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ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μια ολοκληρωμένης 

μελέτης της συμπεριφοράς του κλάδου των μηχανοκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα. 

Θεωρώντας ότι η οδική συμπεριφορά είναι στοιχείο του πολιτισμού μιας χώρας και 

δεδομένου ότι τα αποτελέσματα πρόσφατων στατιστικών φέρνουν την Ελλάδα στις 

πρώτες θέσεις των χωρών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω των 

τροχαίων ατυχημάτων, εξάγουμε προβλέψεις σχετικά με την πορεία του αριθμού των 

τροχαίων ατυχημάτων αλλά και του αριθμού των νεκρών λόγω τροχαίων ατυχημάτων 

στην Ελλάδα για την περίοδο 2006-2008. 

Τα αποτελέσματα του κλάδου μηχανοκίνητων οχημάτων, αναμένεται να βελτιωθούν, 

αφενός μεν από την βελτίωση της οδικής ασφάλειας προϊόντος του χρόνου αλλά και 

της αντίστοιχης που διέπει τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων, αφετέρου από τη μειούμενη 

τάση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και του αριθμού των νεκρών λόγω 

τροχαίων ατυχημάτων σύμφωνα με τις προβλέψεις που διενεργήσαμε. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο της ανάλυσής μας γίνεται ανάλυση 

συμπεριφοράς του θεσμού της ασφάλισης, μέσω των στοιχείων των εταιρειών που 

την αποτελούν. Γίνεται παρουσίαση του ιστορικού ανάπτυξής της, των στοιχείων που 

την χαρακτηρίζουν, των μηχανισμών λειτουργίας της και της πορείας εξέλιξής της. 

Επίσης, παρουσιάζονται ο μηχανισμός λειτουργίας της ασφάλισης, τα ποικίλα είδη 

της, τα οφέλη που έχει το κράτος από αυτή και η κρατική εποπτεία στην Ελλάδα και 

στην Κύπρο. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότερες εξελίξεις του Γενικού κλάδου 

ασφάλισης για το έτος 2003, όπου και γίνεται σύγκριση των στοιχείων και 

παρουσίαση με διαγράμματα για τις δύο αυτές αγορές. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται 

τα βασικά οικονομικά μεγέθη που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και 

την Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά. 

 

Επίσης, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικοί ορισμοί και οι έννοιες της 

μεθοδολογίας ανάλυσης, προκειμένου να είναι ορθότερα κατανοητή η οικονομετρική 



Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

6 

ανάλυση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται στατιστική ανάλυση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων 

και του αριθμού των νεκρών από τροχαία ατυχήματα με τη χρήση του στατιστικού 

προγράμματος Statgraphics. Γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και ανάλυση 

για τον κλάδο των μηχανοκίνητων οχημάτων και που ενδεχομένως να μπορούν να 

βοηθήσουν σημαντικά τις ασφαλιστικές εταιρείες που ασχολούνται με τον 

συγκεκριμένο κλάδο. 

 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν 

από την ανάλυση που έγινε και αναφέρονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και 

ανάλυση. 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
  

Η ασφαλιστική επιστήμη και μαζί με αυτή η ασφαλιστική αγορά αναπτύχθηκε 

ραγδαία ιδιαίτερα μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με πραγματικό μέσο ετήσιο ρυθμό 

ανόδου της παγκόσμιας παραγωγής ασφαλίστρων τουλάχιστον κατά μια ποσοστιαία 

μονάδα υψηλότερο από το ρυθμό ανόδου του παγκόσμιου εθνικού εισοδήματος.  

 

Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι ο θεσμός της ασφάλισης συνδέεται άμεσα με: 

1 Τη διαμόρφωση της κρατικής πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής 

ασφάλισης για συντάξεις και υγεία. 

2 Τη λειτουργία του πιστωτικού συστήματος  

3 Την πολιτική αντιμετώπιση τεχνολογικών, βιομηχανικών και 

περιβαλλοντολογικών κινδύνων. 

4 Την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. 

5 Τη διαμόρφωση της πολιτικής στον τομέα της υγείας και της ιατρικής 

περίθαλψης. 

6 Την κάλυψη σημαντικών διαστάσεων του χρηματοοικονομικού κινδύνου των 

επιχειρήσεων. 

 

Στα πλαίσια της νέας οικονομικής πραγματικότητας που τείνουν να δημιουργήσουν η 
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απελευθέρωση και διεθνοποίηση των αγορών από τη μια μεριά και η τεχνολογική 

πρόοδος από τη άλλη, η διεύρυνση της ασφαλισιμότητας των κινδύνων καθώς και η 

ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής ασφάλισης μπορούν να συμβάλλουν 

αποφασιστικά στην επιτυχή αντιμετώπιση καίριων μακροοικονομικών και 

κοινωνικών προβλημάτων. Η ασφαλισιμότητα των κινδύνων μπορεί να αποτελέσει 

μια διαχωριστική γραμμή για μια νέα “κατανομή εργασίας” μεταξύ της ιδιωτικής 

ασφάλισης και της ιδιωτικής οικονομίας από τη μια πλευρά και του κρατικού τομέα 

από την άλλη. 

 

Δε θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι εάν ο Adam Smith έγραφε σήμερα το έργο του “Ο 

Πλούτος Των Εθνών” θα προσέδιδε πιθανότατα στο ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης τη 

σημασία την οποία είχε ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας στα τέλη του 18ου αιώνα.  

Αυτός λοιπόν ο τόσο σημαντικός για την εθνική μας οικονομία κλάδος συντίθεται 

από ένα ευρύ σύμπλεγμα εννοιών και θεωριών που χρήζουν αναλυτικής μελέτης για 

την κατανόησή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ – Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

Η ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης δεν διαδόθηκε μέχρι σήμερα αμετάβλητη, όπως π.χ. 

η πώληση, αλλά πέρασε από πολλά στάδια μέχρις ότου να λάβει την σημερινή της 

μορφή. 

 

Η συμμετοχή κι άλλων προσώπων στις συνέπειες των κινδύνων που απειλούν ένα 

πραγματοποιήθηκε αρχικά ιδίως ως προς τους θαλάσσιους κινδύνους. 

Η απώλεια του φορτίου ή του πλοίου ή του προσωπικού του πλοίου ή άλλες 

καταστροφές συνέβαιναν συχνά και αποτελούσαν ανασταλτικό παράγοντα της 

ανάπτυξης της θαλασσοπλοΐας, αφού επιβάρυναν μόνο τους ασχολούμενους με αυτή. 

Η οικονομική ενίσχυσή τους ήταν αναγκαία. Ένα απλό δάνειο με συνηθισμένο τόκο 

ήταν επιθυμητό αλλά κανείς χρηματοδότης δεν το πρόσφερε. Έτσι αναπτύχθηκε ένα 

ιδιαίτερο σχήμα προαιρετικής χρηματοδότησης, το ναυτικό δάνειο. 

 

Το ναυτικό δάνειο διατηρήθηκε πολλούς αιώνες και θεωρείται ότι περιείχε στοιχεία 

ασφαλιστικής ιδέας, επειδή οι δανειοδότες χάνοντας κάθε δικαίωμά τους σε 

περίπτωση καταστροφής του θαλασσοπλόου «συμμετείχαν» με αυτό τον τρόπο στις 

συνέπειες του κινδύνου ενός άλλου, δηλαδή του θαλασσοπλόου.  

 

Η απαγόρευση του τόκου από τη ρωμαιοκαθολική εκκλησία την εποχή της 

Αναγέννησης έφερε αναστάτωση στη χρηματοδότηση της θαλασσοπλοίας, επειδή 

έθεσε εκτός νόμου και το ναυτικό δάνειο. 

 

Σε αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε οι ενδιαφερόμενοι επινόησαν 

άλλες μεθόδους όπως π.χ. οι χρηματοδότες «αγόραζαν» από τον θαλοσσοπλόο το 

πλοίο ή το φορτίο του, με τον όρο ότι θα το πλήρωναν το τίμημα της πώλησης αυτής 

μόνο σε περίπτωση καταστροφής. Αντίθετα σε περίπτωση επιτυχίας του ταξιδιού η 

πώληση θα εθεωρείτο ανίσχυρη και οι χρηματοδότες θα είχαν το δικαίωμα να 

απαιτήσουν ορισμένο αντάλλαγμα γι’ αυτή την ανάμειξή τους.  

Δεν άργησαν να δημιουργούνται οργανώσεις με ειδικό σκοπό την ασφάλιση, με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η έννοια της ασφαλιστικής επιχείρησης, ως εμπορικής 

επιχείρησης με μοναδικό σκοπό την ασφάλισης, και να αρχίσει να αναπτύσσεται το 

ασφαλιστικό επάγγελμα. 

Η επέκταση της ιδιωτικής ασφάλισης σε κινδύνους της ξηράς έγινε, αφού πρώτα 
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επεκτάθηκε η θαλάσσια ασφάλιση και σε κινδύνους προσώπων, εκτός από τους 

κινδύνους του πλοίου και του φορτίου. Τότε άρχιζαν να ασφαλίζονται και οι χερσαίοι 

κίνδυνοι που απειλούσαν πρόσωπα. Γρήγορα δημιουργήθηκαν οι ασφαλίσεις 

περιουσιακών στοιχείων κατά χερσαίων κινδύνων στη Βόρεια Ευρώπη. Συγχρόνως 

άρχισε να εξαπλώνεται και η αλληλασφάλιση. 

 

Η ασφαλιστική επιχείρηση διεξάγονταν εμπειρικά. Η στάθμιση των κινδύνων, της 

αξίας των αγαθών που επρόκειτο να ασφαλισθούν και του ύψους του ανταλλάγματος 

που έπρεπε να συμφωνηθεί γινόταν με συναθροίσεις στην αγορά ή σε καφενεία κ.λπ. 

 

Κατά τους νεώτερους χρόνους η ασφαλιστική επιχείρηση αναδιοργανώθηκε με 

επιστημονικά κριτήρια και μεθόδους ιδίως με τη βοήθεια της Στατιστικής και 

γενικότερα της Μαθηματικής Επιστήμης. 

 

Σήμερα η ιδιωτική ασφάλιση καλύπτει κάθε κίνδυνο με εξαίρεση, κυρίως τους 

πολεμικούς κινδύνους και την αστική ευθύνη λόγω ζημιών από πυρηνική σχάση, που 

τους καλύπτει σε πολύ περιορισμένη έκταση, εξάλλου, παράλληλα με την τάση 

δημιουργίας νέων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο 

μεγάλη συγκέντρωση σε πολυεθνικές ομάδες ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που 

δραστηριοποιούνται παγκόσμια.  

 

Οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύσκολα αναλαμβάνουν μόνες τους ή με 

αντασφαλίσεις εντός της ελληνικής αγοράς ιδιαίτερα μεγάλους κινδύνους. Τους 

αντασφαλίζουν σε ποσοστό πολλές φορές περισσότερο από 99% στο εξωτερικό. 

Ακόμα, ενώ σε άλλες χώρες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δημιούργησαν τράπεζες, 

στην Ελλάδα μεγάλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι δημιούργημα των τραπεζών. 

Τέλος, παρά την παράδοση συνεταιριστικής ιδέας στην Ελλάδα, στο χώρο της 

ασφάλισης δεν έχει αξιόλογη διάδοση. 
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1.2 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

Για το ευρύ κοινό η ασφάλιση είναι η βασική τεχνική αντιμετώπισης ενός 

κινδύνου. Λέγοντας κίνδυνο εννοούμε την αβεβαιότητα σχετικά με την επέλευση 

ενός ζημιογόνου ενδεχομένου. Ασφάλιση είναι η συγκέντρωση τυχαίων και 

απρόβλεπτων κινδύνων με τη μεταφορά τους σε ασφαλιστές οι οποίοι συμφωνούν, 

έναντι ασφαλίστρου να αποζημιώσουν τους ασφαλισμένους για τις τυχαίες ζημιές ή 

να παρέχουν άλλες χρηματικές παροχές ή υπηρεσίες που συνδέονται με τον κίνδυνο.  

 

Η ασφάλιση έχει τα εξής διακεκριμένα χαρακτηριστικά: 

 

1 Συγκέντρωση κινδύνων(pooling of risks): Αποτελεί την καρδιά του 

ασφαλιστικού μηχανισμού. Με τη διαδικασία αυτή γίνεται η κατανομή στο 

σύνολο των ασφαλισμένων των ζημιών που συνέβησαν σε ορισμένους εξ 

αυτών. Η κοινοπραξία αυτή προϋποθέτει τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού 

ομοιογενών κινδύνων ώστε να λειτουργεί ο Νόμος των Μεγάλων Αριθμών για 

να δίνει ακριβή πρόβλεψη των μελλοντικών ζημιών. Η συγκέντρωση αυτή 

συνεπάγεται την κατανομή των απωλειών σε όλους τους ασφαλισμένους και 

την πρόβλεψη των μελλοντικών ζημιών με σχετική ακρίβεια.  

 

Σχετικά με τη συγκέντρωση του μεγάλου αριθμού ομοιογενών περιπτώσεων, ένας 

ασφαλιστής μπορεί να προβλέψει με σχετική ακρίβεια τις μελλοντικές ζημιές και να 

μειώσει τον αντικειμενικό κίνδυνο. Ο Νόμος των Μεγάλων Αριθμών σημαίνει ότι 

όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των περιπτώσεων τόσο τα πραγματικά 

αποτελέσματα θα προσεγγίζουν στα θεωρητικά.  

 

Στις περισσότερες ασφαλίσεις ο αναλογιστής σπάνια γνωρίζει την πραγματική 

πιθανότητα της ζημιάς. Οι εκτιμήσεις για τη μέση συχνότητα και σοβαρότητα των 

ζημιών πρέπει να βασίζονται στην προηγούμενη εμπειρία. Αν υπάρχει επαρκώς 

μεγάλος αριθμός ομοιογενών περιπτώσεων η εμπειρία αυτή αποτελεί καλή 

προσέγγιση για το μέλλον εφόσον γνωρίζουμε ότι ο αντικειμενικός κίνδυνος 

μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των 

περιπτώσεων. Αυτό είναι πολύ βασικό για τον υπολογισμό ενός σωστού ασφαλίστρου 

από το οποίο ο ασφαλιστής θα μπορεί να πληρώσει όλες τις ζημιές και τα έξοδα 
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διατηρώντας ένα λογικό περιθώριο κέρδους. 

 

2 Μεταφορά κινδύνου και μείωση αβεβαιότητας(risk transfer and risk 

reductin): Αποτελεί άλλο βασικό χαρακτηριστικό της ασφάλισης. Το 

ασφαλιστικό πρόγραμμα μεταφέρει τον καθαρό κίνδυνο από τον ασφαλισμένο 

στον ασφαλιστή. Ο ασφαλιστής έχει τη δυνατότητα να αναλάβει το σύνολο 

των κινδύνων  διότι μέσω του Νόμου των Μεγάλων Αριθμών μπορεί να 

εκτιμήσει με σχετική ακρίβεια τις αναμενόμενες ζημιές. Με τον τρόπο αυτό 

μειώνεται ο αντικειμενικός κίνδυνος για τον ασφαλιστή ενώ ταυτόχρονα 

μειώνεται η αβεβαιότητα για όλους τους ασφαλισμένους οι οποίοι 

μεταβιβάζουν τον ατομικό τους κίνδυνο έναντι ασφαλίστρου. Δηλαδή μέσω 

του ασφαλιστικού μηχανισμού ο ασφαλιζόμενος ανταλλάσσει μια δυνητικά 

μεγάλη και αβέβαιη ζημιά με μια σχετικά μικρότερη και άμεση επιβάρυνση.  

 

3 Αποζημίωση(indemnification): Τέλος βασικό χαρακτηριστικό της 

ασφάλισης είναι η αποζημίωση των απωλειών, δηλαδή η αποζημίωση του 

θύματος μερική ή ολική με μετρητά, επισκευή ή αντικατάσταση. Λόγου χάρη 

εάν καεί το σπίτι κάποιου, το πυρασφαλιστήριο θα τον αποζημιώσει για τη 

ζημιά. Εάν κάποιος μείνει ανίκανος, το ασφαλιστήριο για ανικανότητα θα τον 

αποζημιώσει για την απώλεια ημερομισθίων. 

 

 

1.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

Οι ασφαλιστές κανονικά ασφαλίζουν μόνο καθαρούς κινδύνους. Για να είναι ένας 

καθαρός κίνδυνος ασφαλίσιμος πρέπει αν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. 

 

1. Σημαντικό είναι να υπάρχει μεγάλος αριθμός ομοιογενών περιπτώσεων ώστε 

να μπορεί ο ασφαλιστής να κάνει σωστές προβλέψεις επί τη βάσει του Νόμου 

των Μεγάλων Αριθμών. Με αυτόν τον τρόπο ομαδοποιούνται οι περιπτώσεις 

με παρόμοια χαρακτηριστικά και εάν υπάρχει ικανός αριθμός περιπτώσεων σε 

κάθε ομάδα ο ασφαλιστής μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια τη μέση 

συχνότητα και επίπτωση κάθε ζημιάς. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει όταν 

οι περιπτώσεις είναι διαφορετικές οπότε ο ασφαλιστής είναι πολύ δύσκολο να 
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κάνει ασφαλείς προβλέψεις.  

2. Καθοριστικής σημασίας είναι και το γεγονός ότι εάν σκοπίμως κάποιος μπορεί 

να προκαλέσει μια ζημιά δεν πρέπει να αποζημιωθεί. Ο όρος αυτός είναι 

απαραίτητος για δύο λόγους. Πρώτον εάν οι εσκεμμένες ζημιές 

αποζημιωνόταν ο ηθικός κίνδυνος θα αύξανε και κατ΄ επέκταση τα 

ασφάλιστρα. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι θα ασφαλιζόταν λιγότεροι 

άνθρωποι και ως συνέπεια αυτού δε θα υπήρχε ικανός αριθμός ομοιογενών 

περιπτώσεων για την πρόβλεψη των μελλοντικών ζημιών. Δεύτερον η ζημιά 

πρέπει να είναι τυχαία γιατί ο Νόμος των Μεγάλων Αριθμών βασίζεται στην 

τυχαία εμφάνιση των γεγονότων. Εφόσον η πρόβλεψη για το μέλλον 

βασίζεται στο παρελθόν η πρόβλεψη αυτή θα ήταν ιδιαίτερα ανακριβής αν 

είχαμε μεγάλο αριθμό εσκεμμένων ζημιών.  

