απαξηίδεηαη απφ πέληε έσο ελλέα κέιε απφ δηαθνξεηηθέο 

ελψζεηο κειψλ πνπ εθιέγνληαη απφ ην πκβνχιην γηα πεξηνξηζκέλε ζεηεία. Ζ επηηξνπή 

απηή δηνξίδεη ππνςήθηνπο γηα ζέζεηο πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ.  

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη ε Γξακκαηεία ηνπ IUMI ζην Ακβνχξγν είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηηο δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ IUMI θαη βνεζνχλ ηνλ 

Πξφεδξν θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ. Ο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο θαη ε Γξακκαηεία ηνπ IUMI ζπλεξγάδνληαη κε ηα κέιε ηνπ IUMI θαη ηνπο 

πλεξγάηεο ηνπ IUMI γηα ηα ζρεηηθά πνιηηηθά δεηήκαηα ζηελ ΔΔ θαη αιινχ. 

Οη Σερληθέο Δπηηξνπέο είλαη ππεχζπλεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ 

IUMI ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο λαπηηθήο αζθαιηζηηθήο βηνκεραλίαο.  

Κάζε Σερληθή Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 
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Δλψζεσλ κειψλ πνπ εθιέγνληαη απφ ην πκβνχιην. Σα άηνκα πνπ ππεξεηνχλ ζηηο 

επηηξνπέο απηέο δηνξίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ελψζεηο κειψλ ηνπο γηα εθινγή. Ζ 

ζεηεία ηεο ηδηφηεηαο κέινπο πεξηνξίδεηαη ζε ηξία ρξφληα, ε επαλεθινγή είλαη δπλαηή.  

Τπάξρνπλ επί ηνπ παξφληνο επηά κφληκεο επηηξνπέο ζρεηηθέο κε ηα εμήο ζέκαηα: 

Φνξηίν, Πξφιεςε ησλ δεκηψλ, Ocean Hull, Δλέξγεηα θαη Τπεξάθηηα, Ννκηθή  Δπζχλε, 

Υεξζαία ζθάθε, αιηεπηηθά ζθάθε θαη ηζηηνπινΐα, Γεγνλφηα θαη ζηαηηζηηθά. 

Οη επηηξνπέο απηέο αθνινπζνχλ ηηο ηάζεηο  θαη ηηο εμειίμεηο ζηηο αληίζηνηρεο 

πεξηνρέο ηνπο, αλαιχνπλ ηηο αγνξέο, ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη ηηο ξήηξεο, ηηο 

απψιεηεο θαη ηα πξφηππα απσιεηψλ, ηελ πξφιεςε ησλ δεκηψλ θαη ηελ ηξέρνπζα θαη 

πξνηεηλφκελε λνκνζεζία. Οη ad-hoc επηηξνπέο ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θαηά 

πεξίπησζε απαηηήζεηο.  

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα βξεη Φφξνπκ Δθπξνζψπεζεο γηα 

πεξηνξηζκέλν ή απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα Φφξνπκ ζα εξγαζηνχλ ζε 

νξηζκέλνπο εηδηθνχο ηνκείο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ έληαμε ηνπ IUMI. Τπάξρνπλ επί ηνπ 

παξφληνο ηξία Φφξνπκ IUMI: Φφξνπκ πνιηηηθήο, Φφξνπκ Δθπαίδεπζεο, Φφξνπκ 

δηάζσζεο. Σα κέιε ησλ Φφξνπκ δηνξίδνληαη απφ ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ IUMI 

γηα πεξηνξηζκέλε ζεηεία. Ο πξφεδξνο αλαθέξεη ζηελ ΔΚ.  

Οη ξίδεο ηνπ IUMI, κε ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, εληνπίδνληαη ζην ηέινο ηνπ 19νπ 

αηψλα, κηα επνρή ζπλερνχο αχμεζεο ηνπ φγθνπ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηεο 

θαηαλάισζεο θαη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ κεηάβαζε απφ ην 

ηζηηνθφξν ζηνλ αηκφ ήηαλ ήδε ζε εμέιημε, νδεγψληαο ζε κεγαιχηεξε αλάγθε γηα 

ζαιάζζηα αζθάιηζε, ηδίσο ηελ αζθάιηζε θνξηίσλ, ηφζν ζηνλ σθεαλφ φζν θαη ζηελ 

ελδνρψξα. 

Μέρξη ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, νη πεξηζζφηεξεο ζαιάζζηεο αζθάιεηεο 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο ηνπηθέο αγνξέο. Οη εμειίμεηο ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ζηε λαπηηιία, 

σζηφζν, νδήγεζαλ ζε πεξηζζφηεξεο δηεζλείο ζπλαιιαγέο. Γεκηνπξγήζεθαλ λέεο αγνξέο 

θαη ππήξμε δήηεζε γηα νκνηνκνξθία ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, θπξίσο απφ ηηο 

ηξάπεδεο θαη ηνπο πειάηεο (International Union of Marine Insurance, 2019). 
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Μεηά απφ απηέο ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο, δεκηνπξγήζεθε έλαο κεγάινο αξηζκφο 

λαπηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, νη νπνίνη πξνζπαζνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ έλα 

κεξίδην αγνξάο. Απηφ νδήγεζε ζε έληνλν αληαγσληζκφ θαη ζηε ρανηηθή ρξήζε πνηθίισλ 

θαλφλσλ θαη ζπλζεθψλ πνιηηηθήο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο δελ είραλ ζπκκφξθσζε θαη 

νπζία. Ζ χθεζε πνπ αθνινχζεζε ην 1870 έπιεμε απηέο ηηο εηαηξείεο ζηε κέζε ελφο 

αγψλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη νδήγεζε πνιινχο απφ απηνχο ζε εθθαζάξηζε. ηε 

ζπλέρεηα, ε αλάγθε γηα δηεζλή ζπλεξγαζία αλαγλσξίζηεθε πιήξσο  απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο αγνξέο, θπξίσο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ επεηξσηηθή Δπξψπε θαη 

νη γεξκαλνί Underwriters αλέιαβαλ ηελ πξσηνβνπιία ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ 1874 κε ηε 

ζχζηαζε ηνπ Internationaler Transport - Versicherungs - Verband ζην Βεξνιίλν. Απηφ 

αξγφηεξα έγηλε ε Γηεζλήο Έλσζε Θαιάζζηαο Αζθάιηζεο (IUMI).  

Σαπηφρξνλα, αλαιήθζεθαλ πεξαηηέξσ πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ηαμηλφκεζεο ησλ πινίσλ, επεξεάδνληαο έηζη ην έξγν πνπ επηηεινχλ νη ηαμηλνκεηέο  

(λενγλψκνλεο) λα θαηαξηίζνπλ θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε ηηο ηεισλεηαθέο πξαθηηθέο θαη 

ηνπο φξνπο αζθάιηζεο · θαη λα εθθξάζεη γλψκε γηα λνκηθά ζέκαηα, φπσο νκνηφκνξθνπο 

θαλφλεο γηα ηα λνκνζρέδηα θ.ιπ. Ζ IUMI πξνζπάζεζε επίζεο λα θαζνξίζεη 

ζπκβνπιεπηηθά πνζνζηά γηα νξηζκέλα πξντφληα φπσο ην βακβάθη, ηα ζηηεξά, ην μχιν , 

ην καιιί, ηνλ θαπλφ θιπ. Ωζηφζν, νη πξνζπάζεηεο απηέο απέηπραλ, νη ζπκθσλίεο 

ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά ζα ήηαλ αληίζεηεο κε ηνπο λφκνπο πνπ ππήξραλ ζε νξηζκέλα 

θξάηε κέιε. 

Καηά ην μέζπαζκα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην 1939, ε ζπκκεηνρή ζηελ 

IUMI πεξηιάκβαλε 203 εηαηξείεο απφ 24 ρψξεο. Σν πεξηνδηθφ IUMI έπαςε λα 

δεκνζηεχεηαη κεηά ην ηεχρνο ηνπ γηα ηνλ Αχγνπζην / επηέκβξην ηνπ 1939. Ο γεληθφο 

γξακκαηέαο Hans Hoppenstedt ήηαλ ζε ελεξγφ ππεξεζία απφ ηελ αξρή ηνπ Β’ 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, νπφηε θαη δηεηέιεζε δηνηθεηήο ηεο Κνπεγράγεο ην 1942. Απφ ηα 

αξρηθά 14 κέιε ηεο γξακκαηείαο, επηβίσζε ηνπ πνιέκνπ. Σν γξαθείν ηεο Έλσζεο ζην 

Βεξνιίλν θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο, καδί κε φια ηα αξρεία θαη ηα έγγξαθα.  

Με έδξα ηελ Διβεηία, ε νπνία παξέκεηλε νπδέηεξε, ν πξφεδξνο ηεο IUMI Carl 

Briner αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ επαλαζχζηαζε ηεο Έλσζεο ήδε απφ ην 1946. 

Ζ επαλαζχζηαζε ζπλδέζεθε κε ηελ πιήξε αλαδηάξζξσζε πνπ απνηειεί ην 
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απνθαζηζηηθφηεξν ζεκείν θακπήο ζηελ ηζηνξία ηνπ νξγαληζκνχ. Δλψ κέρξη ηνλ 

Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν ε Έλσζε πθίζηαην ζαλ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ λαπηηθψλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ έγηλε κηα παγθφζκηα νκπξέια 

νξγάλσζεο ελψζεσλ ζαιάζζησλ αζθαιίζεσλ. Γηα πξψηε θνξά, ν ζηφρνο πνπ 

επηδηψρζεθε απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1874, δειαδή ε πιήξεο θάιπςε νιφθιεξεο ηεο 

ζαιάζζηαο αζθάιηζεο, είρε επηηεπρζεί. 

Ζ Γηεζλήο Έλσζε Θαιάζζηαο Αζθάιηζεο (IUMI) είλαη ε παιαηφηεξε έλσζε ζηνλ 

αζθαιηζηηθφ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα. Ζ IUMI έρεη 

αλαπηπρζεί απφ κηα έλσζε αζθαιηζηψλ ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε ζε κηα παγθφζκηα 

έλσζε εζληθψλ ελψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηθήο αζθάιηζεο. Σν ίδξπκα έρεη κεγάιε 

θήκε ζε δηεζλέο επίπεδν θαη έρεη δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

κνληέινπ ηεο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο (International Union of Marine Insurance, 2019). 
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3.3 ΔΙΕΘΝΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΕΝΨΗ 

Ζ Γηεζλήο Αζθαιηζηηθή Έλσζε ή Γηεζλήο Έλσζε Αζθαιηζηψλ Λνλδίλνπ (IUA) 

είλαη ν θεληξηθφο αληηπξφζσπνο θαη ε νξγάλσζε ηεο αγνξάο γηα δηεζλείο 

ρνλδξεκπφξνπο, αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηεο Lloyd's πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά ηνπ Λνλδίλνπ (The International Underwriting 

Association of London (IUA), 2019). 

Ζ IUA ππάξρεη γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα ηηο δηεζλείο εηαηξείεο αζθάιηζεο θαη αληαζθάιηζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

κέζα ή κέζσ ηνπ Λνλδίλνπ. 

Ζ IUA ζπζηάζεθε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1998, κε ηε ζπγρψλεπζε ηνπ Γηεζλνχο 

πλδέζκνπ Αζθαιίζεσλ θαη Δπελδχζεσλ ηνπ Λνλδίλνπ (London Insurance and 

Reinsurance Market Association : LIRMA) θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Λνλδίλνπ Underwriters 

(Institute of London Underwriters:ILU). Απηή ε έλσζε ζπγθέληξσζε ηα 

αληηπξνζσπεπηηθά φξγαλα γηα ηνλ ζαιάζζην θαη κε ζαιάζζην ηνκέα ηεο αζθαιηζηηθήο 

αγνξάο ηνπ Λνλδίλνπ  (The International Underwriting Association of London (IUA), 

2019). 