 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ένας καθαρός κίνδυνος να είναι ασφαλίσιμος 

είναι η ζημιά η οποία θα επέλθει με την εμφάνιση του να είναι καθορισμένη και 

μετρήσιμη. Αυτό σημαίνει ότι η ζημιά πρέπει να είναι καθορισμένη ως προς 

την αιτία, το χρόνο, το χώρο, το ποσό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

ο θάνατος όπου όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν σχετικά εύκολα να 

συγκεκριμενοποιηθούν. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις πιο δύσκολες. Για 

παράδειγμα έστω ότι ένα ασφαλιστήριο παροχής εισοδήματος σε περίπτωση 

ανικανότητας. Ο ασφαλιστής δεσμεύεται να πληρώσει εβδομαδιαίο ή μηνιαίο 

επίδομα σε περίπτωση ανικανότητας. Η ασθένεια όμως και η ανικανότητα 

είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικές και το ίδιο το γεγονός μπορεί να 

επηρεάσει δυο ανθρώπους διαφορετικά. Υποθέτουμε ότι δυο λογιστές 

τραυματίζονται σε τροχαίο και χαρακτηρίζονται ανίκανοι για εργασία. Ο ένας 

μπορεί να έχει ισχυρή θέληση και αποφασιστικότητα και να επιστρέψει στην 

εργασία του και γι αυτό να παρακολουθεί ειδικό πρόγραμμα επανένταξης. Ο 

άλλος συνεχίζει να λαμβάνει το επίδομά του. Συνεπώς είναι αρκετά δύσκολο 

να καθορισθεί πότε κάποιος θεωρείται ανίκανος. Θεωρητικά όλες οι ζημιές 

πρέπει να είναι μετρήσιμες ώστε ο ασφαλιστής να γνωρίζει εάν και πόσο 

πρέπει να πληρώσει βάσει του ασφαλιστηρίου. 

 

4. Μια άλλη παράμετρος η οποία χαρακτηρίζει ένα κίνδυνο καθαρό είναι η ζημιά 

που θα επέλθει να μην είναι καταστροφική. Αυτό σημαίνει ιδανικά ότι δε θα 
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πρέπει να παρατηρηθούν πολλές ταυτόχρονες απώλειες. Η ουσία της 

ασφάλισης είναι η συγκέντρωση πολλών παρόμοιων περιπτώσεων. Αν οι 

περισσότερες ή όλες αυτές οι περιπτώσεις εμφανίσουν ταυτόχρονα απώλειες 

τότε η τεχνική αυτή της συγκέντρωσης καθίσταται ανενεργός. Τα ασφάλιστρα 

θα πρέπει να αυξηθούν σε απαγορευτικά επίπεδα και η ασφάλιση δεν είναι πια 

η μέθοδος διασποράς των ζημιών των λίγων στους πολλούς. Εννοείται ότι οι 

ασφαλιστές επιθυμούν να αποφύγουν όλες τις καταστροφικές ζημιές αλλά 

στην πράξη αυτό είναι αδύνατο αφού υπάρχουν από καιρού εις καιρόν 

περιπτώσεις κυκλώνων, σεισμών, πυρκαγιών και άλλων φυσικών 

καταστροφών. Γι αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται δύο συγκεκριμένες τεχνικές: 

Την αντασφάλιση, μέσω της οποίας οι ασφαλιστές αποζημιώνονται από τους 

αντασφαλιστές για τις καταστροφικές ζημιές. Τη διασπορά των καλύψεων που 

αναλαμβάνουν σε μεγάλη γεωγραφική έκταση και την αποφυγή της 

συγκέντρωσης κινδύνων που μπορεί να αποβεί καταστροφική. 

 

5. Ο ασφαλιστής πρέπει να μπορεί να υπολογίσει τη μέση συχνότητα και 

σοβαρότητα των απωλειών με σχετική ασφάλεια ώστε να καθορίσει 

ασφάλιστρο επαρκές για την κάλυψη των αποζημιώσεων, εσόδων και ενός 

περιθωρίου κέρδους. Ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο να ασφαλισθούν 

καθώς υπάρχει αδυναμία να εκτιμηθεί η πιθανότητα απωλειών. Για 

παράδειγμα πλημμύρες, πόλεμος, εμφανίζονται σε μη περιοδική βάση και 

δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί η μέση συχνότητα και οι επιπτώσεις τους. 

Αυτές οι περιπτώσεις δύσκολα καλύπτονται από την Ιδιωτική Ασφάλιση 

χωρίς παρέμβαση από το κράτος. 

 

6. Για να είναι μια ασφάλιση ελκυστική το ασφάλιστρο πρέπει να είναι εφικτό, 

δηλαδή η πιθανότητα ζημιάς σχετικά χαμηλή. Αν για παράδειγμα η 

πιθανότητα ζημιάς υπερβαίνει το 40% τότε το κόστος του ασφαλιστηρίου με 

τα διάφορα έξοδα μπορεί να υπερβεί τη μέση αναμενόμενη ζημιά με συνέπεια 

την απροθυμία για ασφάλιση 
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1.4 ΑΝΤΕΠΙΛΟΓΗ(ADVERSE SELECTION) 
 

Κάθε σωστό ασφαλιστικό πρόγραμμα  πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν του το πρόβλημα 

της αντεπιλογής. Αντεπιλογή σημαίνει ότι επιλέγουν να ασφαλισθούν όσοι έχουν 

μεγαλύτερη πιθανότητα ζημιάς από το μέσο όρο. Εάν αυτή η τάση αφεθεί 

ανεξέλεγκτη, δυσανάλογος αριθμός ασφαλιζομένων που θα εμφανίσουν ζημιές θα 

παρουσιασθεί και οι πραγματικές απώλειες θα είναι μεγαλύτερες από τις 

αναμενόμενες. Οι υψηλότερες ζημιές συνεπάγονται αύξηση στα ασφάλιστρα και αυτό 

ωθεί τους κανονικούς ασφαλισμένους να ψάξουν αλλού για φθηνότερη ασφάλιση και 

να μείνουν μόνο όσοι αναμένεται να εμφανίσουν ζημιές. Κάτι τέτοιο σημαίνει 

αποτυχία του ασφαλιστικού προγράμματος.  

 

Οι ασφαλιστές προσπαθούν αν ελέγξουν την αντασφάλιση με την εκτίμηση των 

κινδύνων(underwriting) και τους όρους του ασφαλιστηρίου(policy provisions).  

 

Η εκτίμηση των κινδύνων αναφέρεται στην επιλογή των ασφαλισμένων που έχουν τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές. Οι υποψήφιοι προς ασφάλιση που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις του underwriting δε θα γίνουν δεκτοί ή θα επιβαρυνθούν με 

επασφάλιστρα. 

 

Οι όροι του ασφαλιστηρίου επίσης παρεμποδίζουν την αντεπιλογή. Για παράδειγμα ο 

όρος της αυτοκτονίας, ο όρος για τις προϋπάρχουσες ασθένειες καθώς και ο όρος για 

τη δοκιμαστική περίοδο στην ασφάλιση υγείας αποτελούν κάποιους από αυτούς τους 

όρους.  

 

 

1.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΓΝΙΟΥ - ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑΣ  
 

Συχνά η ασφάλιση συγχέεται ειρωνικά με τα παίγνια. Πρόκειται όμως για διαμετρικά 

αντίθετες καταστάσεις. 

 

Το παίγνιο δημιουργεί κερδοσκοπικό κίνδυνο που δεν υπήρχε πριν ενώ η ασφάλιση 

είναι τεχνική διαχείρισης ενός υπάρχοντος καθαρού κινδύνου. Για παράδειγμα εάν 

κάποιος στοιχηματίσει 500€ σε μια κούρσα ιπποδρόμου δημιουργείται ένας νέος 
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κερδοσκοπικός ενώ εάν πληρώσει τα 500€ για ασφάλιση φωτιάς, ο κίνδυνος της 

φωτιάς προϋπήρχε και με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταφέρθηκε στον ασφαλιστή.  

Το παίγνιο είναι μη παραγωγικό κοινωνικά εφόσον ο νικητής κερδίζει εις βάρος του 

ηττημένου. Αντίθετα η ασφάλιση είναι κοινωνικά παραγωγική εφόσον ούτε ο 

ασφαλιστής ούτε ο ασφαλισμένος προσπαθούν αν κερδοσκοπήσουν ο ένας εις βάρος 

του άλλου. Και οι δυο ενδιαφέρονται να μη πραγματοποιηθεί ο κίνδυνος. Επιπλέον η 

ασφάλιση επαναφέρει το ζημιωθέντα στην προηγούμενη οικονομική του κατάσταση 

κάτι που βέβαια δεν κάνει το παίγνιο. 

 

Η ασφάλιση επίσης διαφέρει από την κερδοσκοπία και οι βασικές τους διαφορές είναι 

ότι η ασφάλιση αφορά κινδύνους ασφαλίσιμους ενώ η κερδοσκοπία συνήθως 

κινδύνους μη ασφαλίσιμους όπως για παράδειγμα προστασία έναντι σημαντικής 

πτώσης των τιμών αγροτικών προϊόντων. Επίσης η ασφάλιση μειώνει τον 

αντικειμενικό κίνδυνο του ασφαλιστή με την εφαρμογή του Νόμου των Μεγάλων 

Αριθμών. Όσο αυξάνει ο αριθμός των περιπτώσεων βελτιώνεται η πρόβλεψη του 

ασφαλιστή για τις μελλοντικές απώλειες. Αντίθετα η κερδοσκοπία σχετίζεται με τη 

μεταφορά του κινδύνου και όχι με τη μείωσή του. Για παράδειγμα ο κίνδυνος της 

πτώσης των τιμών μεταφέρεται στον κερδοσκόπο που αισθάνεται ότι μπορεί να 

κερδίσει γιατί γνωρίζει καλύτερα τις δυνάμεις της αγοράς. Ο κίνδυνος μεταφέρεται 

αλλά δεν μειώνεται εφόσον ο κερδοσκόπος στηρίζει την πρόβλεψή του σε σχετικά 

μικρό αριθμό περιπτώσεων.  

 

 

1.6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 

Η ασφαλιστική οικονομία είναι ένας ιδιαίτερα οικονομικός κλάδος. Φορείς της είναι 

κυρίως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι διάφοροι φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι μεν οικονομικές μονάδες που λειτουργούν με 

ιδιωτικοοικονομικούς κανόνες και αποβλέπουν στο κέρδος, επιτελούν όμως 

συγχρόνως και ένα κοινωνικό έργο σε εντονότερο βαθμό από όσο άλλες ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Το κοινωνικό τους έργο είναι η τόνωση της ιδέας της προστασίας κατά 

των οικονομικών συνεπειών εξαιτίας επέλευσης κινδύνων. Τούτο υλοποιείται με τη 
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μετάθεση των κινδύνων, από το κάθε μεμονωμένο άτομο που το απειλούν, σε μια 

κοινωνία ατόμων με τη μεσολάβηση του ασφαλιστή, πράγμα που συγχρόνως 

συμβάλλει στη διατήρηση της λαϊκής περιουσίας και γεννά το αίσθημα της 

ασφάλειας στους ασφαλισμένους, με αποτέλεσμα να μπορούν να αφιερωθούν 

περισσότερο απερίσπαστοι στο δημιουργικό έργο τους. 

 

Η συμβολή της ασφαλιστικής επιχείρησης στην Εθνική Οικονομία είναι πολλαπλή. 

Έτσι, πέραν της δυνατότητας κάλυψης των οικονομικών συνεπειών της επέλευσης 

των κάθε μορφής κινδύνων που απειλούν τα πρόσωπα και τις περιουσίες τους, 

αναγνωρίζεται γενικά ότι κάθε ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής, 

αποτελεί και μέσο συγκέντρωσης κεφαλαίων, που είναι παράλληλα και σταθερός 

στόχος οικονομικής πολιτικής της Πολιτείας. 

 

Ειδικότερα, η ασφάλιση ζωής αποτελεί και ένα σημαντικό μέσο ενίσχυσης της λαϊκής 

αποταμίευσης και δημιουργίας λαϊκής περιουσίας. Η ασφάλισης πυρκαγιάς και 

παρεμφερών κινδύνων, μεταξύ άλλων, είναι συχνά το μόνο μέσο με το οποίο 

καθίσταται δυνατός ο δανεισμός των επιχειρήσεων με εμπράγματη εξασφάλιση. Έτσι, 

οι τράπεζες και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα που χορηγούν επιχειρησιακά δάνεια με 

εξασφάλιση(υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών σε ακίνητα ή ενέχυρα σε κινητά 

του οφειλέτη) πολλές φορές δεν προχωρούν στην εκτέλεση της πίστωσης αν δεν 

υπάρχει ασφάλιση των πραγμάτων που δόθηκαν σε εμπράγματη ασφάλεια κατά των 

κινδύνων που τα απειλούν(συνήθως πυρκαγιά και παρεμφερείς κίνδυνοι). Σε 

περίπτωση μάλιστα επέλευσης του κινδύνου δικαίωμα να ζητήσει την είσπραξη και 

να εισπράξει ασφάλισμα έχει σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα(αρθρ. 1223, 1287) 

μόνο ο εμπράγματος ασφαλισμένος κατά μια γνώμη, ακόμα και στο μέτρο που τούτο 

υπερβαίνει το ποσό του δανείου. Ο ενυπόθηκος δανειστής, στη συνέχεια, σύμφωνα με 

το άρθρο 1287 ΑΚ, καταθέτει το ασφάλισμα δημόσια, προκειμένου να ακολουθήσει 

η διαδικασία κατάταξης και είσπραξης μαζί με τους τυχόν άλλους εμπράγματος 

εξασφαλισμένους δανειστές και επιστρέφει ό,τι απομένει στον οφειλέτη. 

 

Η ασφάλιση αυτοκινήτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση της σύγχρονης οδικής 

κυκλοφορίας ۠η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων και εγγυήσεων είναι αναγκαία για το 

εξωτερικό εμπόριο, ενώ η ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα προϊόντα είναι 

αναγκαίος όρος που θέτουν ορισμένα Κράτη για την εισαγωγή προϊόντων από την 
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Ελλάδα και σύντομα πρόκειται να επεκταθεί σε όλη την παραγωγή και διακίνηση 

προϊόντων και στην εσωτερική(εθνική) αγορά, όταν θα γίνει ευρεία χρήση των 

δυνατοτήτων αξίωσης αποζημίωσης που καθιερώνονται από τη νομοθεσία που διέπει 

την ειδικά αυτή ευθύνη. Εξάλλου, η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι η απαραίτητη 

εκείνη προϋπόθεση για τη θέσπιση αντικειμενικής ευθύνης για μόλυνση και ρύπανση 

του περιβάλλοντος, καθώς και την επέκταση της προστασίας(και αντίστοιχα της 

αστικής ευθύνης) σε αμιγώς περιβαλλοντικά αγαθά. Στο ζήτημα της προστασίας του 

περιβάλλοντος που βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνώς, οι δυνατότητες της ασφαλιστικής 

οικονομίας προς ανάληψη των τεράστιων κινδύνων που σχετίζονται με το 

αντικείμενο αυτό, είναι εκείνες που προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα όρια και την 

έκταση της νέας ειδικής αστικής ευθύνης που έχει θεσπισθεί, ιδιαίτερα όσον αφορά 

το θαλάσσιο περιβάλλον ή βρίσκεται υπό διαμόρφωση. 

 

Ακόμα, οι μεγάλοι κίνδυνοι που συνεπάγεται η εν γένει εξέλιξη δεν θα ήταν δυνατό 

να απορροφηθούν αποτελεσματικά από το κοινωνικό σύνολο ή τα μεμονωμένα 

πρόσωπα χωρίς την ασφάλιση. Τέτοιους κινδύνους υποθάλπουν κυρίως ορισμένες 

χημικές βιομηχανίες και η χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας. Η ασφάλιση, άρα 

διευκολύνει τη βιομηχανική εφαρμογή των επιτευγμάτων των θετικών επιστημών, το 

όριο της εφαρμογής αυτών καθορίζεται πρωταρχικά από τη «ασφαλισιμότητά τους» 

προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Τέλος, η ιδιωτική ασφάλιση είναι σε θέση ν’ 

αναλάβει και αναλαμβάνει μέχρι ενός σημείου τις συνέπειες των φυσικών 

καταστροφών με αποτέλεσμα τη γρηγορότερη αποκατάστασή τους και την καλύτερη 

κατανομή και προγραμματισμό του κόστους από το αν τούτο είχε αναληφθεί εξ 

ολοκλήρου από τα θιγόμενα πρόσωπα και το Δημόσιο. Η με ιδιωτικοοικονικά 

κριτήρια διαχείριση του κόστους των φυσικών καταστροφών είναι ευνόητο ότι 

συμβάλλει και στην εντατικοποίηση των προσπαθειών αποφυγής και περιορισμού 

των συνεπειών των καταστροφών προς όφελος τελικά της Εθνικής Οικονομίας και 

του κοινωνικού συνόλου. 

 

Η ασφαλιστική οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κοινή γνώμη. Η άποψη 

της κοινής γνώμης, ο τρόπος προσέγγισης του κοινού με τις μεθόδους των σύγχρονων 

ερωτηματολογίων, η έρευνα της συμπεριφοράς των ασφαλισμένων και 

συναλλασσόμενων, αποτελούν τμήμα της ασφαλιστικής οικονομίας. Γενικότερα, 

στην κοινή γνώμη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία του θεσμού της ιδιωτικής 
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ασφάλισης. Οι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επικρίσεις κατά ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων ή έπαινοι υπέρ άλλων, επηρεάζουν άμεσα το σύνολο της ασφαλιστικής 

οικονομίας, γιατί βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εμπιστοσύνη του κοινού. Γι’ 

αυτό δεν είναι για όφελος καμίας ασφαλιστικής επιχείρησης ο διασυρμός ενός 

ανταγωνιστή. Εδώ οφείλεται και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, με ορισμένες 

εξαιρέσεις, δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες πράξεις που συνιστούν αθέμιτο 

ανταγωνισμό μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως συμβαίνει με άλλες 

εμπορικές επιχειρήσεις. 

 

Η ασφαλιστική οικονομία είναι ένας οικονομικός κλάδος που βασίζεται περισσότερο, 

σε σύγκριση με πολλούς άλλους σε κανόνες δικαίου και στη νομική επιστήμη. Η 

φύση της παροχής του φορέα ασφάλισης προϋποθέτει ένα πυκνό πλέγμα σχέσεων με 

το δέκτη αυτής, από τη λειτουργικότητα και ποιότητα του οποίου εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό η επιτυχία της ασφάλισης. Παράλληλα, προϋποθέτει ένα αντίστοιχα 

πυκνό πλέγμα σχέσεων με την εποπτεύουσα το φορέα αρχή και σχέσεων που 

αφορούν αμιγώς τη λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης. Οι σχέσεις αυτές, κατά 

ένα μέρος, διαμορφώνονται από κανόνες δικαίου και μάλιστα, στη δεύτερη 

περίπτωση, κανόνες που δεν επιδέχονται τροποποίηση(αναγκαστικού δικαίου). Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τάση «περιορισμού των 

ρυθμίσεων»(deregulation) που δεν μπορεί να αποδοθεί με τη λέξη απλοποίηση, αφού 

η απλοποίηση είναι μια από τις επιδιωκόμενες συνέπειες του περιορισμού, ούτε 

αποβλέπει βεβαίως στην απορύθμιση ή ιδιωτικοποίηση, αλλά ως προσπάθεια 

απελευθέρωσης της ασφαλιστικής οικονομίας από πολλές ρυθμίσεις που σκόπευαν 

στην εξασφάλιση του ελέγχου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

 

Με τον περιορισμό των ρυθμίσεων πιστεύεται ότι θα διευκολυνθεί η απελευθέρωση 

της αγοράς και θα μπορέσουν να αναπτύξουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ακόμα 

περισσότερο τη δημιουργική τους φαντασία προς διεύρυνση και ποιοτική 

αναβάθμιση των εργασιών τους. αυτή η εξέλιξη που επαληθεύεται και με τις 

ασφαλιστικές Οδηγίες της λεγόμενης τρίτης γενιάς, δεν σημαίνει, όμως, καθόλου 

απεξάρτηση ή περιορισμό της σημασίας που έχει η νομική επιστήμη για την 

ασφαλιστική οικονομία. Αντίθετα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο περιορισμός της 

ρύθμισης καθιστά ακόμα περισσότερο σημαντική τη νομική επιστήμη ως επιστήμη 

της ασφαλιστικής οικονομίας. Είναι άλλωστε ευνόητο ότι, όσο περισσότερη 
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ελευθερία υπάρχει στη διαμόρφωση των συμβατικών σχέσεων, τόσο περισσότερο 

βάρος δίδεται στη σωστή εφαρμογή των συμβατικών όρων, δηλαδή στην ερμηνεία 

των συμβάσεων, που είναι έργο νομικό. 

 

Ασφαλιστική αγορά είναι ο «οικονομικός χώρος» που παρέχεται και ζητείται 

ασφαλιστική προστασία. Είναι δηλαδή ο τόπος όπου οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

και οι αιτούμενοι ασφάλιση ή οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, μόνοι ή μέσω 

οργανωμένων επαγγελματιών που ασχολούνται με τη διαμεσολάβηση στην ιδιωτική 

ασφάλιση, ανταλλάσσουν το οικονομικό αγαθό της ασφάλισης με την πληρωμή 

ασφαλίστρου, αντασφαλίστρου, προμήθειας, εισφοράς. Οι σχέσεις αυτού που 

προσφέρει ασφάλιση και του παραλήπτη αυτής πρέπει να διαμορφώνονται ελεύθερα 

με καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού και εξασφαλίζεται η αρχή της ελευθερίας των 

συμβάσεων του ιδιωτικού δικαίου. Όμως, επειδή με το καθεστώς αυτό πιθανόν να 

βρίσκεται σε όχι ισόρροπη σχέση η ασφαλιστική επιχείρηση με εκείνο τον 

ασφαλισμένο που έχει συνάψει την ασφάλιση για ιδιωτικούς και όχι επαγγελματικούς 

λόγους(καταναλωτής, ασφαλισμένος), η Πολιτεία επεμβαίνει με διορθωτικά 

νομοθετικά μέτρα υπέρ του καταναλωτή, ώστε να εξασφαλισθεί και εδώ η κατά την 

αντίληψη του νομοθέτη ισότητα των συμβαλλόμενων στην ασφαλιστική σύμβαση. 

Εκτός ασφαλιστικής αγοράς βρίσκεται η κοινωνική ασφάλιση. 

 

Επειδή τα δεδομένα της αγοράς σε κάθε ασφαλιστικό κλάδο διαφέρουν σημαντικά 

μεταξύ τους, γι’ αυτό δεν υπάρχει μια ασφαλιστική αγορά, αλλά διάφορες επί 

μέρους(κατά κλάδο) αγορές. Κυριότερη και ευρύτερη είναι η διάκριση μεταξύ της 

λεγόμενης καταναλωτικής ασφαλιστικής αγοράς, που αφορά όλες τις ασφαλίσεις που 

συνάπτονται για ιδιωτικούς και όχι επαγγελματικούς λόγους, όπως είναι συνήθως η 

ασφάλιση αυτοκινήτου, η ασφάλιση ζωής, οικίας, οικοσκευής κλπ και της 

βιομηχανικής ή εμπορικής ή επαγγελματική ασφαλιστικής αγοράς, όπως είναι η 

ασφάλιση των βιομηχανικών κινδύνων κατά πυρκαγιάς, πλημμύρας, βλάβης των 

μηχανών, η ασφάλιση κατά του κινδύνου διακοπής επιχείρησης, απώλειας, κερδών, 

επαγγελματικής αστικής ευθύνης κλπ. 

 

Σε άλλες χώρες οι επί μέρους ασφαλιστικές αγορές και η αντίστοιχη εξειδίκευση 

οδήγησαν στη δημιουργία αντίστοιχων επαγγελματικών ενώσεων(λ.χ. ένωση 

ασφαλιστών πυρκαγιάς, ασφαλιστών αστικής ευθύνης). 
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Στον κοινοτικό χώρο η ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά και η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση του Φεβρουαρίου του 1992 δεν είχαν σκοπό να επιφέρουν την κατάργηση των 

ως άνω διακρίσεων. Το νόημα της ενιαίας ασφαλιστικής αγοράς είναι ότι 

οποιαδήποτε κοινοτική ασφαλιστική επιχείρηση, οπουδήποτε εντός της Κοινότητας 

κι αν είναι εγκαταστημένη, θα μπορεί ν’ αρκεί με τους ίδιους βασικούς θεσμικούς 

όρους όλες τις ασφαλιστικές δραστηριότητες σε οποιοδήποτε μέρος της Κοινότητας. 

 

Ο ανταγωνισμός στην ασφαλιστική αγορά εκδηλώνεται κυρίως: 

 

Ø Στην ποιότητα της υπηρεσίας 

Ø Στις κύριες παροχές(ασφαλιστικά προγράμματα) 

Ø Στις παρεπόμενες παροχές( συμβουλές, παρακολούθηση κατά την διάρκεια 

κάλυψης) 

Ø Στο ασφάλιστρο 

Ø Στις προσυμβατικές επαφές κατά τη διαδικασία πρόσκτησης πελατών 

 

Επιτρεπτοί περιορισμοί από τη νομοθεσία για την προστασία του ελεύθερου 

ανταγωνισμού μπορούν αν τίθεται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης στο μέτρο 

που αυτοί είναι απαραίτητοι προς ενίσχυση της θέσης του «καταναλωτή ή του απλού 

ασφαλισμένου», προς βελτίωση της ασφαλιστικής αγοράς και μόνο στο μέτρο που 

δεν οδηγούν στην κατάργηση του ανταγωνισμού σε σημαντικό τμήμα της 

ασφαλιστικής αγοράς και μόνο στο μέτρο που δεν οδηγούν στην κατάργηση του 

ανταγωνισμού σε σημαντικό τμήμα της ασφαλιστικής αγοράς. Εξ απόψεως 

προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού σε εθνικό επίπεδο, η χρησιμοποίηση 

κοινών(εντύπων) όρων ασφαλιστηρίων κατά κλάδους ασφάλισης δεν αποτελεί 

ανεπίτρεπτο περιορισμό, αν γίνεται εκούσια από κάθε μεμονωμένη ασφαλιστική 

επιχείρηση(λ.χ. χρησιμοποίηση πρότυπου επιμελημένου από ιδιωτικό ή δημόσιο 

φορέα) αν δεν είναι δηλαδή αποτέλεσμα συμφωνίας, απόφασης ή εναρμονισμένης 

πρακτικής των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή υποχρεωτικής επιβολής από την 

επαγγελματική τους ένωση. Στην αντίθετη περίπτωση είναι δυνατόν, να συντρέχουν 

και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου για την προστασία του ελεύθερου 

ανταγωνισμού, να θεμελιώνεται περίπτωση παράνομου περιορισμού του ελεύθερου 

ανταγωνισμού, χωρίς να’ άλλαζε κάτι το ότι οι γενικοί αυτοί όροι ασφάλισης ειδικά 

για την Ελλάδα μέχρι τέλους 1998 μπορούσαν να ελέγχονταν από την Πολιτεία και 
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να υποβάλλονταν στην εποπτεύουσα Αρχή προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια 

άσκησης του κλάδου. 

 

Ασφαλιστικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου (νόμοι, νομοθετήματα, 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έθιμα, συνήθειες και συναλλακτικά ήθη) που 

ρυθμίζουν, αφενός μεν τις σχέσεις των κοινωνικών ή ιδιωτικών φορέων ασφάλισης 

με τους ασφαλισμένους, αφετέρου δε το καθεστώς λειτουργίας των φορέων αυτών, 

καθώς επίσης η νομολογία και η νομική φιλολογία που έχει διαπλάσει τους ως άνω 

κανόνες και τέλος, οι γενικοί και ειδικοί όροι των ασφαλιστηρίων.  

 

Δεν έχει θεσπιστεί στη χώρα μας ιδιαίτερο νομοθέτημα που να ορίζει τις 

λεπτομέρειες της ασφαλιστικής σχέσης ανάλογα με το είδος της κάθε ασφάλισης ούτε 

υπάρχει σχετική πρόθεση της πολιτείας.  

 

Ισχύει και εδώ η βασική αρχή του Δικαίου κατά την οποία, αν ένα ζήτημα ρυθμίζεται 

αντιφατικά από διάφορους κανόνες δικαίου, υπερισχύει ο ειδικότερος και 

οπωσδήποτε η νεότερος κανόνας. Κάθε κανόνας δικαίου εφαρμόζεται στις 

περιπτώσεις που αυτός προβλέπει. Ανάλογη εφαρμογή του σε άλλες περιπτώσεις 

γίνεται μόνο, αν η νομοθεσία ή η ερμηνεία της το επιβάλλουν. Υπ’ αυτή την έννοια η 

ιδιωτική ασφάλιση διέπεται κυρίως από τη νομοθεσία των ιδιωτικών ασφαλίσεων και 

δευτερευόντως από την υπόλοιπη εμπορική νομοθεσία και το Αστικό Δίκαιο ως 

πηγές δικαίου. 

 

Η ελληνική νομοθεσία για την Ιδιωτική Ασφάλιση ακόμα και μετά τη ριζική 

μεταρρύθμιση του Ν.2496/1997 δεν ρυθμίζει αυτοτελώς την ασφαλιστική σύμβαση, 

αλλά η σύμβαση αυτή εξακολουθεί να υπάγεται στους γενικούς κανόνες του Αστικού 

Δικαίου, οι οποίοι εφαρμόζονται για κάθε ζήτημα της σύμβασης αυτής που δεν 

ρυθμίζεται από τη νομοθεσία της Ιδιωτική Ασφάλισης. 

 

Όσον αφορά τον ασφαλιστή ως έμπορο και τις ανώνυμες εταιρείες που ασκούν 

ιδιωτικές ασφαλίσεις, οι σχετικοί όροι παραπέμπουν στον Εμπορικό Νόμο και τη 

νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιρειών, που εφαρμόζονται επίσης για κάθε ζήτημα μη 

ρυθμιζόμενο από τη νομοθεσία τη Ιδιωτικής Ασφάλισης-εκτός αν προβλέπεται 

σωρευτική εφαρμογή τους. 
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Τέλος, η νομοθεσία των πολιτισμένων κρατών τείνει να ενοποιηθεί ως προς την 

ρύθμιση της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Αυτό έχει ήδη επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό 

μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική νομοθεσία της 

Ιδιωτικής Ασφάλισης εναρμονίζεται γι’ αυτό συνεχώς προς τα δίκαια των άλλων 

κρατών-μελών της κοινότητας. 

 

 

1.7 ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

1.7.1 Ατομικές ασφαλίσεις ζωής 
   

Οι τρεις βασικοί τύποι ασφάλισης ζωής είναι η απλή ασφάλιση ζωής, η ισόβιος 

ασφάλιση ζωής, η μικτή ασφάλιση ζωής. 

 

1.7.1.1 Απλή ή πρόσκαιρη ασφάλιση ζωής (Term Insurance) 

 

Η απλή ασφάλιση ζωής έχει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Η ασφαλιστική 

προστασία είναι προσωρινή για ορισμένη χρονική περίοδο, συνήθως 5, 10, 20 χρόνια 

ή μέχρι κάποια ηλικία π.χ. 65, 70 ετών. Αν ο ασφαλισμένος πεθάνει μέσα σε αυτό το 

χρονικό διάστημα το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στον δικαιούχο. Αν ζει 

στη λήξη της περιόδου ασφάλισης, ο ασφαλιστής δεν έχει άλλες υποχρεώσεις.  

 

Οι περισσότερες απλές ασφαλίσεις ζωής είναι ανανεώσιμες. Αυτό σημαίνει ότι το 

συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί χωρίς αποδεικτικά ασφαλισιμότητας. Σε κάθε 

ανανέωση το νέο ασφαλιστήριο αυξάνεται με βάση την ηλικία του ασφαλισμένου. Ο 

όρος για τη δυνατότητα ανανέωσης προστατεύει τον ασφαλισμένο ως προς την 

ασφαλισιμότητά του αλλά οδηγεί σε αντεπιλογή κατά της εταιρείας. Εφόσον τα 

ασφάλιστρα αυξάνουν με την ηλικία, ορισμένοι με καλή υγεία είναι πιθανό να 

αποχωρήσουν από το πρόγραμμα ενώ θα παραμείνουν οι προβληματικοί. Για τον 

περιορισμό του προβλήματος της αντεπιλογής οι ασφαλιστικές εταιρείες ανά τον 

κόσμο θέτουν όρια στην ηλικία μέχρι την οποία επιτρέπεται η ανανέωση. Στην 

Ελλάδα οι απλές ασφαλίσεις ζωής που πωλούνται συνήθως έχουν μια ορισμένη 

χρονική διάρκεια και δεν είναι ετησίως ανανεούμενες.  
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Η απλή ασφάλιση ζωής δεν έχει αξία εξαγοράς ή αποταμιευτικά στοιχεία. Είναι 

ασφάλιση καθαρής προστασίας. Αν και ορισμένα μακρόχρονα συμβόλαια 

δημιουργούν ένα μικρό απόθεμα, αυτό εξαντλείται μέχρι το τέλος της περιόδου.  

 

Οι κυριότερες μορφές απλής ασφάλισης διεθνώς είναι οι ετησίως ανανεούμενες, 

διάρκειας 5,10,15,20 ετών, μέχρι τα 65 έτη του ασφαλισμένου, φθίνουσα απλή 

ασφάλιση.  

 

Η ετησίως ανανεούμενη ασφάλιση εκδίδεται για περίοδο ενός έτους και ο 

ασφαλισμένος μπορεί να ανανεώνει για διαδοχικές ετήσιες περιόδους, μέχρι κάποιας 

ηλικίας, χωρίς αποδεικτικά ασφαλισιμότητας. Τα ασφάλιστρα αυξάνουν σε κάθε 

ανανέωση ενώ συχνά επιτρέπεται η μετατροπή της σε αποταμιευτική ασφάλιση. Η 

απλή ασφάλιση μπορεί να εκδοθεί για 5,10,15,20 χρόνια ή ακόμη και για 

μεγαλύτερες περιόδους. Τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα στη διάρκεια της περιόδου 

αυτής είναι σταθερά αλλά αυξάνουν στις ανανεώσεις. Συχνά η απλή ασφάλιση 

εκδίδεται με λήξη στα 65 χρόνια οπότε και εκπνέει το ασφαλιστήριο. Η ασφάλιση 

μπορεί να μετατραπεί και σε ισόβια αλλά οι εταιρείες ζητούν η επιλογή αυτή να 

ασκηθεί νωρίτερα π.χ. πριν τα 60. 

 

Η φθίνουσα απλή ασφάλιση είναι μια μορφή της απλής ασφάλισης, όπου το κεφάλαιο 

μειώνεται σταδιακά στη διάρκεια του συμβολαίου, ενώ τα ασφάλιστρα παραμένουν 

σταθερά. Σε ορισμένους τύπους της ασφάλισης αυτής, ο συμβαλλόμενος δε 

χρειάζεται να καταβάλλει ασφάλιστρα για όλη την περίοδο. Δηλαδή μπορεί η 

διάρκεια της ασφάλισης να είναι 20 χρόνια και η περίοδος καταβολής ασφαλίστρων 

15 χρόνια. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η καταβολή ασφαλίστρων όταν το 

κεφάλαιο έχει μειωθεί αισθητά και η περίοδος της ασφάλισης βρίσκεται προς το 

τέλος της.  

 

Οι βασικές περιπτώσεις χρήσης της απλής ασφάλισης είναι όταν το εισόδημα είναι 

περιορισμένο ή όταν υπάρχει μια προσωρινή ανάγκη. Αν το εισόδημα είναι 

περιορισμένο και απαιτούνται σημαντικά ποσά ασφάλισης ζωής, χρησιμοποιείται η 

απλή ασφάλιση. Εξαιτίας της βελτίωσης των πινάκων θνησιμότητας και του οξέος 

ανταγωνισμού, τα ασφάλιστρα της απλής ασφάλισης έχουν πέσει σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια. Έτσι τα μεγάλα ποσά ασφάλισης μπορούν να αγοραστούν με μικρά 
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ασφάλιστρα . θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες χώρες (π.χ Αγγλία, Αμερική) 

χρησιμοποιούνται διαφορετικά ασφάλιστρα για τους καπνιστές ή μη. Η απλή 

ασφάλιση χρησιμοποιείται ακόμη όταν η ανάγκη για προστασία είναι προσωρινή. Για 

παράδειγμα, η απλή φθίνουσα ασφάλιση χρησιμοποιείται για τις αποπληρωμές 

δανείων σε περίπτωση πρόωρου θανάτου. Τέλος η απλή ασφάλιση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την εγγύηση της μελλοντικής ασφαλισιμότητας. Κάποιος μπορεί 

να χρειάζεται μεγάλα ποσά ισόβιας ασφάλισης αλλά να μην μπορεί να τα αγοράσει. 

Έτσι αγοράζει μια φθηνή απλή ασφάλιση που αργότερα μετατρέπει σε ισόβια, χωρίς 

αποδεικτικά ασφαλισιμότητας.  