Σν ηζηνξηθφ ηεο ILU ζηηο αζθαιηζηηθέο αγνξέο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, 

αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ θαη γεληθψλ κεηαθνξψλ ρξνλνινγείηαη απφ ην 1884. Αλψηεξα 

κέιε ησλ λαπηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ζπλαληήζεθαλ άηππα απφ ηνλ 18ν αηψλα 

ζηελ αίζνπζα θαθέ «Ηεξνπζαιήκ» θνληά ζην βαζηιηθφ ρξεκαηηζηήξην γηα λα 

ζπδεηήζνπλ ηηο δηαηππψζεηο πνιηηηθήο θαη άιια ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο.  

Τπνβιήζεθε πξφηαζε γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο ηππηθήο αληηπξνζσπεπηηθήο 

αζθαιηζηηθήο έλσζεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1882 θαη δχν ρξφληα αξγφηεξα ε λέα ILU αλέιαβε 

ηα γξαθεία ηεο ζην Royal Exchange Buildings. 

Ζ LIRMA ηδξχζεθε ην 1991 απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

αζθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970, 

γηα ηελ ππνζηήξημε κε αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη αληαζθαιίζεσλ.  ηφρν έρεη 
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κεηαμχ άιισλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λαπηαζθαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

πξνζέιθπζε επηρεηξήζεσλ ζην Λνλδίλν 

Ζ IUA πξνσζεί ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο αγνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπαθψλ ζε φιε ηελ αγνξά. Απηφ πεξηιακβάλεη ηε 

δηεμαγσγή λέσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε, ηε δηεθπεξαίσζε απαηηήζεσλ θαη ηε 

ινγηζηηθή θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξφηππα ACORD  (Association for 

cooperative research and development) σο ηελ πξνηηκψκελε κνξθή δεδνκέλσλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θνξπθαία νξγάλσζε ζηελ αγνξά (The International Underwriting 

Association of London (IUA), 2019).  

Με ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ 

αλαδνρή θαη ηηο αμηψζεηο, δηαηεξείηαη πιήξεο γξακκαηεία γηα λα ππνζηεξηρζνχλ νη 

πνιπάξηζκεο επηηξνπέο αλαδνρήο θαη δηεθδίθεζεο πνπ παξέρνπλ πνιχηηκεο ηερληθέο 

ζπκβνπιέο θαη ηδέεο βέιηηζηεο πξαθηηθήο πξνο φθεινο νιφθιεξεο ηεο ζπκκεηνρήο.  

Αλαγλσξίδνληαο φηη ν θαλνληζκφο γηα ηελ αζθάιηζε θαη ηελ αληαζθάιηζε 

εληζρχεηαη ηνπηθά θαη ζπγθιίλεη ζε παγθφζκην επίπεδν, ε IUA παξαθνινπζεί θαη 

αληαπνθξίλεηαη, φπσο είλαη απαξαίηεην, ζηηο θαλνληζηηθέο εμειίμεηο. Οη επαθφινπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζπκκφξθσζεο ζπλδένληαη κε ην γεληθφ έξγν ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο.  

Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο κειψλ ηεο IUA πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

Σακηικά: δειψλεη ηελ πιήξε ηδηφηεηα κέινπο κε δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ζηε δηαθπβέξλεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο έλσζεο.  Σαθηηθέο ζπκκεηνρέο είλαη 

αλνηθηέο ζε δηεζλείο θαη ρνλδξεκπφξνπο αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

πνπ είλαη θάηνρνη αδείαο απφ ηελ ηνπηθή ηνπο ξπζκηζηηθή αξρή γηα ηε δηεμαγσγή 

ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ. ηελ πξάμε, ηα πεξηζζφηεξα Σαθηηθά κέιε ηείλνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κέζα ή κέζσ ηνπ Λνλδίλνπ.  

σνδεδεμένα:  είλαη αλνηθηή ζε αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

εθηφο ηνπ Λνλδίλνπ. Σα ζπλδεδεκέλα κέιε κπνξνχλ λα παξαζηνχλ ζηελ εηήζηα γεληθή 

ζπλέιεπζε ηεο έλσζεο, αιιά δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.  Λακβάλνπλ κηα βαζηθή 

ππεξεζία δεκνζίεπζεο. 
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Επίηιμα/θσγαηρικά: εηζήρζε γηα λα θαιχςεη ηηο νξγαλψζεηο αγνξάο ηνπ 

Λνλδίλνπ νη νπνίεο είηε βξίζθνληαη ζε απνγείσζε είηε παξέρνπλ επαγγεικαηηθέο 

ππεξεζίεο ζηα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο ζπγαηξηθήο δελ 

παξέρεη δηθαηψκαηα ςήθνπ αιιά πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ησλ ππεξεζηψλ 

πιεξνθφξεζεο ηεο IUA. Σα κέιε ησλ ζπγαηξηθψλ κπνξνχλ επίζεο, ελδερνκέλσο, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηηξνπήο IUA.  
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3.4 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΥΑΛΙΣΨΝ ΛΟΝΔΙΝΟΤ 

Σν Ηλζηηηνχην αζθαιηζηψλ ηνπ Λνλδίλνπ , Institute of London Underwriters 

μεθίλεζε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ πεξίπνπ ην 1850 (Παδαξδήο, 2015).  Tφηε έλαο θαζφινπ 

επθαηαθξφλεηνο αξηζκφο ησλ αζθαιηζηψλ νη νπνίνη είραλ δξαζηεξηφηεηα ζηελ αγνξά 

ηνπ Λνλδίλνπ ζπλήζηδαλ λα ζπλαληηνχληαη ζην θαθελείν ελφο εβξαίνπ κε ην φλνκα ηνπ 

θαθελείνπ Jerusalem.  (Παδαξδήο, 2015). ην ρψξν εθείλν ηνπ θαθελείνπ παξαδνζηαθά 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπδεηήζεηο, αληαιιαγέο πξντφλησλ, αιιά θαη εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο αιιά θαη εηδηθφηεξα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε πεξηερφκελν ην νπνίν είρε 

αζθαιηζηηθφ ραξαθηήξα.  Απηή ινηπφλ ε πξσηλή ζχλαμε απφ αζθαιηζηέο πνπ 

ζπλαζπίζηεθαλ δεκηνπξγψληαο έλαλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ν νπνίνο κε ην αξρηθφ 

φλνκα Australian And New Zealand Underwriters Association, απεηέιεζε ην πξνπνκπφ 

ηνπ κεηέπεηηα Ηλζηηηνχην Αζθαιηζηψλ ηνπ Λνλδίλνπ. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο εθείλσλ 

ησλ αζθαιηζηψλ, είηε σο άηνκα είηε σο εηαηξείεο, θηλεηνπνηήζεθαλ θαη ζπλέζηεζαλ ην 

1882 ηελ δεκηνπξγία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αζθαιηζηψλ Λνλδίλνπ. πσο πεξηγξάθεηαη θαη 

ζε επφκελε παξάγξαθν, ε ηειηθή ηνπ λνκηθή κνξθή απφ ην 1882 δφζεθε επίζεκα ην 

1884 κε 20 αξρηθά κέιε ηα νπνία ήηαλ νξηζκέλεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εηαηξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αζθάιηζε εθείλε ηελ πεξίνδν θαη είραλ σο ηζηνξηθφ 

εθαιηήξην ην θαθελείν Jerusalem.  

Οη εηαηξείεο, απφ ηηο νπνίεο αξρηθά ζπζηάζεθε ην Ηλζηηηνχην απηφ ήηαλ 

απνθιεηζηηθά βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ. κία ζεκαληηθή ρξνληά ζηελ εμέιημε ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ αζθαιηζηψλ Λνλδίλνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ην 1922 φηαλ δεκηνπξγήζεθε ην 

γξαθείν επηζηξνθψλ γλσζηφ σο returns bureau  (Παδαξδήο,2015). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ γξαθείνπ επηζηξνθψλ ήηαλ θπξίσο λα παξαθνινπζήζεη ηηο επηζηξνθέο 

ησλ αζθαιίζεσλ πξνο ηνπο πινηνθηήηεο δειαδή ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ησλ θαηαβνιψλ ησλ απνδεκηψζεσλ νη νπνίεο ππφζρνληαλ νη αζθαιηζηέο πξνο ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο. Απηέο νη ζπγθεθξηκέλεο επηζηξνθέο θπξίσο αθνξνχζαλ πινία ηα νπνία 

γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο παξέκελαλ γηα κεγάιν δηάζηεκα εθηφο αγνξάο θπξίσο ιφγσ 

αξγίαο ή παξνπιηζκνχ.  
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Μία αθφκα ρξνληά ζηαζκφο γηα ην Ηλζηηηνχην αζθαιηζηψλ Λνλδίλνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ην 1942 κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ γξαθείνπ πψιεζεο Sign-In Office ην νπνίν 

είρε σο βαζηθή απνζηνιή ηελ δηακφξθσζε κηαο θνηλήο πνιηηηθήο , ελφο πιαηζίνπ 

αζθνχκελσλ ζηξαηεγηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ , νη νπνίεο 

ήηαλ κέιε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αζθαιηζηψλ Λνλδίλνπ ζε αληηθείκελα πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

αγνξά ηεο αζθάιηζεο.  Σφζν ην Ηλζηηηνχην αζθαιηζηψλ ηνπ Λνλδίλνπ φζν θαη 

εηδηθφηεξα ην ζπγθεθξηκέλν γξαθείν πψιεζεο (Sign-In Office) βξίζθνληαλ ζε 

ζπλεξγαζία θαη ακνηβαία ζπλελλφεζε κε ηνπο αζθαιηζηέο, νη νπνίνη ιάκβαλαλ κέξνο 

ζηελ αγνξά ησλ Lloyd’s of London εθφζνλ ήηαλ θαη κέιε ηεο αγνξάο απηήο (The 

International Underwriting Association, 2019). 

Ζ απνζηνιή θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Ηλζηηηνχηνπ αζθαιηζηψλ ηνπ Λνλδίλνπ  

αθνξά ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά ησλ 

Αζθαιίζεσλ αιιά θαη ησλ ζαιάζζησλ αζθαιίζεσλ, αιιά φρη κφλν εθεί.  Σν θχξνο ην 

νπνίν απνιακβάλεη σο Ηλζηηηνχην είλαη πνιχ κεγάιν θαη απηφ πξνθχπηεη απφ ην 

γεγνλφο φηη πξνζθέξεη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηε Γηεζλή Αζθαιηζηηθή θαη λαπηηιηαθή 

αγνξά πάληα ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηηο ππφινηπεο νξγαλψζεηο ελψζεηο θαη θνξείο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο.  

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ είλαη ε ζχληαμε, ε θξηηηθή αλαζεψξεζε 

ζπκβνιαίσλ, ή φξσλ ζπκβνιαίσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζαιάζζηα αζθάιηζε κε ηελ 

παξνρή ηερληθψλ ζπκβνπιψλ νη νπνίεο ζπλήζσο παξέρνληαη κέζσ κηαο εηδηθήο 

επηηξνπήο ηερληθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ε νπνία ιεηηνπξγεί κφληκα γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Δπίζεο, κία αθφκα ππεξεζία είλαη ε ζχληαμε θαη παξνρή ελφο εληαίνπ ηχπνπ 

αζθαιηζηεξίνπ γηα θάζε ελδηαθεξφκελν.  Δηδηθφηεξα γηα ηελ ππεξεζία απηή, δειαδή 

ηνλ εληαίν ηχπν αζθαιηζηεξίνπ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ πξνζπάζεηα ηππνπνίεζεο θαη 

ελνπνίεζεο ησλ εληχπσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, γίλεηαη εηδηθή κλεία θαζψο ζε απηήλ ηελ 

αληίιεςε θαη ηηο απνξξένπζεο δξαζηεξηφηεηεο νθείιεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ε 

ηππνπνίεζε πνιιψλ πφξσλ ηεο λαπηηθήο αζθάιηζεο αιιά θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.   

Μία αθφκα ζπλεηζθνξά ηνπ Ηλζηηηνχηνπ απηνχ είλαη ε ηήξεζε αξρείσλ θαη 

ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππήξραλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
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ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ κε ηξφπν ηέηνην, 

ψζηε λα ππάξρεη έλα ηζηνξηθφ ησλ θηλδχλσλ πνπ ππήξραλ θαη απηφ ζεσξείηαη πάξα 

πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί ε εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ζηαηηζηηθά γίλεηαη πάληα ζηε βάζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κέρξη ηψξα ηζηνξηθφηεηα ησλ ζαιάζζησλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  Σν γεγνλφο απηφ ινηπφλ ηεο ηήξεζεο αξρείσλ ζε ζρέζε κε ηα 

αηπρήκαηα ηνπο θηλδχλνπο θαη φια ηα ζρεηηθά πεξηζηαηηθά δίλεη κία αληηθεηκεληθή βάζε 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ έθηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηελ νπνία κπνξεί λα 

δερηεί έλαο αζθαιηζηήο λα αλαιάβεη φπσο επίζεο βέβαηα θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

χςνπο ηνπ αζθαιίζηξνπ ηεο απνδεκίσζεο θαη ηα ινηπά (The International Underwriting 

Association of London (IUA), 2019). 
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3.5 LLOYD'S OF LONDON 

Οη Lloyd’s of London είλαη ίζσο εθείλνο ν ζεζκφο, αλ θαη δελ πξφθεηηαη αθξηβψο 

πεξί ζεζκνχ, ν νπνίνο είλαη πεξηζζφηεξν απφ φινπο ζπλπθαζκέλνο κε ην ζαιάζζην 

εκπφξην θαη εηδηθφηεξα κε ηελ ζαιάζζηα αζθάιηζε. Πήξαλ ην φλνκα ηνπο απφ ηνλ 

ηνλ  Edward Lloyd,  ν νπνίνο γελλήζεθε ην 1648  (Παδαξδήο, 2015) θαη ν νπνίνο ήηαλ 

ηδηνθηήηεο ελφο θαθελείνπ ζηελ πεξηνρή  Tower street.  Σν θαθελείν ηνπ  Edward  

Lloyd είρε ηελ ηχρε λα απνηειέζεη ηφπν ζπγθέληξσζεο αλζξψπσλ πνπ αζρνινχληαλ κε 

ηε ζάιαζζα θαη εηδηθφηεξα κε ηελ αζθάιηζε πινίσλ θνξηίσλ πξνζσπηθνχ , δειαδή κε 

ηελ ζαιάζζηα αζθάιηζε αιιά θαη γεληθφηεξα λα απνηειέζεη ηφπν ζπλάληεζεο θαη 

θαζεκεξηλήο ζπλεχξεζεο ζπδήηεζεο θαη ελαζρφιεζεο αλζξψπσλ πνπ ην αληηθείκελφ 

ηνπο ήηαλ ε λαπηηιία.  Έηζη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ απνηέιεζε έλαλ θνηλσληθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ πφιν ζπλαλαζηξνθήο,  ην θνηλφ επαγγεικαηηψλ (Lloyd's London, 2019).  

Μεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ ζχρλαδαλ ζην θαθελείν ηνπ, βξίζθνληαλ θαη άλζξσπνη 

νη νπνίνη ήηαλ επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ηεο αζθάιηζεο γεληθφηεξα αιιά θαη ηεο 

ζαιάζζηαο αζθάιηζεο εηδηθφηεξα  (Παδαξδήο, 2015).  Σν 1691 ην θαθελείν ησλ Lloyd’s 

κεηεγθαηαζηάζεθε ζηελ νδφ Lombard ζηνλ αξηζκφ 16 ελψ πέληε ρξφληα αξγφηεξα , 

δειαδή ην 1696 μεθίλεζε ε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Lloyd’s news ε νπνία 

θπθινθνξνχζε θάζε δχν κέξεο. Ζ εθεκεξίδα απηή πεξηείρε πιεξνθνξίεο ηφζν 

λαπηηιηαθήο φζν θαη γεληθφηεξεο θχζεο.  πλνιηθά ε έθδνζε ηεο εθείλε ηελ πεξίνδν 

δηάξθεζε 5 κήλεο θαη αξγφηεξα έθιεηζε εμαηηίαο ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ απφ ηηο 

ζχγρξνλεο εθείλεο ηεο επνρήο εθεκεξίδεο, αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη απνηεινχζε έλα 

έληππν εηδηθνχ ηχπνπ δειαδή έλα έληππν ην νπνίν απεπζχλνληαλ ζε έλα πεξηνξηζκέλν 

θνηλφ θαη εθείλε ε επνρή δελ θξίλεηαη σο αξθεηά ψξηκε γηα λα κπνξέζεη λα ππνζηεξίμεη 

έλα εμεηδηθεπκέλν έληππν.  Ωζηφζν ε  Lloyd’s news απεηέιεζε ηνλ πξφδξνκν γηα ηελ 

έθδνζε ηεο Lloyd’s list ε νπνία εθδφζεθε πεξίπνπ 30 ρξφληα αξγφηεξα θαη ζπλερίδεη λα 

εθδίδεηαη κέρξη ηηο κέξεο καο.  Απηή ήηαλ ε απαξρή ησλ  Lloyd’s of London (Lloyd's 

London, 2019). 

Ηζηνξηθά,  κέζα απφ ην θαθελείν θαη ηνλ επξχηεξν ρψξν ηνλ θνηλσληθφ θαη 
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επαγγεικαηηθφ ηνπ θαθελείνπ ησλ Lloyd’s αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο νκάδεο ή 

επαγγεικαηηθέο ζπζπεηξψζεηο, νη νπνίεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έιαβαλ πην 

θαζνξηζκέλε κνξθή δνκή θαη ιεηηνπξγία θαη κεηεμειίρζεθαλ ζε ζχγρξνλεο νξγαλψζεηο 

πνπ ιεηηνχξγεζαλ γηα πάξα πνιιά ρξφληα, νξηζκέλεο απφ απηέο αθφκα θαη ζήκεξα.  Γηα 

παξάδεηγκα, κία νκάδα ε νπνία ήηαλ γλσζηή σο Society of underwriters at Lloyd’s 

Coffee house, ε νπνία νκάδα απεηέιεζε ηνλ πξφγνλν ησλ Lloyd’s  register of shipping,  

δειαδή ηνχ ζχγρξνλνπ Βξεηαληθνχ λενγλψκνλα.   

Σν 1774 κεηαθφκηζαλ ζε λέν κεγαιχηεξν θηίξην ζην Royal exchange,  ην νπνίν 

φκσο παξφια απηά απνδείρηεθε κηθξφ γηα λα ηνπο ζηεγάζεη δεδνκέλνπ φηη αχμαλε ν 

θχξηνο φγθνο ηεο λαπηηιίαο θαη καδί αχμαλε φγθνο ηεο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο θαη καδί 

κε απηφλ απμάλεηαη ν φγθνο ησλ αλζξψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν απηφ . 

Δλδεηθηηθφ ηνπ θχξνπο πνπ απνιάκβαλαλ νη Lloyd’s, είλαη ην γεγνλφο φηη ην πξψην 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πνπ ζπληάρζεθε γηα πινίν θαη θνξηίν απφ απηνχο ην 1779 

ζπλερίδεη αθφκα θαη ζήκεξα λα ρξεζηκνπνηείηαη κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο (Παδαξδήο,2015). Μεηά ηελ θαηαζηξνθή απφ ππξθαγηά ηνπ Royal 

exchange,  επηζηξέθνπλ ζε λεφδκεην θηίξην ζην ρψξν φπνπ θάπνηε βξηζθφηαλ ην 

θαθελείν . Απφ ην 1928 ιεηηνπξγνχλ ζην θηίξην ηεο Leadenhall street κέρξη θαη ην 1986, 

φπνπ ηειηθά εγθαηληάδεηαη ην λέν ηνπ θηίξην απφ ηελ Βαζίιηζζα Διηζάβεη. Ζ ηζηνξία 

ηνλ Lloyd’s  είλαη κία ηζηνξία ε νπνία πεξηιακβάλεη αξθεηέο δηαζπάζεηο ζπγρσλεχζεηο 

θαη κεηεμέιημεο ήδε, ε αλαθνξά ηεο νπνίαο μεθεχγεη απφ ηνλ ζθνπφ ηεο εξγαζίαο 

απηήο. 

Μηιψληαο γηα ηελ ζεκεξηλή επνρή κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε Lloyd’s είλαη απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αλ φρη ν ζεκαληηθφηεξνο stakeholder ζην παίγλην ησλ θνξέσλ 

ηεο παγθφζκηαο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη ζχγρπζε κεηαμχ ησλ Lloyd’s of London 

θαη ησλ άιισλ νξγαλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζαιάζζηα αζθάιηζε,  αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν δελ πξέπεη λα ππάξρεη ζχγρπζε κεηαμχ ησλ Lloyd’s of London θαη ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Αζθαιηζηψλ Λνλδίλνπ εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη θαη ηα δχν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Λνλδίλν. Σν Ηλζηηηνχην Αζθαιηζηψλ Λνλδίλνπ, ην νπνίν 

βέβαηα αξγφηεξα απνηέιεζε ηε βάζε κεηεμέιημεο ηεο  Παγθφζκηαο Έλσζεο 
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Αζθαιηζηψλ ηνπ Λνλδίλνπ, είλαη έλαο νξγαληζκφο εληφο ηνπ νπνίνπ αληηπξνζσπεχνληαη 

αλεμάξηεηνη αζθαιηζηηθνί θνξείο.  ελψ ε Lloyd’s of London είλαη κία αζθαιηζηηθή 

αγνξά, έλα κάξθεη, θάηη ζαλ πεδίν δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη θιεηζίκαηνο ζπκθσληψλ, ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί είηε κέζσ αλεμάξηεησλ αζθαιηζηψλ είηε θπξίσο κέζσ ελψζεσλ 

αζθαιηζηψλ. Οη φπνηνη αζθαιηζηηθνί θίλδπλνη ππεηζέξρνληαη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο  

απηέο, νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ ζηνπο Lloyd’s of London, ππάγνληαη, επηκεξίδνληαη θαη 

αλαιακβάλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο νη νπνίνη ζπλάπηνπλ ηα κεηαμχ ηνπο ζπκβφιαηα ε 

απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εθείλεο εηαηξείεο,  ζπρλά θαη αιιειαζθαιηζηηθέο,  νη νπνίνη είλαη 

δηαηεζεηκέλεο λα αλαιάβνπλ ηηο ζρεηηθέο θαιχςεηο. 

ηελ ζεκεξηλή επνρή νη Lloyd’s, έηζη φπσο πξνζδηνξίδνληαη νη ίδηνη, είλαη ε 

θνξπθαία αζθαιηζηηθή θαη αληαζθαιηζηηθή αγνξά παγθνζκίσο , πξνζηαηεχνληαο 

δειαδή αζθαιίδνληαο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θάζε είδνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

πξνσζψληαο ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

αζθαιέζηεξνπ θφζκνπ (Lloyd's London, 2019). Μία επηρείξεζε ε νπνία εγγξάθεηαη 

ζηνπο Lloyd’s θαη ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο είλαη ζίγνπξν φηη απεπζχλεηαη ζε έλαλ 

εμεηδηθεπκέλν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα πξνβεί ζηελ 

δηαρείξηζε ή ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ κέζσ κεζηηψλ ή επελδπηψλ ηεο αζθαιηζηηθήο 

αγνξάο. Ωο νξγαληζκφο, αζθαιίδεη απφ λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, εζληθέο θπβεξλήζεηο, πνιπεζληθέο εηαηξείεο, επηδξψληαο ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία.  ε θάπνην βαζκφ κπνξνχκε λα πνχκε φηη κεγάινη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 

ή αγνξέο, θαηά θάπνην ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θαη σο δηθιείδεο αζθαιείαο ή απνζήθεο 

νηθνλνκηθήο δχλακεο (ζαλ energy buffers) ηα νπνία ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ 

φπσο απηή ηνπ 2008, ζε θάπνην βαζκφ ιεηηνπξγνχλ απνζβεζηηθά ζηηο θξίζεηο κέζσ ηεο 

απνδέζκεπζεο θεθαιαίσλ ηα νπνία εθξένπλ απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

κέζσ ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ έρνπλ γηα απνδεκηψζεηο ζε πεξηπηψζεηο δεκηψλ θιπ(Lloyd's 

London, 2019).  