 

Αν και η απλή ασφάλιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στις νεαρές 

ηλικίες, δεν είναι κατάλληλη για ισόβια προστασία. Ορισμένοι έχουν ανάγκη 

σημαντικής προστασίας και μετά τα 65 ή 70. η απλή ασφάλιση δεν ενδείκνυται στις 

μεγάλες ηλικίες γιατί τα ασφάλιστρα αυξάνουν σε απαγορευτικό βαθμό. Λόγω αυτής 

της αύξησης ορισμένοι αναγκάζονται να σταματήσουν τα ασφαλιστήριά τους και 

μετά από πληρωμές επί χρόνια να πεθάνουν ανασφάλιστοι. Ακόμη η απλή ασφάλιση 

δεν ενδείκνυται για ισόβια προστασία αφού συνήθως δεν ανανεώνεται πέραν μιας 

συγκεκριμένης ηλικίας. Τέλος, η απλή ασφάλιση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να αποδίδει εισόδημα στην περίοδο συνταξιοδότησης, αφού δεν έχει αποταμιευτικό 

στοιχείο και αξία εξαγοράς.  

 

1.7.1.2 Η ισόβια ασφάλιση (Whole Life Insurance) 

 

Η ισόβια ασφάλιση προσφέρει προστασία εφ’ όρου ζωής και διακρίνεται στην 

συνήθη ισόβια ασφάλιση και στην ισόβια ασφάλιση περιορισμένων καταβολών. Η 

ισόβια ασφάλιση προσφέρει προστασία εφ’ όρου ζωής, μέχρι την ηλικία των 100 

ετών, και η αποζημίωση θανάτου αποτελεί βεβαιότητα. Εννοείται ότι αν ο 

ασφαλισμένος ζει στα 100 χρόνια το ασφάλισμα καταβάλλεται στον ίδιο. Τα 

ασφάλιστρα είναι σταθερά, καταβάλλονται εφ’ όρου ζωής και δεν αυξάνουν με την 

ηλικία. Τα πρώτα χρόνια ο ασφαλισμένος πληρώνει την προστασία ακριβότερα από 

ότι κοστίζει και στα μετέπειτα, φθηνότερα. Τα πλεονάζοντα ασφάλιστρα, τα πρώτα 

χρόνια, δημιουργούν το νόμιμο απόθεμα που καθιστά  δυνατή την εφ’ όρου ζωής 

προστασία. Η ισόβια ασφάλιση έχει επίσης ένα επενδυτικό στοιχείο που δημιουργεί 

την αξία  εξαγοράς. Η αξία εξαγοράς οφείλεται στην υπερχρέωση για ασφάλιστρα 
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στα πρώτα χρόνια του συμβολαίου. Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει 

την αξία εξαγοράς ή δάνειο από την αξία. Η αξία εξαγοράς είναι μικρή τα πρώτα 

χρόνια αλλά αυξάνεται σημαντικά αργότερα. 

 

Η ισόβια ασφάλιση χρησιμοποιείται βασικά σε δυο περιπτώσεις: όταν χρειάζεται εφ’ 

όρου ζωής προστασία ή όταν είναι επιθυμητή πρόσθετη αποζημίωση. Πράγματι, 

πολλοί άνθρωποι χρειάζονται προστασία και πέραν της ηλικίας των 65 ή 70 ετών. 

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο μέσος άνθρωπος δε χρειάζεται μεγάλα ποσά 

ασφάλισης ζωής μετά τα 65. Αυτή η άποψη είναι μάλλον απλουστευτική καθώς 

αρκετοί χρειάζονται σημαντική ασφάλιση ζωής και μετά τα 65. επίσης η ισόβια 

ασφάλιση χρησιμοποιείται όταν είναι επιθυμητή πρόσθετη αποταμίευση. Η ισόβια 

ασφάλιση δημιουργεί έναν αποταμιευτικό λογαριασμό τον οποίον μπορεί κανείς να 

εξαγοράσει ή να δανεισθεί.  

 

Ο βασικός περιορισμός ή μειονέκτημα της ισόβιας ασφάλισης είναι ότι ορισμένοι 

ασφαλισμένοι είναι υπασφαλισμένοι. Εξαιτίας του αποταμιευτικού στοιχείου 

ορισμένοι αγοράζουν ισόβιο ασφάλιση ενώ η απλή ασφάλιση θα ήταν προτιμότερη. 

Έστω ο Α ηλικίας 30 ετών είναι παντρεμένος με 2 παιδιά εκτιμά ότι μπορεί να 

πληρώνει μόνο 500 ευρώ το χρόνο για ασφάλιση ζωής. Το ασφάλιστρο αυτό μπορεί 

να αγοράσει περίπου 50.000 ευρώ ισόβια ασφάλιση ή περίπου 500.000ευρώ απλή 

ασφάλιση ετησίως ανανεούμενη. Η επιλογή της ισόβιας ασφάλισης δε φαίνεται 

δικαιολογημένη όταν ο Α είναι υπασφαλισμένος.  

 

Η ισόβια ασφάλιση περιορισμένων καταβολών είναι η δεύτερη μορφή της ισόβιας 

ασφάλισης. Ο ασφαλισμένος έχει εφ’ όρου ζωής προστασία και τα ασφάλιστρα είναι 

μεν σταθερά αλλά καταβάλλονται μόνο για συγκεκριμένη περίοδο. Δε θα πρέπει να 

συγχέουμε το “ελεύθερο” συμβόλαιο με αυτό που λήγει. Το ασφαλιστήριο λήγει όταν 

το σφάλισμα καταβληθεί είτε ως αποζημίωση θανάτου είτε στην επιβίωση ενώ είναι 

ελεύθερο όταν δεν απαιτείται άλλη πληρωμή ασφαλίστρων. Στη συνηθέστερη μορφή 

της μια ισόβια ασφάλιση περιορισμένων καταβολών έχει ορισμένη περίοδο 

πληρωμής ασφαλίστρων 10, 20, 25, ή 30 χρόνια ή έχει λήξει στα 65 ή 70. Η ισόβια 

ασφάλιση με ενιαία καταβολή ασφαλίστρων είναι μια ακραία μορφή της ασφάλισης 

αυτής όπου καταβάλλοντας κανείς μια φορά ασφάλιστρο έχει ισόβια προστασία. 

Δεδομένου ότι τα ασφάλιστρα στην ισόβια ασφάλιση περιορισμένων καταβολών 
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είναι υψηλότερα από ότι στη συνήθη ισόβια ασφάλιση, η “αξία εξαγοράς” είναι 

επίσης υψηλότερη. Η ισόβια ασφάλιση περιορισμένων καταβολών πρέπει να 

χρησιμοποιείται με προσοχή. Είναι δύσκολο, άνθρωπος με μέτριο εισόδημα, να 

ασφαλίσει επαρκώς τη ζωή του με ισόβια ασφάλιση περιορισμένων καταβολών. 

Εξαιτίας των σχετικά υψηλών ασφαλίστρων, το ποσό της ασφάλειας ζωής που 

αγοράζει είναι σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο της συνήθους ισόβιας 

ασφάλισης. Για τους περισσότερους η συνήθης ισόβια ασφάλιση αποτελεί καλύτερη 

λύση.  

 

1.7.1.3 Μικτή ασφάλιση (Endowment Insurance) 

 

Η μικτή ασφάλιση είναι η τρίτη βασική μορφή της ασφάλισης ζωής. Η μικτή 

ασφάλιση καταβάλλει το ασφάλισμα αν ο ασφαλισμένος πεθάνει μέσα στη 

συγκεκριμένη περίοδο. Αν ζει στη λήξη της περιόδου το ποσό καταβάλλεται στον 

ασφαλισμένο. Στο παρελθόν η μικτή ασφάλιση, χρησιμοποιείτο σαν επενδυτικό 

όχημα από εκείνους που διαφορετικά δεν θα αποταμίευαν, για να μαζευτούν χρήματα 

για σπουδές ή εισόδημα, για την περίοδο συνταξιοδότησης. Σήμερα οι πωλήσεις της 

μικτής ασφάλισης διεθνώς είναι μάλλον σε ύφεση αν και στην Ελλάδα είναι ακόμη 

υψηλές.  

 

1.7.1.4 Κυμαινόμενη ασφάλιση ζωής (Variable life Insurance) 

 

Σε αυτή τη μορφή ασφάλισης το κεφάλαιο θανάτου και η αξία εξαγοράς κυμαίνονται 

ανάλογα με την απόδοση των επενδύσεων ενός ιδιαίτερου λογαριασμού που τηρεί ο 

ασφαλιστής. Και τα δύο μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν εξαιτίας της απόδοσης 

αυτής. 

 

Αν και εμφανίζονται σε πολλές εκδοχές, τα ασφαλιστήρια αυτά έχουν ορισμένα 

χαρακτηριστικά: 

1. η κυμαινόμενη ασφάλιση ζωής είναι συνήθως μια ισόβια ασφάλιση με 

σταθερό ασφάλιστρο. 

2. όλο το απόθεμα τηρείται σε χωριστό λογαριασμό και επενδύεται σε μετοχές ή 

άλλες επενδύσεις. Συνήθως ο συμβαλλόμενος έχει τη δυνατότητα επιλογής 

των επενδύσεων ανάμεσα σε μεγάλη ποικιλία funds, όπως funds μετοχών, 
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ομολόγων, μικτά κλπ. Εάν η απόδοση της επένδυσης είναι θετική, το ποσό της 

ασφάλισης μεγαλώνει, διαφορετικά μικραίνει(αλλά όχι πιο κάτω από το 

αρχικό ποσό). Δηλαδή το κεφάλαιο θανάτου θα είναι τουλάχιστον ίσο με το 

αρχικό, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ μεγαλύτερο λόγω της θετικής 

απόδοσης του λογαριασμού. 

3. οι αξίες εξαγοράς δεν είναι εγγυημένες. Το ύψος τους εξαρτάται από την 

απόδοση του λογαριασμού. Έτσι, ο ασφαλιστής φέρει τον κίνδυνο 

υψηλότερης από το κανονικό θνησιμότητας και των εξόδων, ενώ ο 

ασφαλισμένος φέρει εξολοκλήρου τον επενδυτικό κίνδυνο. 

 

1.7.1.5 Universal Life Insurance 

 

Τα προγράμματα αυτά παρέχουν ισόβια προστασία με βάση ένα ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο, όπου είναι πλήρως διαχωρισμένα τα στοιχεία της προστασίας και της 

αποταμίευσης, το δε ασφαλιστήριο δεν είναι κατ’ ανάγκη σταθερό. Ο συμβαλλόμενος 

αποφασίζει το ύψος και τη συχνότητα καταβολής του ασφαλίστρου, που μπορεί να 

είναι μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια ή και εφάπαξ. Τα ασφάλιστρα, μετά την 

αφαίρεση συγκεκριμένων επιβαρύνσεων για έξοδα, πιστώνονται σε ένα λογαριασμό, 

από τον οποίο αφαιρούνται μηνιαία οι επιβαρύνσεις για τη θνησιμότητα και 

προστίθενται οι αποδόσεις από τις επενδύσεις. Σε πολλά τέτοια προγράμματα 

αφαιρούνται μηνιαία τα έξοδα διαχείρισης. 

 

Τα στοιχεία που διακρίνουν το πρόγραμμα της Κυμαινόμενης Ασφάλισης Ζωής και 

του Universal Life Insurance αυτό από τα παραδοσιακά είναι: 

Ø ο πλήρης διαχωρισμός των στοιχείων τους 

Ø η σημαντική ευελιξία που παρέχουν 

Ø η δυνατότητα ανάληψης μετρητών 

 

 

1.7.2 Ομαδικές ασφαλίσεις ζωής 
 

Τα ομαδικά προγράμματα ζωής περιλαμβάνουν: 
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1. Την ετησίως ανανεούμενη ομαδική ασφάλιση ζωής 

Αυτή η μορφή ασφάλισης είναι η πιο σημαντική σήμερα. Η παρεχόμενη 

προστασία είναι σε ετήσια βάση και με χαμηλό κόστος για τους 

εργαζόμενους. 

 

Συνήθως το ποσό της ασφάλισης ζωής ισούται με 12 ή 24 μισθούς. Η 

ασφάλιση διατηρείται σε ισχύ όσο ο εργαζόμενος είναι μέλος της ομάδας. Αν 

απολυθεί ή παραιτηθεί, έχει το δικαίωμα να μετατρέψει την κάλυψή του σε 

ατομική χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικών ασφαλισιμότητας ενός 31 

ημερών. 

 

Η επιλογή αυτή δεν ασκείται συνήθως, εφόσον οι εργαζόμενοι καλύπτονται 

με ομαδική ασφάλιση από το νέο τους εργοδότη, παρά μόνο αν έχουν 

προβληματική υγεία(αντεπιλογή). 

 

Η ετησίως ανανεούμενη ομαδική ασφάλιση ζωή έχει το πλεονέκτημα να 

προσφέρει προστασία με χαμηλό κόστος, λειτουργώντας συμπληρωματικά με 

την ατομική ασφάλιση ζωής. 

 

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει αυτή η μορφή ασφάλισης είναι ότι 

πρώτον δίνει πρόσκαιρη κάλυψη που σταματά μόλις ασφαλισμένος 

αποχωρήσει από την ομάδα και δεύτερον για έναν μεγάλης ηλικίας 

εργαζόμενο η μετατροπή της κάλυψης σε ατομική κοστίζει ακριβά. 

 

2. Την ομαδική κάλυψη Θανάτου από ατύχημα, Μόνιμης Ολικής 

Ανικανότητας, Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας. 

Πολλά ομαδικά προγράμματα παρέχουν ομαδική κάλυψη Θανάτου από 

ατύχημα, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα και Μόνιμη Μερική Ανικανότητα, 

κυρίως από ατύχημα. Το ασφαλισμένο ποσό είναι συνήθως το ίδιο ή το 

διπλάσιο του ποσού της ασφάλισης ζωής και καταβάλλεται όλο σε περίπτωση 

θανάτου από ατύχημα ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα. Εάν από 

το ατύχημα επέλθει Μερική Ανικανότητα, καταβάλλεται, ανάλογα με το 

βαθμό της, ποσοστό του συνολικού κεφαλαίου κάλυψης βάση πίνακα. 
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1.7.3 Ασφάλιση αυτοκινήτων 
 

Ο κλάδος της ασφάλισης αυτοκινήτων είναι ο μεγαλύτερος κλάδος γενικών 

ασφαλειών στη χώρα μας και σίγουρα αποτελεί εκείνο τον κλάδο ασφάλισης που 

είναι ο πιο οικείος για όλους μας καθώς λίγο έως πολύ όλοι ερχόμαστε σε επαφή μαζί 

του. Η σύγχρονη τεχνολογία επέτρεψε τη μαζική παραγωγή αυτοκινήτων σε σχετικά 

χαμηλές τιμές. Έτσι κυκλοφόρησαν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα χωρίς να 

υπάρχει η αντίστοιχη απαραίτητη υποδομή σε δρόμους και κυκλοφοριακή αγωγή.  

 

Αποτελέσματα ήταν η υψηλή συχνότητα ατυχημάτων που μαζί με το συνεχώς 

αυξανόμενο κόστος ιατρικής περίθαλψης των θυμάτων αλλά και άλλους παράγοντες 

ανέβασε σημαντικά το κόστος ασφάλισης του αυτοκινήτου. Βεβαίως εκτιμάται ότι 

σταδιακά τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας (ζώνες ασφαλείας, αερόσακοι 

κ.τ.λ.) μαζί με τα συντονισμένα μέτρα για το σωφρονισμό και την εκπαίδευση των 

οδηγών, θα αποφέρουν ορατά αποτελέσματα στη βελτίωση του κόστους ασφάλισης 

αυτοκινήτων.  

 

Με τον όρο ασφάλιση αυτοκινήτων εννοούμε τόσο την εκ του νόμου υποχρεωτική 

ασφάλιση της “έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων” για 

σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές όσο και τις προαιρετικές καλύψεις των ιδίων 

ζημιών αυτοκινήτου, πυρός αυτοκινήτου, κλοπής αυτοκινήτου κ.τ.λ. Τα τελευταία 10 

χρόνια ο αριθμός των ασφαλισμένων αυτοκινήτων έχει διπλασιασθεί και έχει περάσει 

το 2001 τα 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα από 2,6 εκατομμύρια αυτοκίνητα περίπου που 

ήταν το 1992. 

 

Εκτιμάται ότι σήμερα πάνω από 300.000 αυτοκίνητα είναι ανασφάλιστα και οι ζημιές 

τους βαρύνουν μέσω του επικουρικού κεφαλαίου το σύνολο των ασφαλιζομένων. 

Μεταξύ του 1992 και του 2002 η δαπάνη για ασφάλιστρα σχεδόν τετραπλασιάσθηκε. 

Η αύξηση αυτή αποδίδεται τόσο στη ραγδαία αύξηση του μέσου κόστους 

αποκατάστασης της ζημιάς όσο και στη ραγδαία άνοδο των κατώτατων 

υποχρεωτικών ορίων κάλυψης για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Το 

συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης για ασφάλιστρα αφορά την κάλυψη της 

αστικής ευθύνης (85%) ενώ το υπόλοιπο (15%) τις συμπληρωματικές καλύψεις. Θα 

πρέπει να συμπληρωθεί ότι στην Ελλάδα οι συμπληρωματικές καλύψεις είναι πολύ 
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λιγότερο διαδεδομένες από ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Σε ότι αφορά την 

στατιστική των ζημιών και των αποζημιώσεων θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η χώρα 

μας κατέχει στα τροχαία τα θλιβερά πρωτεία στην Ευρώπη με πολύ χειρότερους 

δείκτες από την αμέσως επόμενη χώρα. Σε 350.000 ατυχήματα που συμβαίνουν κάθε 

χρόνο, 2000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ενώ 30.000 τραυματίζονται εκ των οποίων 

οι 3000 σοβαρά. Δηλαδή κάθε χρόνο αφανίζεται από τα τροχαία μια ελληνική 

κωμόπολη.  

 

Το 2001 δηλώθηκαν 371.500 ζημιές. Ένα σημαντικό μέρος από αυτές αφορά νέους 

οδηγούς. Αν και δεν έχουμε ακριβή στοιχεία γι αυτούς είναι διαφωτιστικά τα 

αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία της Αμερικής. Έτσι λοιπόν, οι οδηγοί κάτω των 25 

ετών, αν και αποτελούσαν το 14,2 % όλων των οδηγών, προκάλεσαν το 27,6% των 

ατυχημάτων. Οι οδηγοί κάτω των 20 ετών αν και αποτελούσαν το 5,1% όλων των 

οδηγών προκάλεσαν το 13% των ατυχημάτων. Τα ανωτέρω ποσοστά δικαιολογούν 

και την επιβολή επασφαλίστρων στους νεαρούς οδηγούς. Το κυριότερο όμως είναι 

ότι οι θάνατοι και οι μόνιμες αναπηρίες νεαρών οδηγών στερούν την ελληνική 

κοινωνία και οικονομία από νέα και υγιή άτομα με παραγωγικές δυνατότητες. 