πσο αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο, ην 2018 πηνζέηεζαλ κία λέα ζηξαηεγηθή 

κε ζθνπφ λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελφηεξα κε άιινπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο γηα λα 

βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηφζν ηεο αγνξάο, φζν θπξίσο ηηο δηθέο ηνπο. Ζ ζηξαηεγηθή 

ηνπο αθνξά ζε ηέζζεξηο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο σο εμήο: πξψηνλ ηελ βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ αλάιεςεο θαη αζθάιηζεο ελφο νξγαληζκνχ κέζσ ηεο 
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ζπλνιηθφηεξεο επνπηείαο ηεο αγνξάο κε θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θαη κε 

κία απζηεξφηεξε δηαδηθαζία επηζεψξεζεο. Πηζαλφηαηα ν ζηφρνο απηφο είλαη 

αληηζηάζκηζκα ηεο απμεκέλεο αλαζθάιεηαο θαη ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ ν 

νπνίνο πξνθχπηεη σο εθηίκεζε απφ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.   

Ο δεχηεξνο ζηφρνο ησλ Lloyd’s αθνξά ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο, εηδηθφηεξα γηα ηελ αγνξά ζηφρν ηνπ Λνλδίλνπ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο ζπλάπηνπλ ζπκβφιαην.  Ο 

ηξίηνο ζηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ Lloyd’s αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή δηεχξπλζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ ησλ Lloyd’s πξνο ηελ Δπξψπε, κέζσ ηεο ίδξπζεο κηαο λέαο ζπγαηξηθήο ηεο 

Lloyd's Brussels, ε νπνία απφ ην 2019 είλαη ιεηηνπξγηθή.  O ηέηαξηνο ζηφρνο αθνξά ηε 

λνκνζεζία λέσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε φιε ηελ αγνξά 

κέζσ κηαο ζεηξάο πηινηηθψλ πξσηνβνπιηψλ.   

Γηα ηελ δηακφξθσζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο πινπνίεζαλ έλα εμάκελν δεκφζηεο 

δηαβνπιεχζεηο κε εθαηνληάδεο εκπιεθφκελνπο θνξείο ηνπ ρψξνπ ηεο αζθάιηζεο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο, έηζη ψζηε νη ελδηαθεξφκελνη λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο γηα ην πψο ζα 

κπνξνχζε ν νξγαληζκφο ησλ Lloyd’s λα απμήζεη ηελ πξνζηηζέκελε ηνπ αμία γηα ηελ 

αγνξά, ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία, αιιά θαη θάζε εκπιεθφκελν θνξέα μερσξηζηά.  

Αμηνινγψληαο ηελ παξαπάλσ ζηξαηεγηθή ζηνπο ηέζζεξηο ππιψλεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ, κπνξνχκε λα ζρνιηάζνπκε θαη λα δηαθξίλνπκε κία εμσζηξεθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, κία πξνζπάζεηα λα αλαγλψζεη θαη λα αληαπνθξηζεί 

ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ λένπ πνιηηηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ ηνπίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ πιαλήηε , αιιά θαη λα αληηζηαζκίζεη 

ελδερφκελνπο θηλδχλνπο απφ ηε δηάξζξσζε ηεο αγνξάο ζην επξσπατθφ πιαίζην, 

εηδηθφηεξα ππφ ην πξίζκα ηεο πηζαλήο εμφδνπ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε.  Δηδηθά απηφ ην ηειεπηαίν ζηνηρείν,  δειαδή ε έμνδνο ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε νπνία είλαη γλσζηή σο Βrexit,  θαίλεηαη φηη 

επηιέρζεθε λα αληηκεησπηζηεί κε ηε δεκηνπξγία κηαο ζπγαηξηθήο ζηελ θαξδηά ηεο 

Δπξψπεο, δειαδή ζηηο Βξπμέιιεο ε νπνία πιένλ ζπγαηξηθή ζα απνηειέζεη ηελ βαζηθή 

πιαηθφξκα δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ Lloyd’s ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
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3.6 ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΨΗ ΝΗΟΓΝΨΜΟΝΨΝ 

Ζ Γηεζλήο Έλσζε Νενγλσκφλσλ (International Association of Classification 

Societies: IACS) αθηεξσκέλε ζην ζηφρν γηα αζθαιή πινία θαη θαζαξή ζάιαζζα, ην 

IACS ζπκβάιιεη κνλαδηθά ζηε ζαιάζζηα αζθάιεηα θαη ξχζκηζε κέζσ ηεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο, ηεο επαιήζεπζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

Πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο θνξηίνπ ζηνλ θφζκν 

θαιχπηεηαη απφ ηνπο θαλφλεο θαη ηα πξφηππα θαηαζθεπήο θαη δηαξθείαο δσήο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο δψδεθα θνηλνηηθέο εηαηξείεο ηνπ IACS  (International Assosiation 

of Classification Societes, 2019). 

θνπφο κηαο Δηαηξείαο Σαμηλφκεζεο (CS) είλαη λα παξέρεη ηαμηλφκεζε, λφκηκε 

πηζηνπνίεζε θαη ππεξεζίεο, σο αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο πνπ ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο δηνίθεζεο θαη λα πξνζθέξεη βνήζεηα ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαη 

ηνπο ξπζκηζηηθνχο θνξείο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα θαη ηελ πξφιεςε ηεο 

ξχπαλζεο, κε βάζε ζρεηηθά κε ηε ζπζζψξεπζε λαπηηθψλ γλψζεσλ θαη ηερλνινγίαο.  

Σν φξακα ηεο IACS είλαη λα είλαη αμηφπηζηνο εηαίξνο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ 

φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ θαλνληζκψλ θαη λα δηαηεξεζεί ε ηαμηλφκεζε 

σο ν θχξηνο κεραληζκφο πξαθηηθήο απηνξξχζκηζεο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο.  

Απνζηνιή ηεο IACS είλαη λα θαζηεξψζεη, λα επαλεμεηάζεη, λα πξνσζήζεη θαη λα 

αλαπηχμεη ειάρηζηεο ηερληθέο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηε 

ζπληήξεζε θαη ηελ επηζεψξεζε πινίσλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ζάιαζζα θαη λα βνεζήζεη ηα δηεζλή ξπζκηζηηθά φξγαλα θαη ηνπο ηππνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνχο λα αλαπηχμνπλ, λα εθαξκφζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηνπο 

ζεζκνζεηεκέλνπο θαλνληζκνχο θαη ηα βηνκεραληθά πξφηππα ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ησλ πινίσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζηε 

ζάιαζζα θαη ηελ πξφιεςε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο.  

Βαζηθά ζηνηρεία ηεο δενληνινγίαο είλαη ε ηθαλφηεηα λα πξνρσξήζεη θαη λα 

ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ξπζκηζηηθνχο θνξείο θαη ηνλ θιάδν ζρεηηθά κε πξσηνβνπιίεο πνπ 
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κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηε ζαιάζζηα αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηε βησζηκφηεηα, λα παξάζρνπλ πξαθηηθέο θαηεπζχλζεηο ζε 

πξαγκαηηθφ επίπεδν ζηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη ζηε βηνκεραλία θαη λα αληηκεησπίζνπλ 

θαηαιιήισο ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα .  

εκαληηθέο είλαη νη ηερληθέο γλψζεηο θαη ζπκβνπιέο πνπ παξέρεη απφ ηε 

ζπιινγηθή θαη αηνκηθή γλψζε θαη πείξα πνπ απνθηήζεθε απφ ηνλ θχθιν ηεο γηα λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε αλάπηπμε, ε πηνζέηεζε θαη ε εθαξκνγή ηερληθψλ θαλφλσλ θαη 

ειάρηζησλ απαηηήζεσλ, θαζψο θαη εξκελεηψλ λνκηθψλ πξάμεσλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηελ ηξέρνπζα πξαθηηθή θαη ηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηελ θνηλσλία, ηελ 

ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. εκαληηθή είλαη ε  δέζκεπζε 

ησλ κειψλ λα θαζνξίζνπλ θαη λα ηεξήζνπλ ηα πςειφηεξα παγθφζκηα πνηνηηθά 

πξφηππα, κέζσ ηεο απζηεξήο εθαξκνγήο ηνπ QACS ηνπ IACS θαη κέζσ ηεο 

πξαγκαηηθήο απφδνζεο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο θαηάιιεινπο βαζηθνχο δείθηεο 

απφδνζεο ·  

Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί αλνηρηά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ δσηηθφ ηεο 

ξφιν θαη ηα πνηνηηθά ηεο πξφηππα, θαζψο θαη λα παξέρεη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή θαλνληζκψλ, εξκελεηψλ ή βειηηψζεσλ απηψλ, αλ ππάξρεη αλάγθε, έηζη ψζηε 

λα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ απνηειεζκαηηθά πξαθηηθέο ιχζεηο ζε ζπλεξγαζία θαη κε 

ηελ ππνζηήξημε άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ, απμάλνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ θιάδν ηεο 

λαπηηιίαο (International Assosiation of Classification Societes, 2019).  

Δξγάδεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επαγγεικαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηε 

δηαηήξεζε πςειψλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ, κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο 

εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο πνπ  ζπκκνξθψλνληαη κε ην ζχζηεκα 

πηζηνπνίεζεο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο IACS (QSCS) θαη επαιεζεχνληαη 

απφ αλεμάξηεηνπο δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαη  ηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε θαη ηελ πεξηνδηθή εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα θξηηήξηα 

ζπκκεηνρήο . Σν IACS παξάγεη κηα ζεηξά εγγξάθσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε 

ηεο ζπλνρήο ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο-κέιε.  
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3.7 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΝΑΤΣΑΥΑΛΙΣΨΝ ΛΙΒΕΡΠΟΤΛ 

Σν Ηλζηηηνχην Ναπηαζθαιηζηψλ ηνπ Λίβεξπνπι ηδξχζεθε ην 1882, σζηφζν 

νπζηαζηηθά νη πξψηεο αλαθνξέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κάιινλ αλάγνληαη ζην 1802 . 

πρλά αλαθέξεηαη θαη σο έλσζε, αληί ηνπ ηλζηηηνχηνπ  (The Liverpool undewriters and 

maritime assosiation, 2019). Σν 1802, ζπζηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ νκάδα 

αζθαιηζηψλ πινηνθηεηψλ αιιά θαη ζηειέρε πνχ πξνέξρνληαλ απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ ηνπ Λίβεξπνπι, ην γξαθείν ησλ αζθαιηζηψλ ηνπ Λίβεξπνπι 

δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ πξψην νξγαληζκφ απηνχ ηνπ είδνπο ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην.  Απφ ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, ην αληηθείκελν ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχηαλ δελ αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ηνλ ρψξν ηεο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο 

αιιά πεξηιακβάλεη θαη άιια αληηθείκελα αζθάιηζεο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ επξχηεξν 

θιάδν ηεο λαπηηιίαο φπσο ε λαπζηπινΐα ή εηαηξείεο πνπ ππνζηήξηδαλ ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ηεο λαπηηιίαο ζηε ζηεξηά. 