 

Επίσης οι στατιστικές δείχνουν ότι τα μεγαλύτερα αυτοκίνητα παρουσιάζουν 

μικρότερη συχνότητα ζημιών (αλλά μεγαλύτερο κόστος για την κατασκευή τους). Σε 

ότι αφορά την κατανομή του ποσοστού αποζημιώσεων για σωματικές βλάβες, υλικές 

ζημιές και προαιρετικές καλύψεις οι υλικές ζημιές απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος 

του κόστους αποκατάστασης. 

 

Καλύψεις των ασφαλιστηρίων αυτοκινήτων  

 

Το ασφαλιστήριο αυτοκινήτου περιλαμβάνει την υποχρεωτική εκ του νόμου κάλυψη 

της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος. Η κάλυψη 

αυτή αφορά αποζημιώσεις τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που 

προκαλούνται από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Υπάρχουν όμως και κάποιες 

προαιρετικές καλύψεις που μπορεί να επιθυμεί ο ασφαλισμένος όπως οι ίδιες ζημιές 

αυτοκινήτου. Οι ίδιες ζημιές αυτοκινήτου είναι ζημιές που προκαλούνται από τον ίδιο 

τον ασφαλισμένο από σύγκρουση, εκτροπή κ.α. και όχι από φυσιολογική φθορά. 

Επίσης η ασφάλιση ολικής κλοπής με την οποία ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται με 
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το ποσό που έχει ασφαλίσει το αυτοκίνητό του σε περίπτωση που κλαπεί και δεν 

ανευρεθεί εντός 90 ημερών. Κλοπή τμημάτων του αυτοκινήτου καλύπτεται μόνο εάν 

συνυπάρχει και η κάλυψη της μερικής κλοπής. Επιπρόσθετα, η ασφάλιση πυρός που 

καλύπτει ζημιές στο αυτοκίνητο που προκλήθηκαν από πυρκαγιά, κεραυνό, ή έκρηξη. 

 

Η έννοια του τρίτου στην κάλυψη αστικής ευθύνης  

 

Δε θεωρούνται τρίτοι κατά νόμο και κατά συνέπεια δεν ικανοποιούνται από το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο οι απαιτήσεις : 

 

Ø Του οδηγού του αυτοκινήτου που προξένησε τη ζημιά 

Ø Κάθε προσώπου, η ευθύνη του οποίου καλύπτεται από το ασφαλιστήριο όπως 

για παράδειγμα ο κάτοχος του αυτοκινήτου όταν τις ζημιές του τις προξένησε 

άλλο άτομο που οδηγούσε το αυτοκίνητο 

Ø Εκείνου που έχει συνάψει με την ασφαλιστική εταιρεία τη σύμβαση (ο 

ιδιοκτήτης που έχει συνάψει τη σύμβαση και υπέστη ζημιές από τον κάτοχο του 

ασφαλισμένου οχήματος) 

Ø Των νομίμων εκπροσώπων ενός νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο ή 

εταιρείας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα π.χ. ο γενικός 

διευθυντής μιας ανώνυμης εταιρείας που υπέστη ζημιές από αυτοκίνητο της 

εταιρείας την οποία νόμιμα εκπροσωπεί.  

Ø Των προσώπων που συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με το αυτοκίνητο, ενώ 

γνώριζαν ότι αυτό αφαιρέθηκε με αθέμιτα μέσα από το νόμιμο κάτοχό του ή 

χρησιμοποιείται για εγκληματική πράξη. 

 

1.7.4 Ασφαλίσεις υγείας 
 

1.7.4.1 Ατομική ασφάλιση υγείας 

 

Δισεκατομμύρια άνθρωποι ασθενούν κάθε χρόνο ή μένουν ανάπηροι. Μια σοβαρή 

ασθένεια ή ένας τραυματισμός μπορεί να φέρουν μεγάλη οικονομική δυστυχία. Όταν 

η ασθένεια ή η ανικανότητα είναι σοβαρή και παρατεταμένη παρουσιάζονται δύο 

σοβαρά προβλήματα: 

- ο παθών χάνει τα εισοδήματα από την εργασία του 
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- πρέπει να πληρωθούν τα έξοδα νοσηλείας-περίθαλψης 

 

Στην Ελλάδα, αν και οι περισσότεροι καλύπτουν τις βασικές ανάγκες περίθαλψης 

μέσω της Κοινωνικής Ασφάλισης, τα προβλήματα που αυτή 

παρουσιάζει(καθυστερήσεις εισαγωγής, περιορισμοί, ποιότητα υπηρεσιών κλπ) 

ευνοούν τα τελευταία χρόνια την ανάπτυξη των πωλήσεων ιδιωτικών προγραμμάτων 

υγείας. 

 

Τα προγράμματα υγείας μπορούν -χονδρικά- να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες: 

 

1.7.4.1.1 Προγράμματα ασφάλισης νοσοκομειακών εξόδων 

 

Τα προγράμματα αυτά αποζημιώνουν τα έξοδα νοσηλείας σε νοσοκομείο. Τέτοια 

έξοδα είναι συνήθως: 

- τα έξοδα για την πληρωμή δωματίου και τροφής 

- τα έξοδα για τις εργαστηριακές εξετάσεις και τα φάρμακα 

- τα έξοδα χειρουργείου 

- τα έξοδα των γιατρών(χειρούργων και λοιπών ειδικοτήτων) 

- τα έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας κλπ. 

 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των ασφαλιστικών 

εταιρειών στον τομέα της υγείας, που είχε σαν αποτέλεσμα να εμφανιστεί μια μεγάλη 

ποικιλία τέτοιων προγραμμάτων. Μερικά από τα βασικά στοιχεία διάκρισης αυτών 

των προγραμμάτων είναι: 

- η ύπαρξη ή μη ανώτατου ορίου κάλυψης εξόδων 

- η συμμετοχή ή μη του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας 

- η αντιμετώπιση του τοκετού 

 

1.7.4.1.2 Επιδοματικές καλύψεις 

 

Στην αγορά προσφέρονται ακόμη διάφορα προγράμματα που αποζημιώνουν σε 

επιδοματική βάση και όχι βάσει εξόδων. Τα κυριότερα σχετικά προγράμματα είναι: 
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Ø Χειρουργικό επίδομα(Surgical Benefit) 

Η κάλυψη αυτή προβλέπει την καταβολή ενός συγκεκριμένου εφάπαξ ποσού για 

κάθε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης, ανεξάρτητα από τα πραγματικά έξοδα. 

Συνήθως προβλέπεται το ανώτατο καλυπτόμενο ποσό(που αντιστοιχεί στη 

βαρύτερη εγχείρηση) και ακολουθεί μια διαβάθμιση όλων των συνήθων 

εγχειρήσεων που αποζημιώνονται με ποσοστό του ανώτατου αυτού ορίου. 

 

Ø Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα(Hospital Daily Allowance) 

Η κάλυψη αυτή προβλέπει την καταβολή ενός συγκεκριμένου επιδόματος για 

κάθε μέρα παραμονής στο νοσοκομείο ανεξάρτητα από τα πραγματικά έξοδα της 

νοσηλείας. Παρέχεται ως αυτοτελής συμπληρωματική κάλυψη αλλά και ως 

παρεπόμενη παροχή σε πλήρη νοσοκομειακά προγράμματα κάλυψης εξόδων ως 

κίνητρο για την επιλογή νοσηλείας σε κρατικά νοσοκομεία, όπου τα έξοδα 

συνήθως καλύπτονται από τον φορέα κοινωνικής κάλυψης. 

 

1.7.4.1.3 Εξωνοσοκομεική περίθαλψη(Outpatient Cover) 

 

Η συγκεκριμένη κάλυψη αποζημιώνει για τα έξοδα περίθαλψη(αμοιβές γιατρών, 

φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις κλπ), όταν δε μεσολαβεί εισαγωγή στο 

νοσοκομείο. Προβλέπει σχεδόν πάντα συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα(20% 

ή 25%) και ορισμένες φορές και «απαλλαγή», δηλαδή ποσό σχετικών εξόδων που 

πληρώνει ο ασφαλισμένος πριν αρχίσει να αποζημιώνει η ασφαλιστική εταιρεία. 

 

Λόγω του διαχειριστικού φόρτου και ζημιογόνων συχνά αποτελεσμάτων της 

προσφέρεται από μικρό αριθμό ασφαλιστικών εταιρειών. 

 

Τα προαναφερθέντα προγράμματα έχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις, οι κυριότερες 

των οποίων είναι: 

1. Εξαιρούνται οι πόλεμοι και οι πολεμικές συγκρούσεις 

2. Εξαιρούνται οι πλαστικές εγχειρήσεις 

3. Εξαιρείται η οδοντιατρική περίθαλψη(εκτός αν προέκυψε από ατύχημα) 

4. Εξαιρούνται οι οφθαλμολογικές εξετάσεις, τοποθετήσεις γυαλιών κλπ 

5. Εξαιρούνται περιπτώσεις που καλύπτονται από εργατικές αποζημιώσεις 
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1.7.4.1.4 Προγράμματα ανικανότητας(Disability programs) 

 

Μια σημαντική ανικανότητα συνεπάγεται συνήθως σημαντική απώλεια εσόδων από 

εργασία. Στην περίπτωση που ο παθών δεν έχει εισόδημα από άλλες πηγές, η 

ασφάλιση ανικανότητας θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει την οικονομική 

ανασφάλεια. Οι περισσότεροι άνθρωπο σπάνια σκέφτονται το ενδεχόμενη μιας 

μακροχρόνιας ανικανότητας. Και όμως η πιθανότητα ανικανότητας πριν τα 65 είναι 

πολύ μεγάλη ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες. Για παράδειγμα, περίπου ένας στους τρεις 

θα μείνει ανίκανος πριν τα 65 του για τουλάχιστον 6 μήνες, ένας στους επτά θα μείνει 

ανίκανος για τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν τα 65 του. 

 

Ακόμη η οικονομική ζημιά από Μόνιμη ολική Ανικανότητα είναι μεγαλύτερη από ότι 

από τον πρόωρο θάνατο, και αυτό γιατί στον πρόωρο θάνατο η οικογένεια χάνει 

έσοδα από την εργασία του θανόντος και έχει και τα έξοδα κηδείας, στην Μόνιμη 

Ανικανότητα υπάρχουν πέρα από την απώλεια εισοδήματος, τα έξοδα περίθαλψης 

που συνήθως εξαντλούν την αποταμίευση κ.ά. 

 

Είναι λοιπόν σαφές ότι πολλοί δεν είναι κατάλληλα προστατευμένοι έναντι της 

απώλειας εισοδήματος από ανικανότητα. Η ασφάλιση αυτής της κατηγορίας χορηγεί 

περιοδικές καταβολές στη διάρκεια της περιόδου που ο ασφαλισμένος είναι ανίκανος 

για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια. Οι καταβολές αυτές καλύπτουν μέρος ή το 

σύνολο των εσόδων από εργασία. Οι καλύψεις απώλειας εισοδήματος λόγω 

ανικανότητας έχουν συνήθως τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Περιοδικές ή και εφάπαξ καταβολές(Periodic Income Payments) 

- Περίοδο αναμονής(Waiting Period) 

- Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων κατά την περίοδο ανικανότητας(Waiver 

of Premium) 

 

Υπάρχουν βέβαια και ασφαλιστήρια ανικανότητας τα οποία παρέχουν παροχές 

μερικής ανικανότητας. Η μερική ανικανότητα ορίζεται ως η αδυναμία του 

ασφαλισμένου να εκτελέσει ένα ή περισσότερα σημαντικά καθήκοντα του 

επαγγέλματος του. Οι παροχές μερικής ανικανότητας είναι μειωμένες και για 

μικρότερη περίοδο. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να είναι ολικά ανίκανος από ένα 

τροχαίο. Αν αρχίσει να αναλαμβάνει και επιστρέψει στην εργασία του με μερική 
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απασχόληση, καταβάλλονται παροχές μερικής ανικανότητας. Ακόμη, υπάρχουν 

καλύψεις μερικής ανικανότητας με εφάπαξ καταβολή ασφαλίσματος, που 

προβλέπουν –συνήθως σε περίπτωση ατυχήματος- καταβολή ποσοστού του βασικού 

ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση ολικής ανικανότητας, βάσει κλίμακας 

διαβάθμισης της απώλειας. 

 

1.7.4.2 Ομαδική ασφάλιση υγείας 

 

Πολλοί εργοδότες δίδουν μαζί με την ασφάλιση ζωής ομαδικές καλύψεις υγείας στο 

προσωπικό τους, για να αντιμετωπίσει τα έξοδα από μη εργατικά ατυχήματα ή 

ασθένειες. Ακόμη, αρκετοί εργοδότες παρέχουν καλύψεις ανικανότητας, που 

εξασφαλίζουν τουλάχιστον μέρος των αποδοχών που χάνονται κατά την περίοδο 

ανικανότητας.  

 

Στην συνέχεια ακολουθούν εν συντομία τα χαρακτηριστικά αυτών των καλύψεων: 

 

1. Ομαδικές νοσοκομειακές καλύψεις 

Ø Δωμάτιο και τροφή 

Ø Αμοιβές χειρουργικών επεμβάσεων 

Ø Αμοιβές παθολόγων 

Ø Διαγνωστικές εξετάσεις 

Ø Φάρμακα 

 

2. Ομαδική ασφάλιση ανικανότητας 

Οι ομαδικές καλύψεις ανικανότητας καταβάλλουν περιοδικά(μηνιαίες ή 

εβδομαδιαίες) ή εφάπαξ παροχές στους εργαζόμενους σε περίπτωση ανικανότητας 

από ασθένεια ή ατύχημα. Τα περισσότερα προγράμματα απώλειας εισοδήματος 

αναφέρονται σε βραχείες περιόδους(από τρεις μήνες έως 2 χρόνια) και έχουν μια 

μικρή περίοδο αναμονής, από τρεις έως επτά ημέρες για την ασθένεια. Η περίοδος 

αυτή της αναμονής κατεβάζει το κόστος και αποτρέπει τις «ύποπτες» ζημιές. 

Ορισμένα προγράμματα προβλέπουν μόνο μη εργατικά ατυχήματα, δηλαδή 

καλύπτουν ασθένεια ή ατύχημα εκτός εργασίας. Η ανικανότητα συνήθως ορίζεται σε 

σχέση με το επάγγελμα του εργαζομένου, δηλαδή θεωρείται κανείς ολικά ανίκανος αν 

δεν μπορεί να εκτελέσει το επάγγελμα του.  
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Το ποσό της παροχής(όταν αυτή είναι περιοδική) κυμαίνεται από 50% έως 70% του 

αντίστοιχου μισθού, ενώ γενικά οι εξαιρέσεις που προβλέπονται είναι λίγες. 

 

1.7.5 Ασφάλιση πυρός 
 

Οι πυρκαγιές είναι σοβαρή αιτία οικονομικής ανασφάλειας. Η καταστροφή 

περιουσιακών στοιχείων και απώλεια ανθρωπίνων ζωών μπορεί να πλήξει εξίσου 

οικογένειες και επιχειρήσεις. 

 

Αντικείμενο της ασφάλισης πυρός είναι η αποζημίωση για ζημιές που θα υποστούν τα 

περιουσιακά στοιχεία(κινητά ή ακίνητα) του ασφαλισμένου ή τρίτων από πυρκαγιά ή 

κεραυνό. Με την ασφάλιση πυρός δεν καλύπτονται ζημιές σε πρόσωπα, μπορούν 

όμως να καλυφθούν αποθεματικές ζημιές του ασφαλισμένου, όπως διαφυγόντα 

κέρδη, απώλεια ενοικίου κλπ. 

 

Αναλυτικότερα υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: 

 

1. Ασφάλιση πραγμάτων 

Ασφαλίζονται: 

Ø Οικοδομές που ανήκουν στον ασφαλισμένο 

Ø Το περιεχόμενο μιας οικοδομής(έπιπλα, προσωπικά είδη, σκεύη, 

εργαλεία, μηχανήματα που χρησιμοποιεί στο επάγγελμά του κλπ) 

Ø Οι προσθήκες-βελτιώσεις στον χώρο(χωρίσματα, ψευδοροφές κλπ) 

Ø Τα εμπορεύματα(πρώτες ύλες, ημιέτοιμα και έτοιμα προϊόντα) 

 

2. Ασφάλιση ευθύνης 

Ασφαλίζεται η ευθύνη για υλικές ζημιές σε τρίτους από πυρκαγιά 

προερχόμενη από τα ασφαλιζόμενα, λόγω αμέλειας του ασφαλιζομένου 

3. Ασφάλιση έμμεσων ή αποθεματικών ζημιών 

Ασφαλίζεται ο κίνδυνος πρόκλησης έμμεσων ζημιών που αιτία του είναι η 

πυρκαγιά, π.χ.: 

Ø Η απώλεια ενοικίου για τον ιδιοκτήτη διαμερίσματος κατά την 

διάρκεια της επισκευής του 

Ø Η υποχρέωση του ενοικιαστή, που είναι υπεύθυνος της πυρκαγιάς, να 
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καταβάλει το ενοίκιο του ιδιοκτήτη 

Ø Οι δαπάνες εγκατάστασης ενοικιαστή ή ιδιοκτήτη σε άλλο διαμέρισμα 

ως την επισκευή του βλαβέντος 

Ø Τα έξοδα κατεδάφισης και αποκομιδής ερειπίων και διάφορα έκτακτα 

έξοδα 

Ø Το διαφυγόν κέρδος επαγγελματιών ή επιχειρήσεων 

 

Η βασική κάλυψη πυρός περιλαμβάνει την κάλυψη ζημιών από πυρκαγιά και των 

εξόδων που σχετίζονται με την πρόληψη, διάγνωση και περιστολή της πυρκαγιάς. 

 

Στην συνέχεια ακολουθούν συμπληρωματικές καλύψεις, οι οποίες πρέπει να 

αναφέρονται στους ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου πυρός και συνήθως 

καταβάλλεται πρόσθετο ασφάλιστρο(επασφάλιστρο). 

 

1. Έκρηξη 

2. Τρομοκρατικές ενέργειες 

3. Στάσεις-απεργίες-κακόβουλες ενέργειες 

4. Σεισμός 

5. Πλημμύρα 

6. Κλοπή συνέπεια διάρρηξης  

7. Πτώση αεροσκαφών 

8. Πυρκαγιές δασών 

9. Πρόσκρουση οχημάτων 

10. Θραύση σωληνώσεων από τυχαία αίτια κ.ά. 