Σα πξψηα ρξφληα γλψξηζε κεγάιε άλζεζε ην Ηλζηηηνχην, ε νπνία ζε κεγάιν 

βαζκφ νθεηιφηαλ ζην γεληθφηεξα αλαπηπγκέλν εκπφξην ηεο επηθξαηνχζαο επί ησλ 

ζαιαζζψλ Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο, κέξνο ηνπ νπνίνπ εκπνξίνπ δηεμαγφηαλ κεηαμχ 

ηεο Μεηξφπνιεο θαη ησλ απνηθηψλ.  Μάιηζηα, κέρξη θαη ην 1866 ην Ηλζηηηνχην ήηαλ ν 

βαζηθφο απνδέθηεο ησλ Ναπηηιηαθψλ εηδήζεσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηηο ΖΠΑ , ηηο 

νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπ δηαβίβαδε ζηνπο Lloyd’s ηνπ Λνλδίλνπ (Παδαξδήο,2015).  Σελ 

ζεκεξηλή λνκηθή κνξθή ηνπ, αιιά θπξίσο ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ κνξθή θαη απνζηνιή ηελ 

απέθηεζε πεξί ην 1882 κε ηε κνξθή επηρείξεζεο (The Liverpool undewriters and 

maritime assosiation, 2019).  

Σν Ηλζηηηνχην λαπηηθψλ Αζθαιίζεσλ ηνπ Λίβεξπνπι ή αιιηψο the Liverpool 

Underwriters and Maritime Association, είλαη κία ελεξγφο επηρείξεζε ε νπνία ηδξχζεθε 

ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 1882, ζχκθσλα κε ηελ θαηαρψξεζε ζηα κεηξψα επηρεηξεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Λίβεξπνπι, κε ην γξαθείν λα είλαη δεισκέλν ζην Λίβεξπνπι ζην 

Merseyside. Σν Ηλζηηηνχην λαπηαζθαιίζεσλ ηνπ Λίβεξπνπι βξίζθεηαη ζε ζπλερή 

ιεηηνπξγία γηα πεξίπνπ 137 ρξφληα. Τπάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή  ελεξγνί νθηψ δηεπζπληέο 
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ηνπ θαη κία γξακκαηεία ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ηελ νπνία 

θαηαρψξεζε ην Ηλζηηηνχην ην 2019.  Ζ λνκηθή ηνπ κνξθή είλαη κία αλψλπκε εηαηξεία 

ρσξίο κεηνρηθφ θεθάιαην δειαδή είλαη κία «private limited by guarantee without share 

Capital». 

πλεξγάδεηαη Σφζν κε ηνπο Lloyd’s of London φζν θαη κε άιιεο ελψζεηο ή 

γξαθεία θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ βνεζνχλ ηα κέιε ηνπ λα πξνζθέξνπλ 

πνηνηηθφηεξεο θαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο κέζσ ηεο ζπιινγήο θαη ηεο 

επεμεξγαζίαο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο  θαη ηεο 

αλάιπζεο ησλ παξακέηξσλ πνπ δηέπνπλ ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά Με ηξφπν ψζηε 

ζπλνιηθά λα πιεξείηαη ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ ψζηε απηά λα επηβηψλνπλ ζε κία άθξσο αληαγσληζηηθή αιιά θεξδνθφξα 

αγνξά παξέρνληαο ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ππεξεζίεο θαη εμαζθαιίδνληαο ηα βέιηηζηα 

νθέιε γηα ηα κέιε ηνπ.   
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3.8 Η ΈΝΨΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΨΝ ΕΣΑΙΡΙΨΝ ΕΛΛΑΔΟ 

Ζ έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ Διιάδνο, είλαη ην βαζηθφ ζεζκηθφ φξγαλν ην 

νπνίν έρεη απνζηνιή λα εθπξνζσπήζεη ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. Πξφθεηηαη γηα έλα αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ 

ζσκαηείν ην νπνίν ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έρεη ηζηνξία 

πεξηζζφηεξν απφ 110 έηε θαη έλα ζεζκηθφ ξφιν ηνλ νπνίν δηαξθψο εμειίζζεη θαη 

εκπινπηίδεη (Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδαο , 2019).  ηελ έλσζε 

Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ Διιάδνο είλαη θαηαγεγξακκέλα πεξίπνπ 50 κέιε ζπλνιηθά , ηα 

νπνία ζε επίπεδν θχθινπ εξγαζηψλ αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 95% ησλ 

αζθαιίζηξσλ ηα νπνία θαηαγξάθνληαη σο παξαγφκελε ππεξεζία ζηελ ειιεληθή αγνξά.  

Ωο βαζηθφο εθθξαζηήο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θιάδνπ ζηελ Διιάδα , ε έλσζε κεηαμχ άιισλ 

πξνβάιεη ηηο ζέζεηο ησλ κειψλ ηεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο πξνο ηελ πνιηηεία πξνο ηα 

αληίζηνηρα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ηνπο δηάθνξνπο δηεζλείο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν ησλ Αζθαιίζεσλ  

(Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδαο , 2019).   

Οξηζκέλνη απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ 

Διιάδνο, είλαη λα αλαδείμεη ηελ αμία ηεο αζθάιηζεο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ θιάδνπ 

εληζρχνληαο απηφ πνπ απνθαινχκε σο «αζθαιηζηηθή ζπλείδεζε» ησλ Διιήλσλ 

πνιηηψλ, λα εθζπγρξνλίδεη ηνλ αζθαιηζηηθφ θιάδν εηζάγνληαο ηηο δηεζλείο θαιέο 

πξαθηηθέο, αθνινπζψληαο ηηο πξσηνπφξεο εμειίμεηο θαη ηηο ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηνλ θιάδν απηφ δηεζλψο θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηε ζπκβνιή ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζα απφ ηελ παξαγφκελε αμία πνπ δεκηνπξγεί ν θιάδνο κε 

ηνλ ηδίξν ηνλ νπνίν θαηαγξάθεη  (Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδαο , 2019).  

Ζ έδξα ηεο έλσζεο είλαη ε Αζήλα, ε πεξηθέξεηα δξάζεο είλαη φιε ε ειιεληθή 

επηθξάηεηα, ελψ έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο είλαη ε πξνζηαζία θαη ε πξναγσγή ησλ 

εζηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηεο θαζψο θαη ε κε 

θάζε πξφζθνξν κέζν επηδίσμε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηδησηηθήο επηρείξεζεο κε 

δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθάιηζε.  Μεηαμχ ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Έλσζεο 
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Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ Διιάδνο, κπνξνχκε λα θαηαγξάςνπκε, ζχκθσλα κε ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο, ηηο εμήο: ηε ζπκκεηνρή ζε πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο θαη ηε δηαηχπσζε 

ηεο γλψκεο ζε ζρεηηθά λνκνζρέδηα, ηελ έθθξαζε απφςεσλ ζε ζέκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ 

ελψπηνλ δεκφζησλ εζληθψλ ή ππεξεζληθψλ αξρψλ, ηελ πξνζηαζία θαη ηε δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο, ηελ 

εθπφλεζε κειεηψλ θαη ηελ αλάιεςε εθπαηδεπηηθψλ θαη κνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζε ζέκαηα ηδησηηθήο αζθάιηζεο θαη ζπλαθή ζέκαηα, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε κειέηε 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ θιάδνπ θαη ηεο 

ζρεηηθήο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, ηελ πξνβνιή ηνπ ζεζκνχ ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο 

ζηελ πξνψζεζε δξάζεσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο θαηαλαισηέο ησλ ππεξεζηψλ.  

Μέιε ηεο έλσζεο, εθηφο απφ ηηο εηαηξείεο νη νπνίεο παξέρνπλ αζθάιηζε ζηα 

γεσγξαθηθά φξηα ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο , κπνξνχλ λα είλαη θαη εθείλεο νη εηαηξείεο 

νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη σο αιιειαζθαιηζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί. Ζ έλσζε 

δηνηθείηαη απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ην νπνίν απνηειείηαη απφ 19 κέιε ζπλνιηθά. Ζ 

ζεηεία ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δηεηήο . Έλα αθφκα φξγαλν ηεο έλσζεο είλαη ε 

εθηειεζηηθή επηηξνπή, ε νπνία έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη γηα ηα ηξέρνληα 

ζέκαηα ηεο έλσζεο, θαζψο θαη λα πξνεηνηκάδεη ηελ αηδέληα θαη ηα ζέκαηα 

αξκνδηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην .  Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο 

έλσζεο, έρεη ηελ επζχλε σο φξγαλν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Τπφ ηελ επνπηεία ηεο γεληθήο δηεχζπλζεο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

βξίζθνληαη δηάθνξεο επηηξνπέο, κφληκεο ή πεξηζηαζηαθέο, νη νπνίεο απαξηίδνληαη απφ 

κέιε ηεο έλσζεο ή απφ ζηειέρε δηαθφξσλ εηαηξεηψλ θαη έξγν ηνπο είλαη ε επεμεξγαζία , 

ε δηαρείξηζε, ε κειέηε εμεηδηθεπκέλσλ δεηεκάησλ, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηνλ ηνκέα 

αξκνδηφηεηαο ηεο έλσζεο.  Ωο κέιε ηεο έλσζεο, ηα νπνία φπσο αλαθέξζεθε ζα πξέπεη 

λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αζθάιεηεο ζηελ Διιάδα, πξνθαλψο ζπγθαηαιέγνληαη θαη 

εηαηξείεο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο ζηνλ ηνκέα ησλ αζθαιίζεσλ θαη 

εηδηθφηεξα θαη ηνλ λαπηαζθαιίζεσλ, φπσο είλαη ε Association of Lloyd’s Underwriters 

θαη ε Tokio Marine Europe Insurance Limited.  

Ζ ίδξπζε ηεο έλσζεο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ Διιάδνο αλάγεηαη ζην 1907 φπνπ 

ηδξχεηαη ε έλσζε κε ηελ αξρηθή ηεο κνξθή, σο έλσζε ησλ ελ Διιάδη εξγαδνκέλσλ 
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εηαηξεηψλ αζθαιείαο θαηά ηνπ ππξφο. Σν 1929 ε έλσζε αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ 

Διιάδνο κε ηελ νλνκαζία πνπ αλαθέξζεθε πξηλ, απνθηά ηε λνκηθή κνξθή ελφο 

επίζεκνπ επαγγεικαηηθνχ ζσκαηείνπ θαη θάησ απφ απηή ηελ κνξθή αλαδεηθλχεηαη ζε 

έλαλ θεληξηθφ  ξπζκηζηή ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο ζηελ Διιάδα.  Σν 1959 ε έλσζε 

ζπγρσλεχεηαη κε κία ζεηξά απφ πξσηνβάζκηα ζσκαηεία, δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ην πξψην ζπιινγηθφ θαη εληαίν φξγαλν ηνπ θιάδνπ ηεο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα , 

ην νπνίν φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη αθνξνχζε ζηελ έλσζε ησλ ελ Διιάδη 

Δξγαδνκέλσλ Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ. Σν 1968 δεκηνπξγείηαη ππφ απηήλ ηελ 

νλνκαζία ε Έλσζε Αζθαιηζηψλ Διιάδνο θαη ηαπηφρξνλα έρνπκε θαη κία πξψηε ηεο 

δηάζπαζε. Σν 1982 δεκηνπξγείηαη ε Έλσζε Διιεληθψλ Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη 

παξάιιεια δηαζπάηαη ν θιάδνο ζε ηξεηο αζθαιηζηηθέο ελψζεηο.  Σν 1987 πξνζρσξεί 

ζηελ έλσζε ε κία εθ ησλ ηξηψλ ελψζεσλ ε Έλσζε Αζθαιηζηψλ Διιάδνο θαη 

κεηαηξέπεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Αζθαιηζηηθψλ πνπδψλ, ην 

νπνίν θαη ήηαλ έλαο πξψηνο εμεηδηθεπκέλνο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο ζηελ ειιεληθή 

αγνξά ζε ζέκαηα αζθάιηζεο.  Σν 1992 πξνζρσξεί ζηελ Έλσζε Αζθαιηζηψλ Διιάδνο 

θαη ε παιηφηεξε δηάζπαζε ηεο έλσζεο ειιεληθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ φπνπ θαη 

πηνζεηείηαη ην κέρξη ζήκεξα θαηαζηαηηθφ θαη ην φλνκα ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθψλ 

εηαηξεηψλ Διιάδνο.   