 

Δεν καλύπτονται ζημιές πυρκαγιάς που προήλθε από δόλο ή βαριά αμέλεια του λήπτη 

της ασφάλισης. Ο ασφαλιστής δεν απαλλάσσεται αποδεικνύοντας απλά ότι υπήρξε 

παρόμοιο πταίσμα από την πλευρά του λήπτη της ασφάλισης, αλλά μόνο αν 

αποδειχθεί ότι ο λήπτης της ασφάλισης προσωπικά προκάλεσε την ζημιά από θετική 

ενέργειά του ή παράλειψή που έγινε από βαριά αμέλειά του ή από πρόθεση. Επίσης, 

απαλλάσσεται ο ασφαλιστής, αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε δόλο ενός ή 

περισσοτέρων από τα πρόσωπα που ενεργούν για τον λήπτη της ασφάλισης(νόμιμοι 

εκπρόσωποι, δικαιούχος, επαγγελματίες που ανέλαβαν τη φύλαξη του ασφαλισμένου 

αντικειμένου κ.ά) 
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1.7.6 Θαλάσσια ασφάλιση 

 
Η θαλάσσια ασφάλιση είναι η σύμβαση κατά την οποία ο ασφαλιστής μέσα σε 

ορισμένο χρονικό διάστημα αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον 

ασφαλισμένο για τις ζημιές ή απώλειες, που τυχόν θα υποστεί το ασφαλισμένο αγαθό 

από έναν πιθανό θαλάσσιο κίνδυνο. 

 

Τη θαλάσσια ασφάλιση διακρίνουμε ανάλογα με το αντικείμενό της σε: 

1. ασφάλιση πλοίου  

2. ασφάλιση φορτίου  

3. ασφάλιση προβλεπόμενου κέρδους 

 

και ανάλογα με το χρόνο διάρκειά της σε: 

1. ασφάλιση κατά χρόνο 

2. ασφάλιση κατά ταξίδι 

 

Σκοπός της θαλασσασφάλισης είναι η επιβάρυνση της ζημιάς ή απώλειας να μην 

επιβαρύνει μόνον τον ιδιοκτήτη, αλλά και την ασφαλιστική εταιρεία. 

 

Με την ασφάλιση αυτή μπορούν να καλυφθούν τόσο εισαγωγές όσο και εξαγωγές 

μεγάλης ποικιλίας προϊόντων καθώς και οικοσκεύη και αυτοκίνητα. 

 

Οι καλύψεις που προσφέρει η θαλασσασφάλεια είναι: 

 

1. πλήρης κάλυψη(All Risks-A Clause) 

2. μερική κάλυψη(B & C Clauses) 

3. ολική απώλεια φορτίου 

4. φωτιά, κλοπή, απώλεια ή καταστροφή μέρους του φορτίου 

 

1.7.7 Ασφάλιση εργοδότη 
 

Με βάση τις διατάξεις του Νόμου αυτού, οι εργοδότες οφείλουν να συνάψουν και να 

διατηρούν σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη της νομικής του ευθύνης για τυχόν ατύχημα 

ή επαγγελματική ασθένεια που μπορεί να υποστούν εργοδοτούμενοί τους κατά την 
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διάρκεια της απασχόλησής τους. 

 

Ο όρος ¨ατύχημα¨ περιλαμβάνει σωματική βλάβη ή θάνατο και, για να εγερθεί νομική 

ευθύνη εναντίον του, θα πρέπει ο εργοδότης να θεωρηθεί ένοχος αμέλειας ή να έχει 

παραβεί το καθήκον του που του επιβάλλει η Νομοθεσία. 

 

Η κάλυψη που προβλέπει ο Νόμος επεκτείνεται και σε Κυπρίους εργοδοτούμενους 

του εργοδότη στο εξωτερικό, νοούμενοι ότι αυτοί είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου. 

 

Η υποχρέωση για ασφαλιστική κάλυψη που απαιτεί ο Νόμος αφορά οποιοδήποτε 

πρόσωπο απασχολεί άλλο πρόσωπο για περισσότερο από 8 ώρες εβδομαδιαίως και 

περιλαμβάνει και ξένους εργάτες/οικιακές βοηθούς. 

 

1.7.8 Ασφάλιση κλοπής/διάρρηξης οικίας και επιχείρησης 
 

Αυτό το είδος ασφάλισης δεν αποτρέπει τον κίνδυνο, αλλά εξουδετερώνει σε 

σημαντικό βαθμό όλες τις οικονομικές συνέπειες που ένας τέτοιος κίνδυνος επιφέρει.  

 

Οι καλύψεις που προσφέρει η ασφάλεια Διάρρηξης/Κλοπής είναι: 

 

1. κάλυψη έναντι διάρρηξης ή κλοπής 

2. κάλυψη έναντι παράνομης εισόδου ή εξόδου και της ζημιάς που θα 

προκαλέσουν οι διαρρήκτες στην προσπάθειά τους να παραβιάσουν το σπίτι ή 

το γραφεί ή το κατάστημα ή την επιχείρηση 

3. κάλυψη έναντι αφαίρεσης ή καταστροφής αντικειμένων 

4. κάλυψη έναντι σπασίματος υαλοπινάκων ή καταστροφής περιουσίας 

 

1.7.9 Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων 

 
Καθημερινά αντιμετωπίζουμε κινδύνους οι οποίοι μπορεί για κακή μας τύχη να 

προξενήσουν την απώλεια ενός μέλους του σώματος, να επηρεάσουν την ικανότητα 

για εργασία μόνιμα ή προσωρινά ή να προκαλέσουν μόνιμη ανικανότητα. 

 

Η στέρηση εισοδήματος και η επιβάρυνση των ιατρικών εξόδων κάνουν ακόμη πιο 
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δύσκολη την κατάσταση. 

 

Οι καλύψεις που προσφέρει η ασφάλεια ατυχημάτων είναι: 

 

1. θάνατος από ατύχημα 

2. μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα 

3. ακρωτηριασμό 

4. εβδομαδιαίο επίδομα μέχρι 104 εβδομάδες σε περίπτωση προσωρινής ολικής 

ανικανότητας 

5. εβδομαδιαίο επίδομα μέχρι 26 εβδομάδες σε περίπτωση προσωρινής μερικής 

ανικανότητας 

6. ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

 

1.7.10 Ασφάλιση θαλαμηγών και σκαφών αναψυχής 
 

Οι καλύψεις που προσφέρει η ασφάλεια θαλαμηγών και σκαφών αναψυχής είναι οι 

εξής: 

 

1. απώλεια ή ζημιά στο σκάφος που προκλήθηκε από φωτιά ή από άλλη 

εξωτερική αιτία 

2. ατυχήματα κατά την φόρτωση, εκφόρτωση ή χειρισμό προμηθειών, 

αποσκευών, συσκευών, μηχανημάτων και καυσίμων 

3. έκρηξη ατμολεβητών, σπάσιμο καταρτιών, εκρήξεις, σύγκρουση με 

αεροπλάνο ή ελικόπτερο, κακόβουλες πράξεις ή βλάβες στο σκάφος ή στη 

μηχανή 

4. κλοπή ολόκληρου του σκάφους ή των λέμβων του 

5. κλοπή μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εξωλέμβιων μηχανών, 

συσκευών ή εξοπλισμού, σαν συνέπεια βίαιης εισόδου στο σκάφος ή στον 

χώρο αποθηκεύσεως 

6. ιατρικά έξοδα και πρώτες βοήθειες από τραυματισμό στο σκάφος 

7. κάλυψη θανάτου ο οποίος συμβαίνει από ατύχημα στο σκάφος 

8. απώλεια ή ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα, προμήθειες, είδη ψαρέματος, 

τροχαλίες ή άγκυρες 

9. ευθύνη προς τρίτους 
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10. έξοδα επιθεωρήσεως, έξοδα διασώσεως και νομικά έξοδα. 

 

1.7.11 Ασφάλιση επαγγελματικής αμέλειας  
 

Ο κάθε επαγγελματίας κατά την άσκηση του επαγγέλματός του έχει υψηλή ευθύνη 

για την σωστή επιτέλεση του έργου του. Οποιαδήποτε αμελής ενέργεια που έρχεται 

σε αντίθεση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του μπορεί να δημιουργήσει 

χρηματικό κόστος για αποζημιώσεις, δικηγορικά και δικαστικά έξοδα και μια μεγάλη 

χρηματική επιβάρυνση για αποκατάσταση της ζημιάς. 

 

Η ασφάλιση Επαγγελματική Αμέλειας καλύπτει ακριβώς αυτά τα κόστη. Οι 

κατηγορίες επαγγελμάτων που καλύπτονται από την ασφάλιση αυτή είναι: 

 

1. αρχιτέκτονες 

2. πολιτικοί μηχανικοί 

3. επιμετρητές 

4. εκτιμητές 

5. ελεγκτές 

6. λογιστές 

7. κτηματομεσίτες 

8. δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι 

9. γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων 

10. κλινικές 

11. νοσοκομεία 

12. ιατρικά κέντρα 

13. ιατρικό και φαρμακευτικό προσωπικό 

14. κ.ά. 

 

1.7.12 Ασφάλιση χερσαίων μεταφορών(Goods in transit) 

 
Η εν λόγω κάλυψη αναφέρεται σε εμπορεύματα ή είδη τα οποία μεταφέρονται κυρίως 

με μηχανοκίνητα οχήματα(vans, D/Cabin, Estates, φορτηγά κλπ). 

 

Ενδιαφέρει κάθε εμπορευόμενο, εργοστασιάρχη, εισαγωγέα, τον καθένα που 
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παραδίδει εμπορεύματα, πρώτες ύλες κλπ. 

 

Οι καλύψεις που παρέχει η Ασφάλιση Χερσαίων Μεταφορών είναι: 

 

1. μεταφερόμενα εμπορεύματα μέσα στα γεωγραφικά όρια της κάθε χώρας 

2. κάλυψη για φωτιά, κλοπή και ζημιά στα μεταφερόμενα εμπορεύματα από 

ανατροπή του οχήματος 

3. ζημιά κατά την φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων στο όχημα 

 

1.7.13 Ασφάλιση αποσκευών και ταξιδιωτών 
 

Η ασφάλιση αποσκευών και ταξιδιωτών απαλλάσσει τους ασφαλισμένους από τους 

¨πονοκεφάλους¨ του ταξιδιού με ελάχιστο κόστος. 

 

Οι καλύψεις που προσφέρει αυτό το είδος ασφάλισης είναι οι ακόλουθες: 

 

1. κάλυψη για καθορισμένο ασφαλιστικό ποσό σε περίπτωση ατυχήματος 

2. ιατρικά έξοδα από το ατύχημα 

3. ζημιές ή απώλεια αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων 

 

1.7.14 Ασφάλιση Αστικής ευθύνης 
 

Κάθε πολίτης, οργανισμός ή επιχείρηση έχει ευθύνη έναντι των άλλων μελών της 

Πολιτείας για σωματική βλάβη, απώλεια ή ζημιά, η οποία πιθανόν να προξενηθεί σαν 

αποτέλεσμα αμέλειας. 

 

Οι κατηγορίες ασφαλιζόμενων κινδύνων είναι οι απλοί, οι βιομηχανικοί κίνδυνοι 

καθώς και η ευθύνη προϊόντων η πωλούμενων εμπορευμάτων. 

 

Στην ασφάλιση ευθύνης πρέπει να αναφέρονται στο ασφαλιστήριο ονομαστικά οι 

ασφαλιστικοί κίνδυνοι. 

 

Αν πραγματοποιηθεί ένας κίνδυνος μέσα στην ουσιαστική διάρκεια της ασφάλιση και 

σύμφωνα με τους όρους της, ο ασφαλιστής οφείλει να προβεί σε παροχή. 
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Προβληματισμός όμως δημιουργείται ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

συντρέχουν για να θεωρηθεί ότι επήλθε ασφαλιστική περίπτωση. Οι προϋποθέσεις 

βέβαια αυτές θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 

Ο ασφαλισμένος καλύπτεται για όλα τα ποσά που θα καταστεί νομικά υπεύθυνος να 

πληρώσει για ζημιές όσον αφορά: 

 

1. θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί τυχαίος σωματικός 

τραυματισμός(περιλαμβανομένου θανάτου ή ασθένειας), τυχαία απώλεια ή 

ζημιά σε περιουσία σε οποιοδήποτε πρόσωπο υπό συνθήκες που έχουν 

προβλεφθεί στο ασφαλιστήριο, δηλαδή από συγκεκριμένη συμπεριφορά του 

ασφαλισμένου και κατά την συμφωνημένη δραστηριότητά του 

2. θα πρέπει να μην υπάρχει αμφιβολία ότι ο ασφαλισμένος ευθύνεται και ότι 

υποχρεώνεται σε συγκεκριμένη αποζημίωση 

 

1.7.15 Ασφάλιση Engineering  
 

Το είδος αυτό αφορά την ασφάλιση κατασκευής και ανέγερσης έργων κατά την 

χρονική περίοδο κατασκευής ή ανέγερσης και επίσης την ασφάλιση των 

μηχανημάτων στους χώρους λειτουργίας τους. 

 

Μερικές από τις καλύψεις που προσφέρει η Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών είναι: 

 

1. εργολαβιών έναντι όλων των κινδύνων(contractors’ all risks) 

2. μηχανολογικές βλάβες(machinery breakdown) 

3. ανεγέρσεις εγκαταστάσεων έναντι όλων των κινδύνων(erections all risks) 

4. έκρηξη θερμολουτήρων(boiler and pressure vessel explosion) 

5. υπολογιστές έναντι όλων των κινδύνων 

 

1.7.16 Ασφάλιση αεροπορικών κινδύνων(Aviation insurance) 
 

Η χρήση αεροσκαφών ως μέσων μεταφοράς αυξάνεται κάθε χρόνο και λόγω της 

ειδικής και τεχνικής φύσης των κινδύνων που σχετίζονται μ’ αυτά και το ψηλό 

δυνατό κόστος των ατυχημάτων, όλοι οι αεροπορικοί κίνδυνοι, από εξαρτήματα μέχρι 
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ολόκληρα αεροσκάφη, ασφαλίζονται στην ασφαλιστική αγορά αεροσκαφών. 

 

Οι αεροπορικές ασφαλίσεις, με χαρακτηριστικότερα είδη την ασφάλιση αεροσκαφών 

και την ασφάλιση ευθύνης αερομεταφορέα ή εκμεταλλευόμενου αεροσκάφους, 

αφορούν κινδύνους των αερομεταφορών. Οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι ανάγκη να 

συμφωνούνται στην ασφαλιστική σύμβαση, διότι θεωρείται ότι επικρατεί η αρχή της 

καθολικότητας των κινδύνων. Οι αγοραστές αυτών των συμβολαίων είναι κυρίως 

αερολέσχες. Συνήθως εκδίδεται ένα περιεκτικό συμβόλαιο που καλύπτει το ίδιο το 

αεροσκάφος για υλικές ζημιές, την ευθύνη προς τους επιβάτες και την ευθύνη σε 

άλλους. 

 

1.7.17 Ασφάλιση χρημάτων 
 

Η Ασφάλιση Χρημάτων αντιπροσωπεύει την τελευταία μορφή της κάλυψης όλων των 

κινδύνων που εξετάζουμε. Το συμβόλαιο προσφέρει αποζημίωση στον ασφαλισμένο 

σε περίπτωση που κλαπούν χρήματα στο χώρο της επιχείρησης του, στο σπίτι του 

ή ενώ μεταφέρονται από την Τράπεζα. Αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μορφή 

κάλυψης, ακόμα και για το άτομο που έχει μια μέση επιχείρηση, γιατί καθημερινά 

αποσύρονται μεγάλα ποσά χρημάτων από Τράπεζες για πληρωμή ημερομισθίων ή 

μεταφέρονται στις Τράπεζες για κατάθεση. 

Μια σημαντική επιπρόσθετη κάλυψη που μπορεί να περιληφθεί είναι η επέκταση της 

κάλυψης για παροχή αποζημίωσης σε υπαλλήλους που μπορεί να τραυματιστούν ή να 

υποστούν ζημιές τα ρούχα τους κατά τη διάρκεια ληστείας. 

 
1.7.18 Ασφάλιση απώλειας κερδών 
 
Αυτή η μορφή ασφάλισης αρχικά ονομαζόταν Ασφάλιση Χρονικής Απώλειας, 

αργότερα Ασφάλιση Απώλειας Κερδών ή Ασφάλιση Επακόλουθης Απώλειας και 

προς το τέλος της δεκαετίας του 1920 ονομαζόταν Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών. 

Αυτή η τελευταία ονομασία είναι η πιο κατάλληλη, γιατί τα προσφερόμενα 

συμβόλαια χειρίζονται την απώλεια κερδών μιας επιχείρησης ή τα επιπρόσθετα έξοδα 

που είναι αναγκαία μετά που κάποια φυσική περιουσία υποστεί ζημιές. 

 

Τα συμβόλαια Πυρός, Όλων των Κινδύνων, Ασφάλισης Ηλεκτρονικών Συσκευών και 

άλλα τα οποία έχουν προαναφερθεί σ' αυτό το κεφάλαιο, ασχολούνται με την αξία 
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της περιουσίας που έχει υποστεί ζημιές αλλά όχι με τις ζημιές που προέρχονται από 

μειωμένες πωλήσεις κατά την περίοδο των επιδιορθώσεων. Αυτές οι ζημιές 

συμβαίνουν γιατί: 

Ø Ορισμένα διαχειριστικά έξοδα θα παραμένουν στα ίδια επίπεδα παρόλο ότι 

μειώνονται οι πωλήσεις. 

Ø Το καθαρό κέρδος θα μειωθεί. 

Ø Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες αυξήσεις στα έξοδα που αναλαμβάνονται για 

να συνεχιστεί η επιχείρηση προσωρινά. 

Τα πιο συνηθισμένα συμβόλαια αυτού του τύπου είναι εκείνα που καλύπτουν 

ζημιές που προέρχονται από: 

Ø πυρκαγιά και ειδικούς κινδύνους.  

Ø κινδύνους από μηχανολογική διακοπή λειτουργίας. 

Ø ζημιά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και κινδύνους μηχανολογικής διακοπής 

λειτουργίας. 

 

1.7.19 Ασφάλιση σοδειάς 
 

Με την ασφάλιση αυτή ασφαλίζεται η σοδειά κατά των κινδύνων που την απειλούν. 

Σαν σοδειά νοούνται παραγόμενοι φυσικοί πόροι κάθε είδους, χωριά περιορίζονται 

μόνο στους γνωστούς από τη φυτολογία καρπούς. Ο νόμος ενδιαφέρεται ειδικότερα 

για την ασφάλιση γεωργικών προϊόντων, στα οποία πρέπει να θεωρηθούν υπαγόμενα 

και τα κτηνοτροφικά, οι ιχθυοκαλλιέργειες κ.ά. 

 

Αυτά διέρχονται τρία στα κινδύνου: 

-προετοιμασία(οργάνωση, λίπανση, σπορά) 

-ανάπτυξη(άρδευση, ψεκασμοί, ωρίμανση, συγκομιδή) και 

-διάθεση στην αγορά9διαδοχικές πωλήσεις από τον παραγωγό στον χονδρέμπορο, 

στον λιανοπωλητή και τέλος στον καταναλωτή) 

 

Από την στιγμή που αποκοπούν και συλλεχθούν τα προϊόντα και μετά, μπορούν να 

γίνουν αντικείμενο ασφάλισης ζημιάς-σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της 

ασφάλισης ζημιάς- ασφαλιζόμενα κατά κινδύνου κλοπής, κινδύνων της μεταφοράς 

κ.ά. Μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργούνται κατά την ασφάλιση γεωργικών 

προϊόντων, αν αυτή επιχειρηθεί να συναφθεί κατά τα πριν την συγκομιδή στάδια. 
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Τότε δεν υπάρχουν ακόμη ώριμοι καρποί είτε δεν έχουν ακόμη αποκτήσει την 

αναμενόμενη αξία. 

 

Αν ο παραγωγός ασφαλίσει το συμφέρον του επάνω στην σοδειά που 

περιμένει(μελλοντικό συμφέρον) και αυτή καταστραφεί στο ενδιάμεσο διάστημα, η 

αποζημίωση που θα εισπράξει από τον ασφαλιστή δεν θα επανορθώσει τη ζημιά του, 

αν καλύπτει την τρέχουσα αξία του συμφέροντος, δηλαδή την αξία του λίγο πριν τη 

ζημιά. Εκείνη την εποχή η αξία των προϊόντων ενδέχεται να είναι μηδαμινή, 

επομένως η ασφαλιστική αποζημίωση δεν θα αντισταθμίζει το κόστος της 

καλλιέργειας. 

 

Επεμβαίνοντας ο νόμος ορίζει ως ασφαλιστική αξία-όχι εκείνη που έχουν τα προϊόντα 

τη στιγμή της πραγματοποίησης του κινδύνου-, αλλά εκείνη που θα αποκτούσαν αυτά 

αργότερα, την εποχή της ωρίμανσης ή της συγκομιδής τους. Προς αυτή την 

ασφαλιστική αξία πρέπει να ευθυγραμμισθεί το ύψος της ζημιάς και της αποζημίωσης 

καθώς και της αξιολόγησης της ασφάλισης ως πλήρους ασφάλισης. 

 

 

1.8 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
  

Ο θεσμός της ασφάλισης αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των 

σύγχρονων οικονομιών. Ο ασφαλιστικός κλάδος συμβάλλει όσο λίγοι, στην 

οικονομική, ψυχολογική και σωματικά υγεία των μελών των σύγχρονων κοινωνιών. 

Άλλωστε, είναι αποδεδειγμένο ότι όσο πιο αναπτυγμένος είναι σε μια κοινωνία ο 

ασφαλιστικός θεσμός, τόσο πιο λίγα είναι τα κοινωνικά προβλήματα που 

εμφανίζονται. 

 

Υπάρχει ευδιάκριτη αντιστοιχία μεταξύ του επιπέδου ανάπτυξης μιας οικονομίας και 

του βαθμού συμμετοχής των ασφαλειών στην οικονομική ανάπτυξη. Στις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες, προηγείται η διεύρυνση της αγοραστικής δύναμης των 

πολιτών για την απόκτηση διαρκών καταναλωτικών αγαθών και ακολουθεί η ζήτηση 

ασφαλιστικής κάλυψης. Στις βιομηχανικές οικονομίες, υπάρχει ευρύ επίπεδο 

αλληλεπίδρασης ασφαλειών και οικονομίας, όπου οι ασφαλίσεις διαδραματίζουν 
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καθοριστικό ρόλο και τροφοδοτούν το οικονομικό γίγνεσθαι. Στις ώριμες οικονομίες, 

ένα μεγάλο πλήθος συναλλαγών δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την 

ασφάλιση, δεδομένου ότι τα αναμενόμενα κέρδη είναι δυσανάλογα προς τον 

ελλοχεύοντα κίνδυνο.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι στις σύγχρονες δυτικές οικονομίες οι 

ασφάλειες είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος συντελεστής-κλειδί, παράγοντας της 

οικονομικής ανάπτυξης και εξέλιξης. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της κοινωνίας 

δημιουργεί συνεχώς νέους κινδύνους, έτσι ώστε η ανάπτυξη των ασφαλειών να 

ξεπερνά την ανάπτυξη του ΑΕΠ. Έτσι εξηγείται η αύξηση της σημασίας της 

ασφαλισιμότητας ως συντελεστής-κλειδί για την ίδια την ασφαλιστική βιομηχανία 

και την οικονομία συνολικά. 

 

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ως σύγχρονες οικονομικές μονάδες αποτελούν 

εξορισμού ένα σημαντικό πεδίο απασχόλησης αλλά και πηγή φορολογικών εσόδων 

του Κράτους, υπηρετώντας συγχρόνως και ένα θεσμό με πολλαπλές θετικές 

παραμέτρους για την οικονομική ευμάρεια μιας κοινωνίας, όπως: 

 

1 Μειωμένη ανάγκη αποθεματικών. Η μεγαλύτερη κοινωνική προσφορά της 

ασφάλισης πηγάζει από την ικανότητά της για την μείωση του αντικειμενικού 

κινδύνου. Έτσι μειώνεται η φυσιολογική ανάγκη των φυσικών ατόμων και 

των επιχειρήσεων να αποθεματοποιούν για να αντιμετωπίσουν διάφορα 

μελλοντικά ζημιογόνα ενδεχόμενα. Επειδή ο ασφαλιστής είναι σε θέση να 

κάνει ακριβείς εκτιμήσεις των αναμενόμενων ζημιών, τα απαιτούμενα 

αποθεματικά είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με τα συνολικά αποθεματικά που 

θα έπρεπε να συσσωρεύσουν τα άτομα μόνα τους. Επομένως ο θεσμός της 

ασφάλισης συντελεί στη βελτίωση της κατανομής των παραγωγικών πόρων 

της οικονομίας. 

2 Πηγή επενδυτικών κεφαλαίων. Η λειτουργία των ασφαλιστικών αγορών 

προκαλεί σημαντικές θετικές επιπτώσεις στις κεφαλαιαγορές στο επίπεδο 

επιτοκίων και στην οικονομική ανάπτυξη. Καταρχήν οι ασφαλιστικές 

εταιρείες (ιδίως οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής) αποτελούν έναν από τους 

κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Επιπλέον η 

λειτουργία των ασφαλιστικών αγορών απαλλάσσει τα φυσικά άτομα και τις 
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επιχειρήσεις από τις αβεβαιότητες των μελλοντικών ζημιογόνων ενδεχομένων 

με αποτέλεσμα τη βελτίωση της κατανομής μεταξύ των πόρων της κατανάλωσης 

και αποταμίευσης. Εξάλλου η αυξημένη προσφορά κεφαλαίων λόγω των 

συσσωρευμένων αποθεματικών των ασφαλιστικών εταιρειών οδηγεί στη 

μείωση των επιτοκίων με αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων και της 

οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται από τα 

ασφάλιστρα, αποτελούν ουσιαστικά διαθέσιμα αποταμιευμένα κεφάλαια, τα 

οποία συμβάλλουν στην δημιουργία υγιούς και ισχυρής εθνικής 

χρηματαγοράς. 

3 Μειωμένος πιστωτικός κίνδυνος. Η ασφάλιση αποτελεί τη βάση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας του πιστωτικού συστήματος. Το άτομο ή η 

επιχείρηση που έχουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη αποτελούν καλύτερο 

πιστωτικό κίνδυνο για το τραπεζικό σύστημα. Σήμερα η συντριπτική 

πλειοψηφία των δανειοδοτήσεων δεν θα ήταν εφικτή εάν δεν υπήρχε η 

παράλληλη αποτελεσματική ασφαλιστική κάλυψη αντίστοιχων 

δραστηριοτήτων.  

4 Πρόληψη ζημιών. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε 

εκτεταμένα προγράμματα πρόληψης ζημιών με στόχο των περιορισμό είτε της 

συχνότητας είτε της έκτασης μια ζημιάς. Αυτή είναι μια ζωτική ασφαλιστική 

λειτουργία για τον περιορισμό των συνολικών ζημιών και τη συνακόλουθη 

μειωτική επίδραση επί των ασφαλίστρων. Το κοινωνικό όφελος προκύπτει 

από τον περιορισμό τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων ζημιών. Μερικές 

από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις πρόληψης ζημιών που στηρίζουν οι 

ασφαλιστές είναι η οδική ασφάλεια και μείωση θανάτων από τροχαία, 

προγράμματα πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, πρόληψη κλοπών 

αυτοκινήτων, πρόληψη ελαττωματικών προϊόντων καθώς και προδιαγραφές 

ασφαλείας μηχανολογικών εξοπλισμών. 

5 Αποκατάσταση ζημιών. Με την αποκατάσταση των κάθε είδους ζημιών, 

αποτρέπεται η σοβαρή διατάραξη των οικονομικών, επιχειρηματικών, 

επαγγελματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και εξασφαλίζεται η 

σταθερότητα και η συνέχεια. 

6 Βελτίωση κοινωνικής και επιχειρηματικής σταθερότητας και ενθάρρυνση 

επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.  

Η ύπαρξη και λειτουργία των ασφαλιστικών αγορών συντελεί στη μείωση της 
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αβεβαιότητας των ατόμων και των επιχειρήσεων και επομένως συμβάλλει 

στην κοινωνική σταθερότητα. Τα παραδείγματα είναι άφθονα. Μια 

επιχείρηση δε χρειάζεται να πτωχεύσει μετά από μια εκτεταμένη ζημιά στις 

εγκαταστάσεις της. Μια οικογένεια δε χρειάζεται να διαλυθεί ή να τα 

υποφέρει οικονομικά λόγω του πρόωρου θανάτου του αρχηγού της. Μια πόλη 

που καταστράφηκε από εκτεταμένες πυρκαγιές ή σεισμούς μπορεί να 

ξανακτιστεί με τις παροχές των ασφαλιστικών καλύψεων. Η ζωή σε μια 

σύγχρονη κοινωνία θα ήταν μια αλυσίδα από καθημερινές τραγωδίες εάν δεν 

υπήρχε η υποχρεωτική ασφάλιση για τις αστικές ευθύνες από την κυκλοφορία 

των αυτοκινήτων.  

Είναι βέβαιο ότι κάτω από τις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και 

του οξύτατου ανταγωνισμού οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα οι 

καινοτόμες κατά συνέπεια οι πλέον ριψοκίνδυνες, θα ήταν πολύ λιγότερες, αν 

οι επιχειρηματίες δεν είχαν το προστατευτικό δίκτυο των ασφαλειών. 

7. Ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας. Ο ασφαλιστικός κλάδος στηρίζει 

οικονομικά και ενθαρρύνει επιστημονικές έρευνες, που συνδέονται με την 

υγεία και τις αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων, ενώ παράλληλα κάνει εφικτή την 

παραγωγή προϊόντων προχωρημένης τεχνολογίας, μέσα από τη διασφάλιση 

του προφανούς κινδύνου. 

8. Διάσωση προσωπικών, οικογενειακών και εθνικών πόρων. Σημαντικά 

μικρότερο θα ήταν το συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, αν δεν υπήρχε ο 

ασφαλιστικός θεσμός. Αρκεί να υπολογίσουμε πόσο μεγάλη θα ήταν η 

απώλεια υλικών αγαθών, χωρίς ελπίδα επαναδημιουργίας τους, από 

μεμονωμένες (τροχαία ατυχήματα-πυρκαγιές) ή συλλογικές καταστροφές 

(σεισμοί, πλημμύρες, τυφώνες, ηφαίστεια), αν δεν υπήρχε η δυνατότητα 

αντικατάστασής τους από τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις. 

 

Τεράστια πραγματικά είναι η συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην υγεία, 

σταθερότητα και συνοχή της οικογένειας, ως πυρήνας του κοινωνικού ιστού, αλλά 

και σε τελική ανάλυση της ίδιας της κοινωνίας. 

 

1. Ψυχική και πνευματική υγεία. Το σημαντικότερο ίσως από όλα τα αγαθά που 

προσφέρει ο ασφαλιστικός κλάδος τους πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών, 

είναι το αίσθημα ασφάλειας, που μειώνει δραστικά την πίεση, την ανησυχία 
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και το άγχος που από τη φύση τους είναι γενεσιουργά αίτια ψυχολογικών και 

οργανικών ασθενειών. 

2. Ποιότητα Ζωής. Η συμπλήρωση ή/και αναπλήρωση των κοινωνικών 

ασφαλίσεων σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο στα θέμτα 

αεξασφάλισης οικογενειακού εισοδήματος (σε περιπτώσεις ανικανότητας 

προς εργασία), υγείας και θανάτους, καθώς και η αποκατάσταση κάθε είδους 

υλικών ζημιών, συμβάλλει στην ηρεμία, γαλήνη και συνοχή της οικογένειας 

και άρα στην ποιότητα ζωής. Παράλληλα διασφαλίζει στα παιδιά και στους 

νέους ανθρώπους σπουδές και ¨οικογενειακό κεφάλαιο¨ για τη δημιουργία 

νέων οικογενειακών πυρήνων. 

3. Διατήρηση περιουσίας και εσόδων. Οι αποζημιώσεις σε περιπτώσεις 

ατυχημάτων και μακρόχρονων ασθενειών, διασφαλίζουν –τουλάχιστον σ’ ένα 

σημαντικό μέρος- την οικονομική αυτάρκεια του παθόντος και της 

οικογένειάς του και αποτρέπουν την αύξηση των κοινωνικών προβλημάτων. 

Παράλληλα, οι αποζημιώσεις καταστροφής της περιουσίας αποτρέπουν την 

περιθωριοποίηση πρώην εύπορων οικογενειών και τη δημιουργία νεόπτωχων. 

 

Αποφθεγματική για την αξία του ασφαλιστικού θεσμού για τις κοινωνίες είναι η 

σχετική ρήση του Ουίνστον Τσόρτσιλ: 

¨Αν μπορούσα, θα έγραφα τη λέξη ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

πάνω σε κάθε σπίτι και στο μέτωπο κάθε ανθρώπου!¨ 

 

 

1.9 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 

Η ασφαλιστική εταιρεία είναι μια επιχείρηση πίστης. Εισπράττει από τους 

ασφαλισμένους προκαταβολικά τα ασφάλιστρα για την προστασία τους έναντι 

κινδύνων συχνά πολύ υψηλών, ή για την αποταμίευσή τους, για τα γηρατειά τους, και 

έναντι τούτων παρέχει υπόσχεση ότι θα είναι σε θέση να πληρώσει τις αποζημιώσεις 

ή τις συντάξεις όταν επέλθει ο χρόνος. Μια τόσο σημαντική δραστηριότητα θα ήταν 

αδιανόητο να ασκείται χωρίς κρατική μέριμνα και εποπτεία για την διασφάλιση των 

συμφερόντων των ασφαλισμένων και δικαιούχων, καθώς και για την ομαλή 

λειτουργία της οικονομίας. 
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1.9.1 Λόγοι υπαγόρευσης κρατικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων 

 
Οι βασικοί λόγοι που υπαγορεύουν την κρατική εποπτεία είναι: 

 

Ø Η διατήρηση της φερεγγυότητας της ασφαλιστικής εταιρείας 

Ø Η ανεπαρκής γνώση των καταναλωτών 

Ø Η ανάγκη για λογικά ασφάλιστρα 

Ø Η ανάγκη διασφάλισης της εύρεσης ασφαλιστικής κάλυψης  

 

Η ασφαλιστική εποπτεία έχει στόχο τη διατήρηση και την ενίσχυση της οικονομικής 

δύναμης των ασφαλιστικών εταιρειών. Η φερεγγυότητα είναι σημαντική γιατί σε 

περίπτωση πτώχευσης της ασφαλιστικής εταιρείας, θα πρέπει να έχει ήδη 

εξασφαλιστεί η οικονομική δύναμη της εταιρείας, ώστε ασφαλισμένοι και δικαιούχοι 

να προστατευτούν από το ενδεχόμενο αφερεγγυότητας της εταιρείας.  

Επίσης, σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εταιρείες αποδειχθούν αφερέγγυες και 

ανίκανες να πληρώσουν αποζημιώσεις, οι ασφαλισμένοι θα αισθανθούν μεγάλη 

οικονομική ανασφάλεια και δυστυχία.  

 

Η ανεπαρκής γνώση των καταναλωτών είναι ένας ακόμη βασικός λόγος που 

υπαγορεύει την κρατική εποπτεία. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι νομικά κείμενα 

με σύνθετους και εξειδικευμένους χαρακτήρες. Η νομοθεσία που υπάρχει για την 

ασφαλιστική σύμβαση θέτει μια σειρά από κανόνες, που διασφαλίζουν και την καλή 

διατύπωση του ασφαλιστηρίου, αλλά και τη διαφάνεια και τη σωστή ενημέρωση του 

ασφαλιζομένου, στον οποίο μάλιστα δίνεται και το δικαίωμα εναντίωσης για 

ορισμένους όρους ή υπαναχώρησης από το συμβόλαιο που έχει εκδοθεί, εφόσον δεν 

του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες ή το συμβόλαιο δεν ανταποκρίνεται 

σε αυτά που είχε ζητήσει. 

 

Η εποπτεία απαιτείται και για την εξασφάλιση λογικών ασφαλίστρων, δηλαδή 

ασφάλιστρα που δεν θα είναι ούτε υπερβολικά υψηλά ούτε υπερβολικά χαμηλά. 

Η Εποπτική αρχή οφείλει: 

1. να εξασφαλίζει στην Αγορά συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, ο οποίος με τη 

σειρά του θα λειτουργήσει βγάζοντας «εκτός αγοράς» τις εταιρείες που 
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χρησιμοποιούν υπερβολικά υψηλά και αδικαιολόγητα ασφάλιστρα,  

2. να εντοπίσει τις εταιρείες που χρησιμοποιούν αδικαιολόγητα χαμηλά 

ασφάλιστρα(κυρίως στον κλάδο αυτοκινήτων), προκειμένου να 

προσελκύσουν πελατεία και να αυξήσουν την ρευστότητά τους. 

 

Ένας άλλος στόχος της Κρατικής Εποπτείας είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στην 

ασφάλιση όλων των ατόμων που την επιθυμούν (συχνά οι ασφαλιστές 

παρουσιάζονται απρόθυμοι να παρέχουν μια ασφάλιση, λόγω αυξημένης πιθανότητας 

ζημιών). Η Εποπτική Αρχή έχει χρέος να λάβει μια σειρά από μέτρα για να 

καταστήσει όσο το δυνατόν ευκολότερη για το κοινό την εύρεση ασφαλιστικής 

κάλυψης.  