ζνλ αθνξά ηε ζεκαζία ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ Διιάδνο γηα ηελ 

ζαιάζζηα αζθάιηζε εληνπίδεηαη φηη αξρηθά ην γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ θαη ε ζπκβνιή  

ηεο έλσζεο ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο αζθάιηζεο θαη ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο αγνξάο ηεο αζθάιηζεο. Έκκεζα ππάγεηαη θαη ε επίδξαζε ζην 

εηδηθφηεξν ηνπίν ηεο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο ηνπιάρηζηνλ ζε εζληθφ επίπεδν.  Μπνξεί 

φκσο λα εληνπηζηεί θαη εηδηθφηεξε ελαζρφιεζε ηεο έλσζεο κε ηνλ θιάδν ησλ πινίσλ ε 

ηεο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο εθφζνλ ηα κεηαθεξφκελα εκπνξεχκαηα θαη ν θιάδνο ησλ 

πινίσλ ησλ πινίσλ ή ζθαθψλ αλαςπρήο απνηεινχλ δχν απφ ηα απφ ηα νθηψ πεδία ηα 

νπνία ε έλσζε παξαθνινπζεί κε ζηαηηζηηθνχο δείθηεο ηνπο νπνίνπο επηθαηξνπνηεί αλά 

έηνο (Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδαο , 2019). Απφ ηα ζηαηηζηηθά ηα νπνία 

παξέρεη ε Έλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο γηα ην έηνο 2017, πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή 

παξαγσγή αζθαιίζηξσλ ζηνλ θιάδν ηεο αζθάιηζεο πινίσλ ,  (ππάξρνπλ 6 πνπ αθνξνχλ 

ζε πινία θαη 12 πνπ αθνξνχλ ζε αζηηθή επζχλε πινίσλ), έθηαζε ζηα 16 εθαηνκκχξηα 
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επξψ ζρεδφλ θαηαγξάθνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ αχμεζε θαηά 7,2% ζε ζρέζε κε ην 

2016. Ο επηκεξηζκφο ηεο παξαγσγήο απηνχ ηνπ θιάδνπ ζηα δηάθνξα θαλάιηα δηαλνκήο , 

αθνξνχζε θαηά 76% αλεμάξηεηα δίθηπα, κεζίηεο θαη πξάθηνξεο, απεπζείαο πσιήζεηο ζε 

πνζνζηφ 13,3%, ηδηφθηεην δίθηπν αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ ζε πνζνζηφ 10%, θαη 

ζπλεξγαζία κε ηξάπεδεο ζε πνζνζηφ 0,7% (Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο, 

2018). Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αζθαιηδφκελσλ ζθαθψλ ηφζν ζε πιήζνο φζν θαη ζε 

ζπλνιηθή αμία, δειαδή ζε ηδίξν, είλαη απηά ηεο πξνζσπηθήο αλαςπρήο. Απηφ ηζρχεη θαη 

φζνλ αθνξά ην πιήζνο ησλ δεκηψλ, δειαδή νη πεξηζζφηεξεο απνδεκηψζεηο ζε πιήζνο 

αθνξνχλ επίζεο ζθάθε πξνζσπηθήο αλαςπρήο ζνλ αθνξά ηηο θχξηεο αηηίεο θαηαβνιήο 

απνδεκηψζεσλ, πξνθχπηεη φηη απηέο έρνπλ ζρέζε θπξίσο κε ηελ πξφζθξνπζε ηεο 

ζχγθξνπζεο ζε πνζνζηφ 17,5%, ηηο κεραληθέο βιάβεο ζε πνζνζηφ 15% θαη ηελ αζηηθή 

επζχλε ζε πνζνζηφ 14,8% (Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο, 2019).  
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3.9 Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΈΝΨΗ ΔΙΑΨΣΨΝ 

Ζ Ακεξηθάληθε Έλσζε Γηαζσζηψλ ή American Salvage Association (ASA) 

δεκηνπξγήζεθε σο ζχλδεζκνο επαγγεικαηηψλ δηαζσζηψλ γηα λα παξάζρεη κηα εληαία 

ηαπηφηεηα θαη λα βνεζήζεη ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο ηθαλφηεηαο αληίδξαζεο ζαιάζζηαο 

δηάζσζεο θαη ππξφζβεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (American Salvage Association, 

2019). Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ASA ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο απφθξηζεο ζε ζαιάζζηα 

αηπρήκαηα, ζηα παξάθηηα θαη ζηα εζσηεξηθά χδαηα ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο. Ζ ASA 

εθπαηδεχεη επίζεο ηελ θπβέξλεζε, ηε βηνκεραλία θαη ην επξχ θνηλφ ζρεηηθά κε ην ξφιν 

ηνπ ζαιάζζηνπ δηαζψζηε ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

ηδηνθηεζίαο, απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ θηλδχλσλ ησλ κεηαθνξψλ ζην λεξφ (ζάιαζζα, 

ιίκλεο, πνηάκηα). Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, ε ASA πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο γηα λα εμαζθαιίζεη απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρεκέλε 

αληηκεηψπηζε ζε κείδνλα πεξηζηαηηθά. 

Ζ ASA επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη αλνηρηή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε η ηο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο, κε απνηέιεζκα ηελ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε, κε 

ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε δηάθνξεο νκνζπνλδηαθέο θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο απφζρηζεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ππξθαγηψλ θαη ησλ λαπαγίσλ ή άιισλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ ζηε Βφξεηα, Κεληξηθή θαη 

Νφηηα Ακεξηθή, Καξατβηθή ζάιαζζα. Ζ ASA δηεξεπλά επίζεο ηνπο ηδηνθηήηεο ζθαθψλ 

θαη ηα ζπκθέξνληα αλαδνρήο ηνπο, θαζψο θαη δηάθνξεο νκάδεο δεκφζησλ 

ζπκθεξφλησλ, γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε φισλ ησλ απφςεσλ θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ κηα επηηπρεκέλε θαη πξνζηαηεπηηθή ιήςε απφθαζεο φηαλ απαηηείηαη ζην 

κέιινλ. Σα δεηήκαηα αζθάιεηαο, αζθάιηζεο, απμεκέλεο θαηάξηηζεο, επαξθψλ 

απνηακηεπηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη άκεζεο απφθξηζεο είλαη πςειά ζηελ 

αηδέληα ηεο ASA. Ζ ASA θαη ηα κέιε ηεο δεζκεχνληαη λα δνπιέςνπλ κε ηξφπν 

ζπλεξγαηηθφ κε φπνηνλ εκπιέθεηαη ζε ηέηνηα δεηήκαηα. 

Ζ ASA ζθνπεχεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαθεξχμεηο ηεο (American Salvage 

Association, 2019), λα εμαζθαιίζεη αλνηρηή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηηο 
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ξπζκηζηηθέο αξρέο, ηφζν ηελ πνιηηεηαθή φζν θαη ηελ νκνζπνλδηαθή, ηελ 

πεξηβαιινληηθή θνηλφηεηα, θαη θπζηθά κε ηνπο εθνπιηζηέο θαη ηνπο αλαδφρνπο γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ απνηειεζκαηηθέο επηρεηξήζεηο ζην κέιινλ. πλεξγαδφκελε ζηελά κε ηηο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο, θαζψο θαη κε ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηνπο αλαδφρνπο, θαη φρη κε 

δηαζηαπξνχκελνπο ζθνπνχο, ππεξεηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ αληίιεςε φηη κέζσ ηηο 

ζπλεξγαζίαο, ην επξχ θνηλφ θαη νη ζαιάζζηνη πφξνη ζα πξνζηαηεχνληαη αθφκε 

θαιχηεξα. 

Ζ American Salvage Association ζπλαληηέηαη κε δηάθνξεο νκνζπνλδηαθέο θαη 

θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα λα αληαιιάμνπλ απφςεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηάζσζεο θαη ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ ππξθαγηψλ ζηηο ΖΠΑ. Πξφθεηηαη επίζεο γηα δηαζχλδεζε κε ηνπο 

ηδηνθηήηεο ζθαθψλ θαη ηα ζπκθέξνληα αλαδνρήο ηνπο θαζψο θαη δηάθνξεο νκάδεο 

δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο γηα λα εμαζθαιίζνπλ θαιχηεξε θαηαλφεζε φισλ ησλ απφςεσλ 

γηα λα εμαζθαιηζηεί κηα επηηπρεκέλε αληαπφθξηζε φηαλ απαηηείηαη ζην κέιινλ. 

Ζ απνζηνιή ηεο ASA είλαη λα είλαη έλαο ελνπνηεηηθφο ζχλδεζκνο ηεο εκπνξηθήο 

βηνκεραλίαο ζαιάζζηαο δηάζσζεο, πνπ ζα είλαη ν νξηζηηθφο εθπξφζσπνο ηεο 

βηνκεραλίαο απηήο ζηε Βφξεηα, Κεληξηθή θαη Νφηηα Ακεξηθή θαζψο θαη ζηελ 

Καξατβηθή Θάιαζζα. Οη ζηφρνη ηεο ASA είλαη (American Salvage Association, 2019): 

 Γεκηνπξγία θαη πξνψζεζε κηαο θαιήο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη πλεχκαηνο ακνηβαίαο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Γεληθψλ θαη ησλ πλδεδεκέλσλ κειψλ ηεο.  

 Οη κνλάδεο ζαιάζζησλ ζσκάησλ πνπ εξγάδνληαη ζηε Βφξεηα, Κεληξηθή θαη Νφηηα 

Ακεξηθή, θαζψο θαη ε Θάιαζζα ηεο Καξατβηθήο θαη ηα εδάθε θαη ηα πεξηνπζηαθά 

ηνπο ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ θαη, φηαλ είλαη επηζπκεηφ, λα αλαιάβνπλ 

θνηλή δξάζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε βηνκεραλία δηάζσζεο ζαιάζζεο.  

 Να εξγαζηεί γηα ηε βειηίσζε θαη, ελδερνκέλσο, ηελ ηππνπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη 

άιισλ εγγξάθσλ ζρεηηθψλ κε ηε βηνκεραλία ζαιάζζηαο δηάζσζεο.  

 Να γλσζηνπνηήζεη ζηα κέιε ηεο πεξηπηψζεηο πξαθηηθψλ πνπ ζεσξνχληαη άδηθεο ή 

απαξάδεθηεο πνπ έξρνληαη αληηιεπηέο ζηελ ASA. 

 Να ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο ελψζεηο πνπ εξγάδνληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο 

βηνκεραλίαο ζαιάζζηαο δηάζσζεο. 

 Ζ ιήςε ηέηνησλ ελεξγεηψλ θαηά θαηξνχο θαίλεηαη επηζπκεηή θαη ζεσξείηαη 
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θαηάιιειε θαη πξνο ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηεο βηνκεραλίαο ζαιάζζηαο δηάζσζεο.  

 Να ππνζηεξίδεη ελεξγά ηα Γεληθά Μέιε ηνπ ζε ζρέζε κε λνκηθέο ή εκπνξηθέο 

δηαθνξέο φπνπ ε ελ ιφγσ ππνζηήξημε ζπληζηάηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη 

εγθξίλεηαη απφ ηε Μέιε ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο.  

Ζ ASA μεθίλεζε ην Πξφγξακκα 4-C - Δπηθνηλσλία, πλεξγαζία θαη 

Αξκνδηφηεηα. Τπνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ζπλερή επαγγεικαηηζκφ ζηε 

βηνκεραλία ζαιάζζηαο δηάζσζεο, ηα κέιε ηεο ASA ζπκθψλεζαλ λα απμήζνπλ ηηο 

θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, λα επεθηείλνπλ ηελ θαηάξηηζε θαη λα απνθηήζνπλ κηα έκπεηξε 

νκάδα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ θαζψο θαη θξαηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

αληαπφθξηζεο ζε ζαιάζζηα αηπρήκαηα. 

Ζ ASA δεζκεχεηαη λα βνεζήζεη ηνπο νκνζπνλδηαθνχο λνκνζέηεο ζηελ 

νηθνδφκεζε ελφο ηζρπξνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηπρεκάησλ. 

Οη εξγαζίεο δηάζσζεο ζα γίλνπλ απνδνηηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο κέζσ ηνπ 

πξνθαηαξθηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πξνθαηαξθηηθήο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε 

ππεχζπλνπο ηδηνθηήηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηππνπνηεκέλνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο, κέζσ απζηεξήο δηαζηαπξνχκελεο θαηάξηηζεο κεηαμχ ηεο ηαμηλφκεζεο 

ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο, θξαηψλ θαη κεκνλσκέλσλ εηαηξεηψλ, κε ξπζκηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θαη άιινπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηπρεκάησλ. 

Μφλν κέζσ κηαο απνηειεζκαηηθήο απάληεζεο ζηηο νξγαλσηηθέο, ηερληθέο θαη ζεζκηθέο 

πξνθιήζεηο ηεο δηάζσζεο, ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία κπνξεί λα απνδείμεη ζην θνηλφ ηελ 

νινέλα απμαλφκελε αλάγθε γηα ζσζηέο δηαζσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζαιάζζησλ νδψλ. 
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3.10 Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΨΗ ΔΙΑΨΗ 

Ζ Γηεζλήο Έλσζε Γηάζσζεο (International Salvage Union , ISU) είλαη ε 

παγθφζκηα εκπνξηθή έλσζε πνπ εθπξνζσπεί ηνπο ζαιάζζηνπο δηαζψζηεο. Με ηελ 

έλλνηα ηνπ δηαζψζηε εδψ ελλνείηαη ν νξγαληζκφο κε ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπ κνξθή θαη 

φρη σο άηνκν. Σα κέιε ηνπ ISU παξέρνπλ βαζηθέο ππεξεζίεο ζηηο ζαιάζζηεο θαη 

αζθαιηζηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ θφζκνπ. Σα κέιε αζρνινχληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε 

ζαιάζζησλ αηπρεκάησλ, ηελ άκπλα θαηά ηεο ξχπαλζεο  απφ αηπρήκαηα, ηελ 

απνκάθξπλζε λαπαγίσλ, ηελ αλάθηεζε θνξηίσλ, ηε ξπκνχιθεζε θαη ηηο ζπλαθείο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη αξρέο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δηάζσζεο έρνπλ εμειηρζεί επί 

πνιινχο αηψλεο. Μηα ζεκειηψδεο ηδέα είλαη φηη ν δηαζψζηεο (salvor) ζα πξέπεη λα 

ελζαξξχλεηαη απφ ηελ πξννπηηθή θαηάιιειεο δηάζσζεο γηα λα επεκβαίλεη ζε 

νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε αηπρήκαηνο γηα λα ζσζεί ην πινίν, ε ηδηνθηεζία θαη 

εηδηθφηεξα, λα ζσζεί ε δσή θαη λα πξνιεθζεί ε ξχπαλζε. Σν δηθαίσκα ηνπ δηαζψζηε ζε 

αληακνηβή βαζίδεηαη ζηε θπζηθή ηζφηεηα, ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ δηαζψζηε λα 

ζπκκεηέρεη ζην φθεινο πνπ παξέρεηαη ζηνλ πινηνθηήηε, ζην ίδην ην πινίν θαη ζην 

θνξηίν ηνπ πινίνπ. 

Ζ Γηεζλήο Έλσζε Γηάζσζεο (ISU) είλαη ε κνλαδηθή αληηπξνζσπεπηηθή 

νξγάλσζε γηα ηε δηεζλή βηνκεραλία ζαιάζζηαο δηάζσζεο κε κέιε 60 λαπηηθψλ 

εηαηξεηψλ δηάζσζεο απφ 34 δηαθνξεηηθέο ρψξεο (American Salvage Association, 2019). 

Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο ISU πεξηνξίδεηαη ζηηο εηαηξείεο κε επηηπρεκέλε δηάζσζε θαη 

πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο. Σα κέιε αλακέλεηαη λα απνδείμνπλ κε ζπλέπεηα , πςειφ 

επίπεδν εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη λα δηεμάγνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο δενληνινγηθά 

θαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα πκπεξηθνξάο ηεο ISU. Ζ Γξακκαηεία ISU εδξεχεη ζην 

Λνλδίλν. 

Δπηπιένλ, ε ISU είλαη αλνηρηή γηα ζπλδεδεκέλα κέιε, ζε φινπο ηνπο 

νξγαληζκνχο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηάζσζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζσκαηείσλ P&I, άιισλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ησλ 

λαπηηθψλ γξαθείσλ, ησλ εζληθψλ νξγαληζκψλ απφθξηζεο, ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
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νξγαλψζεσλ, ησλ εηδηθψλ θαζαξηζκνχ θ.α.  Ζ ISU έρεη πάλσ απφ 80 ζπλδεδεκέλα θαη 

κε ζπλδεδεκέλα κέιε. 

Ζ ISU δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν σο πξσηαξρηθφο παξάγνληαο ζε πνιιέο 

λνκηθέο θαη εκπνξηθέο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηε δηάζσζε ησλ ζαιαζζψλ. Δίλαη κέινο ηνπ 

Οκίινπ Lloyd's Salvage Group θαη SCOPIC. Έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζηνλ Γηεζλή 

Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ (IMO), ζην Γηεζλέο Σακείν Απνδεκίσζεο γηα ηελ Ρχπαλζε απφ 

Πεηξέιαην (IOPC) θαη ζην Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ (CMI). Ζ ISU ζπλεξγάδεηαη 

θαη ζπλεδξηάδεη κε πνιιέο νξγαλψζεηο ζε ηαθηηθή βάζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Γηεζλνχο Έλσζεο Θαιάζζησλ Αζθαιίζεσλ (IUMI), ηεο European Tugowners 

Association (ETA), ηεο INTERTANKO, ηεο BIMCO (φισλ ησλ ζπλδέζκσλ ISU), ηεο 

Γηεζλνχο Οκάδαο P&I Clubs, ην Γηεζλέο Ναπηηιηαθφ Δπηκειεηήξην (ICS), ην Admiralty 

Solicitors Group, ηελ Αθηνθπιαθή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

Έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο ISU είλαη λα ελζαξξχλεη ηελ επξχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο βηνκεραλίαο δηάζσζεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηε δηάζσζε ησλ αηπρεκάησλ ησλ πινίσλ, ησλ θνξηίσλ θαη άιισλ 

ζαιάζζησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ ISU δηαδξακαηίδεη επίζεο ελεξγφ ξφιν ζηελ 

ελζάξξπλζε ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηα πνιιά λνκηθά θαη εκπνξηθά 

δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή απφδνζε ησλ ππεξεζηψλ δηάζσζεο θαη 

πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο.  

Ζ Γηεζλήο Βηνκεραλία Θαιάζζησλ Απνξξηκκάησλ, σο αθεξεκέλνο φξνο θαη φρη 

σο θάπνηνο νξγαληζκφο, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ISU, γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνδηαγξαθψλ 

ησλ πξντφλησλ ζαιάζζηαο δηάζσζεο θαη γηα ηελ δηαξθή εμέιημε ησλ πιηθψλ θαη ησλ 

πξντφλησλ. Ζ δηεζλήο βηνκεραλία ζαιάζζηαο δηάζσζεο παξέρεη βαζηθέο ππεξεζίεο ζηηο 

ζαιάζζηεο θαη αζθαιηζηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ πιαλήηε. Οη θπξηφηεξνη ξφινη ηεο 

βηνκεραλίαο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε κείσζε ησλ δεκηψλ πνπ 

πθίζηαληαη νη εθνπιηζηέο θαη νη αζθαιηζηέο ηνπο.  

Οη δηαζψζηεο ηεο ISU ζα απαληνχλ πάληα ζε έλα αηχρεκα αλεμάξηεηα απφ ηηο 

ζπλζήθεο ή ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Έρνπλ κηα θήκε γηα ηελ θαηλνηνκία 

θαη ηελ επηηπρία ηνπο, φπσο θαηαδεηθλχνπλ ηα κεγάια αηπρήκαηα φπσο ην Costa 
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Concordia εθηφο Ηηαιίαο. 

Ζ βηνκεραλία ζαιάζζηαο δηάζσζεο πεξλάεη κηα πεξίνδν αιιαγψλ κε ηε κείσζε 

ηεο επείγνπζαο αληίδξαζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ Lloyd's Open Form, ε νπνία 

αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απνκάθξπλζεο λαπαγίσλ. Ζ 

ελνπνίεζε ηνπ θιάδνπ πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο κέζσ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ θαη 

νξηζκέλνη δηαζψζηεο κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επηθεληξσζνχλ ζε άιιεο 

ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ωζηφζν, ε κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο δελ είλαη ζεκαληηθή φηαλ 

ιακβάλεηαη ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο ηθαλφηεηαο.  

Μία απφ ηηο θχξηεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε βηνκεραλία είλαη ε αχμεζε 

ηνπ κεγέζνπο ησλ πινίσλ, ηδίσο ζηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ηνπο 

κεηαθνξείο κεηαιιεπκάησλ θαη ηα επηβαηεγά πινία. Απηά ηα λέα mega-πινία ζα είλαη 

δχζθνιν λα ζσζνχλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπο. Ωζηφζν, νη δηαζψζηεο ζα πξέπεη 

λα απαληνχλ πάληα θαη λα παξέρνπλ ιχζε ζηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηνπο αζθαιηζηέο.  
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4 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

Ζ εξγαζία απηή είρε ζηφρν λα κειεηήζεη ην δήηεκα ηεο λαπηαζθάιηζεο θαη 

εηδηθφηεξα λα πεξηγξάςεη ηνπο θνξείο θαη ηηο ελψζεηο νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ρψξν απηφ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εθηειέζηεθε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη 

κειέηε πξσηνγελψλ πεγψλ.  

Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ κειέηε ησλ πεγψλ κεηαμχ άιισλ 

πξνθχπηεη φηη ην ηνπίν ζηελ ζαιάζζηα αζθάιηζε ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη 

πνιππαξαγνληηθφ.  Απηφ ζεκαίλεη φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη έλα κεγάιν πιήζνο απφ 

θνξείο, ηφζν δεκφζηνη φζν θαη ηδησηηθνί.  Δληνπίζηεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ κία ζεηξά απφ 

θνξείο, φπσο ε Γηεζλήο Έλσζε λαπηαζθαιίζεσλ, ε Γηεζλήο Αζθαιηζηηθή Έλσζε, ην 

Ηλζηηηνχην Αζθαιηζηψλ ηνπ Λνλδίλνπ, νη Lloyd’s of London, ε Γηεζλήο Έλσζε 

Νενγλσκφλσλ, ην Ηλζηηηνχην Ναπηαζθαιίζεσλ ηνπ Λίβεξπνπι, ε Έλσζε 

Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ Διιάδνο, ε American Salvage Association θαη ε International 

Salvage Union.   

Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θνξείο απηνχο θαίλεηαη φηη είλαη είηε 

ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ νξγαληζκνί, είηε ζπλαζπηζκνί δειαδή ελψζεηο ζχιινγνη 

ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ νξγαληζκψλ.  Απηφ θπζηθά δελ ζεκαίλεη ηελ έιιεηςε ηνπ 

Κξάηνπο ε ησλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ,  αιιά ζεκαηνδνηεί ζίγνπξα κία αγνξά ε 

νπνία ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ έρεη αλαπηπγκέλν θαη αξθεηά νξγαλσκέλν ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη νηθνλνκηθά αιιά θαη παξεκβαίλεη ζεζκηθά θαζνξίδνληαο 

ην ζεζκηθφ πιαίζην απφ ην ηδησηηθφ θεθάιαην.  Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο ν θπξηφηεξνο εθ ησλ νπνίσλ κάιινλ πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηελ 

ηζηνξηθφηεηα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη εηδηθφηεξα ηνλ θεληξηθφ ραξαθηήξα πνπ 

έρεη γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ηζηνξηθά ε Βξεηαληθή απηνθξαηνξία, κε ηνλ θπξίαξρν 

ξφιν πνπ έπαηδε ν ζηφινο ηεο επηθξαηψληαο εθαηνληάδεο ρξφληα ζην δηεζλέο εκπφξην 

αιιά θαη ζηνλ ζηξαηησηηθφ ζπζρεηηζκφ ηζρχνο (κέζσ ηνπ παλίζρπξνπ Βξεηαληθνχ 

λαπηηθνχ) ζπγθξνηψληαο έηζη κηα ηζρπξή λαπηνζχλε θαη κία γεληθφηεξε επηξξνή ζηα 

ηεο ζαιάζζεο πξάγκαηα.  Ζ εηδηθφηεξε απηή  επηξξνή ηεο βξεηαληθήο απηνθξαηνξίαο 

ζπλεηέιεζε ζηελ απμεκέλε επίδξαζε ησλ ηδησηηθήο θαηαγσγήο νξγαληζκψλ ζηνλ 
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θαζνξηζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ,  θαζφζνλ είλαη γεληθφηεξα γλσζηφ φηη απηφο είλαη 

έλαο ηφπνο πνπ ραξαθηεξίδεη πάξα πνιχ ηελ ζρέζε  κεηαμχ νηθνλνκίαο θαη πνιηηηθήο 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξάγεηαη  ην ζεζκηθφ πιαίζην 

(ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ). Υσξίο απηφ βέβαηα λα ζεκαίλεη κία 

αζπδνζία,  απιά ζεκαηνδνηεί φηη ν ππξήλαο θαη ε απνζηνιή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα,  

ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ θιάδνπ ησλ ζαιάζζησλ αζθαιίζεσλ,  κέζσ ηεο 

νπνίαο αλάπηπμεο πξνθχπηεη ην φθεινο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν.  Απηή είλαη έηζη θη 

αιιηψο κία άιιε πξνζέγγηζε ε νπνία ραξαθηεξίδεη κία απφ ηηο θιαζηθφηεξεο  ρνιέο 

ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, απηή ηνπ Adam Smith, παηξίδα ηεο νπνίαο είλαη ε Μεγάιε 

Βξεηαλία.  

Έλα αθφκα ηδηαίηεξν ζηνηρείν ην νπνίν ζεκεηψλεηαη είλαη ε δηαξθήο 

αιιειεπίδξαζε θαηά ηελ εμέιημε ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ ησλ Θεζκψλ απηψλ,  φπσο γηα 

παξάδεηγκα θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Lloyd's ηνπ Λνλδίλνπ νη νπνίνη είηε 

απνηέιεζαλ ηνλ ππξήλα κέζα απφ ηνλ νπνίν πξνέθπςαλ δηάθνξεο ελψζεηο,  είηε 

βξίζθνληαη ζε κία δηαξθή ζπδήηεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε λαπηηθή αζθάιηζε.  Ζ Γηεζλήο Έλσζε Ναπηαζθαιίζεσλ, κε 

ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνλ νπνίν δηαδξακαηίδεη ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πξφηαζε 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ελεκεξψζεσλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ηεο αγνξάο , 

πξνθαλψο δηαδξακαηίδεη έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζπλνςίδνληαο ηελ δξάζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζε παγθφζκην επίπεδν.  Αλάινγε είλαη ε ζεκαληηθφηεηα  γηα ηε 

Γηεζλή Αζθαιηζηηθή Έλσζε, δεδνκέλνπ φηη ε λαπηηθή αζθάιηζε είλαη έλα ηκήκα ηνπ 

επξχηεξνπ θιάδνπ ηεο αζθάιηζεο . Άιισζηε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ αζθάιηζε 

δελ αθήλεη αδηάθνξε ηε λαπηηθή αζθάιηζε, ελψ πνιινί παξάγνληεο θηλδχλνπ 

γεληθφηεξνπ αζθαιηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, απνηεινχλ θαη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηε 

ζαιάζζηα δξαζηεξηφηεηα.  ζνλ αθνξά ην Ηλζηηηνχην αζθαιηζηψλ ηνπ Λνλδίλνπ 

επηζεκαίλεηαη ε ηδηαίηεξε ζπλεηζθνξά ηνπ ζε κία ζεηξά απφ παξάγνληεο θαη δηαζηάζεηο , 

φπσο είλαη ε δηακφξθσζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά ησλ 

αζθαιίζεσλ θαη ησλ ζαιάζζησλ αζθαιίζεσλ, ε θξηηηθή αλαζεψξεζε ησλ ζπκβνιαίσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε λαπηηθή αζθάιηζε θαη ε ηππνπνίεζε ησλ ζπκβνιαίσλ 

απηψλ. 
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Οη λενγλψκνλεο παίδνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο λαπηαζθαιίζεηο . απηφ 

κπνξεί λα θαλεί, ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά θαη εμαληιεηηθά , απφ ην γεγνλφο φηη 

κία απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αζθάιηζε ελφο πινίνπ είλαη ε ηερληθή 

επηζεψξεζε ηνπ απφ ηνλ νηθείν λενγλψκνλα ε θαηάηαμε ηνπ ζε θάπνηα θιάζε  θαη 

βέβαηα ε έληαμή ηνπ ζε θάπνηνλ απφ ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο λενγλψκνλεο .  Ζ θαηάηαμε 

, ε επηζεψξεζε θαη φια ηα ζπλαθή, είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αζθάιηζε, γηαηί 

κεηαμχ άιισλ ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε πνπ έρνπλ νη αζθαιηζηέο θαη νη πάξνρνη 

ζαιάζζηαο αζθάιηζεο, λα γλσξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ έηζη ψζηε 

λα εθηηκήζνπλ θαη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ ην θίλδπλν, λα εθηηκήζνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αλάιεςεο ηνπ θηλδχλνπ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ κε αθξίβεηα ην χςνο ηνπ αζθαιίζηξνπ .  

Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλα ζηνηρεία ηα νπνία ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ έληαμε ηνπ 

πινίνπ ζηελ θαηεγνξία θάπνησλ λενγλψκνλα είλαη ε ειηθία ηνπ πινίνπ, δειαδή ην έηνο 

λαππήγεζεο, ην είδνο ηνπ πινίνπ ε επάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο πνπ έρεη ιάβεη φια ηα 

πξνεγνχκελα έηε, ην εθηφπηζκα ηνπ θαη κία ζεηξά άιια δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά. Σν πφζν ζηελά ζπλδεδεκέλε είλαη ε πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη ε 

θαηάηαμε ηνπ λενγλψκνλα γηα ηε λαπηαζθάιηζε, θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη 

απφ ηνπο ηζηνξηθνχο θαη πνιχ παιηνχο λενγλψκνλεο ζηελ ηδξπηηθή ηνπο νκάδα 

πεξηειάκβαλαλ κέιε ηεο θνηλφηεηαο ησλ ζαιάζζησλ αζθαιίζεσλ έηζη ψζηε κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν λα θαηαδεηθλχεηαη ε έληνλε ιεηηνπξγηθή αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ 

λενγλψκνλα θαη ηεο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο.  

Οη ελψζεηο πνπ δξνπλ ζηνλ ρψξν ησλ λαπηαζθαιίζεσλ αιιά θαη νη λενγλψκνλεο 

παξέρνπλ έλαλ εξεπλεηηθφ έξγν, πξνκεζεχνπλ ηε δηεζλή θνηλφηεηα κε θαλνληζκνχο , 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, δείθηεο standards, θαη φια ηα ππφινηπα εθφδηα, ηα νπνία είλαη 

απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα εθνδηαζηεί ε Γηεζλήο θνηλφηεηα κε έλα αζθαιέο 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη ζπλαθέο κε ηελ ζαιάζζηα αζθάιηζε 

σο ιεηηνπξγηθή ελφηεηα. Οη λένη θαη επαξθέζηεξνη θαλνληζκνί, νπζηαζηηθά είλαη εθείλα 

ηα εξγαιεία ηα νπνία θαηαπνιεκνχλ ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ (είηε σο αηηία είηε σο 

ζπλέξγεηα) ηα λαπηηθά αηπρήκαηα.  Έηζη ινηπφλ ε αλάπηπμε ελφο νξζφηεξνπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ λενγλσκφλσλ κεηψλεη ηε 

ζπρλφηεηα αιιά θαη ηελ βαξχηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ εθείλσλ ησλ νπνίσλ απνηεινχλ 
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θίλδπλν θαη εηδηθφηεξα ην ιεγφκελν αζθαιηζηηθφ θίλδπλν κε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο 

απνδεκίσζεο, αχμεζε ηνπ άκεζνπ φθεινπο γηα ηελ αγνξά λαπηηθήο αζθάιηζεο, 

θαηαβνιή κηθξφηεξνπ χςνπο απνδεκηψζεσλ, δπλαηφηεηα γηα πην επλντθή ηηκνιφγεζε 

θαη ζπλνιηθά απνηειεζκαηηθφηεξεο επηδφζεηο ηεο Ναπηηιίαο θαη πην εχξπζκε θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γηεζλνχο εκπνξίνπ .  

ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη φηη απφ ηελ απνξξένπζα απηή ζεκαληηθφηεηα ησλ 

λενγλσκφλσλ πξνθχπηεη θαη ε αλάγθε θαη ν ειιεληθφο λενγλψκνλαο λα βξίζθεηαη ζηελ 

αηρκή ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο ζηεθφκελνο ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη 

απνδεηθλχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηαξθψο. 

Δηδηθά φζνλ αθνξά ην ειιεληθφ ηνπίν, δειαδή ηα ειιεληθά θεθάιαηα ηα νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ λαπηαζθαιίζεσλ, κάιινλ απηφο ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη  ππναλάπηπθηνο κε ηελ έλλνηα φηη δελ δαπαλψληαη αξθεηά θεθάιαηα θαη δελ 

ππάξρνπλ αλεπηπγκέλεο κεγάιεο εηαηξείεο, ελψ ε θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ 

θαίλεηαη φηη γίλεηαη κέζσ εηαηξεηψλ πνπ εδξεχνπλ ζε άιιεο ρψξεο φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ζε κεγάινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο.  Κάηη ηέηνην βέβαηα 

δελ είλαη κφλν ειιεληθφ θαηλφκελν, ζπκβαίλεη ζε δηεζλέο επίπεδν λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο, πινηνθηήηεο ή ινηπνί επαγγεικαηίεο πνπ εκπιέθνληαη κε ηε ζαιάζζηα 

κεηαθνξά λα θαηαθεχγνπλ ζε βξεηαληθέο ή κεηξνπνιηηηθέο εηαηξείεο.  Ωζηφζν γηα ηελ 

Διιάδα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κία επθαηξία αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ απηνχ 

δεδνκέλεο θαη ηεο θπξίαξρεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ν θιάδνο ηεο λαπηηιίαο ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζην δηεζλέο  ζθεληθφ. 
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