 

1.9.2 Μέθοδοι εποπτείας των ασφαλίσεων 
 

Δύο είναι οι κύριες  μέθοδοι εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών: 

- η νομοθεσία 

- η Εποπτική Αρχή 

 

Νομοθεσία  

Η Ελληνική Νομοθεσία, μετά την προσαρμογή της με την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκή 

Ένωσης έχει αλλάξει προσανατολισμό. Έτσι, ενώ παλαιότερα η έμφαση δινόταν στην 

προέγκριση τιμολογίων και όρων, τώρα δίδεται στην εξασφάλιση φερεγγυότητας της 

εταιρείας και στην διασφάλιση όρων υγιούς ανταγωνισμού. 

 

Η Εποπτική Αρχή 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες ελέγχονται από την Εποπτική Αρχή, που είναι η Διεύθυνση 

Ασφαλιστικών Εταιρειών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του υπουργείου 

Ανάπτυξης(Τομέας Εμπορίου). 

 

Η Εποπτική Αρχή ελέγχει όλα τα υποβαλλόμενα από τις ασφαλιστικές εταιρείες 

στοιχεί στην ετήσια αναφορά τους και νομιμοποιείται να ασκεί τόσο προληπτικό, όσο 

και κατασταλτικό έλεγχο, που μπορεί να φθάσει μέχρι και στην ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας. 
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1.9.3 Περιοχές της ασφαλιστικής δραστηριότητας που εποπτεύονται 

 
Η εποπτεία επικεντρώνεται στις εξής περιοχές: 

   - στην χορήγηση άδειας λειτουργίας 

   - στην χρηματοοικονομική εποπτεία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

   - στην προστασία του καταναλωτή 

 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας 

Α ασφαλιστική επιχείρηση λαμβάνει κατ’ αρχήν άδεια σύστασης ως ασφαλιστική 

εταιρεία, που σημαίνει ότι πρέπει να εγκριθεί το καταστατικό της και να καταβληθεί 

το μετοχικό κεφάλαιο. Στην συνέχεια λαμβάνει άδεια λειτουργίας. Οι απαιτήσεις για 

την χορήγηση της άδειας λειτουργίας είναι αυστηρότερες για τις ασφαλιστικές 

εταιρείες από ότι για τις υπόλοιπες. Απαιτείται υψηλός βαθμός εντιμότητας, 

επαγγελματικής επάρκειας και οικονομική ισχύος. 

Για να πάρει άδεια λειτουργίας μια ασφαλιστική επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει 

πρόγραμμα δραστηριότητας, το οποίο η Εποπτική Αρχή θα πρέπει να ελέγξει μέσα σε 

τρεις μήνες. Σε περίπτωση που η περίοδος αναφοράς του προγράμματος 

δραστηριότητας είναι τρία χρόνια, θα πρέπει όχι μόνο την πρώτη χρονιά, αλλά και τις 

επόμενες δύο, να ελέγχεται κατά πόσο η λειτουργία της συμφωνεί με το περιεχόμενο 

του προγράμματος δραστηριότητας. Επί σημαντικών διαφορών θα πρέπει να ζητείται 

η υποβολή στην Εποπτική Αρχή αναθεωρημένου προγράμματος δραστηριότητας. 

 

Έλεγχος τιμολογίων και όρων 

Για να ελεγχθεί η τήρηση αναλογιστικών αρχών, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

ασφαλειών ζωής και ασφαλίσεων κατά ζημιών, που ασκούς στους κλάδους 

Ατυχήματα και Ασθένειες, θα πρέπει να κοινοποιούν ετησίως στην Εποπτική Αρχή τα 

τεχνικά επιτόκια και τους πίνακες θνησιμότητας και νοσηρότητας που 

χρησιμοποιούνται ως βάση για τον υπολογισμό των τιμολογίων και των μαθηματικών 

αποθεμάτων τους. 

 

Επίσης υποχρεούνται να εμφανιστούν χωριστά στον ισολογισμό τους τα περιουσιακά 

στοιχεία στα οποία έχει επενδυθεί το μαθηματικό απόθεμα. 

 

Προκειμένου να ελέγχεται η τήρηση των διατάξεων περί ασφαλιστικής σύμβασης, οι 
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ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να κοινοποιούν στην Εποπτική Αρχή τους 

γενικούς και ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και γενικώς τα έντυπα 

που χρησιμοποιούν στις σχέσεις τους με τους ασφαλισμένους. 

 

Η Εποπτική Αρχή μπορεί να απαιτεί την προηγούμενη κοινοποίηση ή έγκριση των 

τιμολογίων στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, μόνο στο πλαίσιο ενός γενικού συστήματος 

ελέγχου των τιμών. 

 

Με απόφαση της Εποπτικής αρχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, καθορίζονται: 

1. οι πίνακες θνησιμότητας και νοσηρότητας για τον υπολογισμό των 

μαθηματικών αποθεμάτων, που χρησιμοποιούν κατ’ επιλογή τους οι 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

2. τα ανώτατα όρια των προς υπολογισμό των μαθηματικών αποθεμάτων 

χρησιμοποιούμενων τεχνικών επιτοκίων 

 

Χρηματοοικονομική εποπτεία 

Στην εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης ανήκει η χρηματοοικονομική εποπτεία του 

συνόλου των δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν την έδρα 

τους στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που αυτές ασκούν μέσω 

υποκαταστημάτων και υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (Ε.Π.Υ) 

 

Η εν λόγω χρηματοοικονομική εποπτεία περιλαμβάνει κυρίως την εξακρίβωση για το 

σύνολο των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής επιχείρησης, της κατάστασης 

φερεγγυότητας της και του σχηματισμού τεχνικών αποθεμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών αποθεμάτων, καθώς και της κάλυψής τους 

με αντίστοιχα στοιχεία του ενεργητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70. 

 

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενημερώνουν της Εποπτική Αρχή για κάθε πρόθεσή 

τους να ιδρύσουν υποκαταστήματα ή να ασκήσουν δραστηριότητες υπό καθεστώς 

ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε τρίτες χώρες(εκτός Ευρωπαϊκή Ένωσης και 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), δηλώνοντας εάν θα καταθέσουν εγγύηση. Επίσης 

δηλώνουν και το ποσό που θα χρησιμοποιήσουν για σύσταση περιθωρίου 

φερεγγυότητας ή εγγύησης. Η Εποπτική Αρχή παρέχει την συγκατάθεσή της μέσα σε 
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15 μέρες, αφού εξετάσει την συνολική χρηματοοικονομική κατάσταση των 

ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. 

 

Όταν η Ελλάδα είναι τα κράτος-μέλος υποκαταστήματος ή ελεύθερης παροχής 

υπηρεσιών ασφαλιστικής επιχείρησης που έχει την έδρα της σε άλλο κράτος-μέλος, η 

Εποπτική Αρχή, εάν κρίνει ότι η δραστηριότητά της στην Ελλάδα βλάπτει την 

χρηματοοικονομική της κατάσταση, ειδοποιεί την αρμόδια εποπτική αρχή του 

κράτους καταγωγής. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η εποπτεία από την Εποπτική Αρχή της έδρας υποκαταστημάτων 

και Ε.Π.Υ. θα ήταν αδύνατη, αν δεν υπήρχε η στενή συνεργασία μεταξύ των 

Εποπτικών Αρχών της έδρας και της χώρας όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

Αυτή η στενή συνεργασία σαφώς προβλέπεται από τη νομοθεσία. 

 

Προστασία καταναλωτή 

Η ασφαλιστική νομοθεσία προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες υγιούς 

ανταγωνισμού και προστασία του καταναλωτή, απαγορεύοντας αντιδεοντολογικές 

πρακτικές, όπως: 

1. την ψευδή ή απατηλή διαφήμιση 

2. την μεταφορά συμβολαίων από μια εταιρεία σε άλλη, ερήμην της θελήσεως 

του ασφαλισμένου 

3. την διακριτική μεταχείριση ασφαλισμένων κτλ 

 

Η εποπτική αρχή έχει την εξουσία να σταματήσει ασφαλιστικές επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν τέτοιες πρακτικές και να τους επιβάλει πρόστιμα ή ακόμα –σε 

σοβαρές περιπτώσεις- προσωρινή ή οριστική ανάκληση άδειας λειτουργίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2003. 
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2.1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΤΟ 2003. 
 
Το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στη Ελλάδα το 

2003 έφθασε τις 100 συνολικά, καταγράφοντας παραγωγή ασφαλίστρων από 

πρωτασφαλίσεις σε όλους τους κλάδους ύψους 3,23 δις.€, αυξημένη κατά 11,72% 

έναντι του 2002. Το 44,7% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων προήλθε από τις 

ασφαλίσεις ζωής ενώ το 55,63% αφορούσε ασφαλίσεις κατά ζημιών.  

 

Σύμφωνα με δημοσιευμένα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρουσίασε η CEA1 για την 

περίοδο 1994-2003, ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών παρουσιάζει αισθητή 

μείωση, δεδομένου ότι από τις 161 ενεργές εταιρείες που υπήρχαν το 1994, το 2003 

παρουσιάζονται να είναι μόλις 100. Λογικό είναι εξαιτίας αυτής της μείωσης να 

μειώθηκε και ο αριθμός του προσωπικού που απασχολούταν σε αυτές. 

Ενδεικτικά παρουσιάζεται ο ακόλουθος πίνακας  

 

 
ΠΗΓΗ: CEA(2005), European Insurance in Figures:2003-2004 

 

2.1.1 Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 
 

Από τις 100 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα οι 19 

παρουσίασαν παραγωγή μόνο στις ασφαλίσεις ζωής, οι 68 στις ασφαλίσεις ζημιών 

και οι 13 παρουσίασαν παραγωγή και στις ασφαλίσεις ζωής και στις ασφαλίσεις 

ζημιών(μικτές Ασφαλιστικές Εταιρείες). 

 

Η ομαδοποίηση των ασφαλιστικών Επιχειρήσεων αναλόγως της εγκατάστασης, μας 

δίνει 70 εγκαταστημένες Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες(17 ασφαλίσεων ζωής, 41 

                                    
1 European Insurance in Figures 
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ασφαλίσεων ζημιών και 12 μικτές) και 30 υποκαταστήματα αλλοδαπών 

ασφαλιστικών εταιρειών(2 ασφαλίσεων ζωής, 27 ασφαλίσεων ζημιών και 1 μικτή)2. 

 

Η ομαδοποίηση των υποκαταστημάτων αναλόγως της εθνικότητας της έδρας, μας 

δίνει 24 υποκαταστήματα με έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6 με έδρα 

εκτός Ε.Ε. 

 

Από το σύνολο των 100 Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, υπήρξαν 11 υποκαταστήματα 

που παρουσίασαν μηδενική παραγωγή ασφαλίστρων εντός του 2003, ενώ ακόμη 2 

υποκαταστήματα και 2 Ανώνυμες Ασφαλιστικές κατέγραψαν αρνητικά 

ασφάλιστρα(επιστροφές ασφαλίστρων λόγω τερματισμού εργασιών). 

 

Συνεπώς το σύνολο των ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που ασκούσαν ασφαλιστικές 

εργασίες στο τέλος του 2003 ανήλθε στις 85(εκ των οποίων οι 68 Ανώνυμες 

Ασφαλιστικές Εταιρείες και οι 17 υποκαταστήματα ασφαλιστικών εταιρειών), οι 

οποίες ανά δραστηριότητα διακρίνονται σε 17 επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζωής, 55 

ασφαλίσεων ζημιάς και 13 μικτές). 

 

 
 

2.1.2 Η Παραγωγή Ασφαλίστρων 
 

Η εγγεγραμμένη παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις όλων των κλάδων 

έφθασε τα 3,23 δις. € το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση 11,27% (έναντι αντίστοιχης 

αύξησης 9,42% το 2002). Σε αποπληθωρισμένες τιμές, η παραγωγή ασφαλίστρων το 

                                    
2 Βλ. παράρτημα 1 
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2003 παρουσιάζεται αυξημένη κατά 7,91% έναντι του 2002. 

 

Οι ασφαλίσεις κατά ζημιών παρουσίασαν αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων κατά 

13,54% φθάνοντας τα 1,8 δις.€ έναντι 1,58 δις.€ το 2002(η αντίστοιχη αύξηση του 

2002 ήταν 17,01%). Σε αποπληθωρισμένες τιμές, η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά 

ζημιών εμφανίζεται αυξημένη κατά 9,66% έναντι του 2002. 

 

Οι ασφαλίσεις ζωής έφθασαν τα 1,43 δισ € το 2003, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

9,53%(αντίστοιχα το 2002 υπήρξε αύξηση της παραγωγής κατά 1,47% έναντι του 

2001). 

 

Σε αποπληθωρισμένες τιμές, η παραγωγή των ασφαλίσεων ζωής εμφανίζεται 

αυξημένη κατά 5,79% έναντι του 2002. 

 

Σαν αποτέλεσμα, η παραγωγή των ασφαλίσεων ζωής συμμετείχε στο σύνολο 

παραγωγής ασφαλίστρων έτους 2003 κατά 44,37%(έναντι 45,26% συμμετοχή το 

2002) ενώ αντίθετα οι ασφαλίσεις κατά ζημιών συμμετείχαν κατά 55,63% (έναντι 

συμμετοχής 54,74% το 2002). 

 

 

2.2 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΤΟ 2003. 
 

2.2.1. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 
 

Με πληθυσμό 730.400 κατοίκους, η Κύπρος αποτελεί μία μικρή αγορά. Τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάστηκε μείωση στον αριθμό των ενεργών ασφαλιστικών εταιρειών, η 

οποία είχε σαν αποτέλεσμα την συγκέντρωση σημαντικού μεριδίου αγοράς ανάμεσα 

σε μικρό αριθμών εταιρειών, κυρίως τραπεζών. 

Τα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής παρήχθησαν από 12 ασφαλιστικές εταιρείες, από τις 

οποίες οι 3 μεγαλύτερες εισέπραξαν το 74% των συνολικών ασφαλίστρων του 

κλάδου και οι 5 μεγαλύτερες το 89%. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που ελέγχονται από 

τράπεζες παρήγαγαν το 58% των συνολικών ασφαλίστρων. 
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Η συγκέντρωση στην αγορά του Γενικού κλάδου είναι λιγότερο εμφανής. Τα 

ασφάλιστρα του κλάδου παρήχθησαν από 34 εταιρείες. Οι 3 μεγαλύτερες ελέγχουν το 

36% της αγοράς, ενώ οι 5 μεγαλύτερες το 49%.Οι ασφαλιστικές εταιρείες που 

ελέγχονται από τράπεζες παρήγαγαν το 49% των συνολικών ασφαλίστρων. 

 

2.2.2 Η Παραγωγή Ασφαλίστρων 
 

Τα ασφάλιστρα των εταιρειών του γενικού κλάδου αυξήθηκάν σημαντικά κατά το 

έτος 2003. Κύρίες αιτίες της αύξησης αυτής ήταν η έντονη ζήτηση και η αύξηση των 

τιμών των ασφαλιστικών προϊόντων. Ο κλάδος των Μηχανοκίνητων Οχημάτων 

παρουσίασε την μεγαλύτερη άνοδο (Από CYP 56 εκ. το 2002 ανήλθε σε 66 εκ το 

2003). Το σωρευτικό αποτέλεσμα του Γενικού Κλάδου αυξήθηκε κατά 18% σε σχέση 

με το 2002 και ανήλθε σε CYP 153 εκ. 

 

Η αύξηση των ασφαλίστρων σε συνδυασμό με τις πειθαρχημένες πρακτικές 

ανάληψης κινδύνου, βοήθησαν στην βελτίωση των τεχνικών και 

χρηματοοικονομικών τους αποτελεσμάτων. Παρόλη την βελτίωση που 

παρατηρήθηκε, ο κλάδος των Μηχανοκίνητων Οχημάτων ήταν ζημιογόνος κατά το 

2003, κάτι που σημαίνει πως περαιτέρω αύξηση στα ασφάλιστρα του κλάδου είναι 

σχεδόν σίγουρη στο μέλλον 

 

 

2.3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι από τους σημαντικότερους επενδυτές και τα 

κεφάλαια που επενδύουν αποτελούν κινητήριο μοχλό για την εθνική οικονομία. 

 

Το σύνολο των επενδυμένων κεφαλαίων των Ελληνικών Ασφαλιστικών 

Επιχειρήσεων, έφθασε το 2003 σύμφωνα με τα στοιχεία των ισολογισμό τους, τα 

6.928,3 εκατ. € έναντι 5.820,1 εκατ. € το 2002, επιτυγχάνοντας αύξηση 19,04%. 

 

Το σύνολο των επενδυμένων κεφαλαίων προέρχεται από τις κατηγορίες του 

Ενεργητικού των Ασφαλιστικών Εταιρειών ύψους 6.011,5 εκατ. € το 2003 και για 
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λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο ύψους 916,8 

εκατ. € το 2003.  

 

Η σημαντικότερη ομάδα των επενδυμένων κεφαλαίων είναι σε ομόλογα και τίτλους 

σταθερής απόδοσης που φθάνουν τα 2.753,1 εκατ.€ το 2003 και η δεύτερη 

σημαντικότερη ομάδα αυτών των κεφαλαίων είναι σε μετοχές και μερίδια αμοιβαίων 

κεφαλαίων ύψους 1.105,6€. Οι επενδύσεις σε ακίνητα έφτασαν τα 724,9 εκατ.€ και οι 

καταθέσεις προθεσμίας τα 727,5 εκατ. €. 

 

Όσον αφορά το επενδυμένο κεφάλαιο των Κυπριακών Ασφαλιστικών εταιρειών το 

2003 ήταν CYP 836 εκ. Τα CYP 746 εκ. αφορούσαν επενδύσεις του κλάδου ζωής και 

τα CYP 90 εκ του Γενικού Κλάδου. Τα αποθέματα του κλάδου ζωής επενδύθηκαν 

κυρίως σε περιουσιακά στοιχεία με μεγάλη αναμενόμενη απόδοση και μεγάλη 

ληκτότητα, ενώ τα κεφάλαια του Γενικού κλάδου σε μετρητά και ομόλογα λόγω της 

ανάγκης ρευστότητας που πηγάζει από την μικρής ληκτότητας φύση των 

υποχρεώσεων του συγκεκριμένου κλάδου. 

 

2.4 Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε την μέτρηση του μεγέθους του οικονομικού 

αποτελέσματος(την επίδραση της δραστηριότητας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 

στην οικονομία της χώρας) του θεσμού της ασφάλισης στην Ελλάδα και στην Κύπρο 

και θα συγκρίνουμε μια σειρά από αριθμοδείκτες, μέσω των οποίων θα μπορέσουμε 

να βγάλουμε κάποια σημαντικά αποτελέσματα. 

 

Οι αριθμοδείκτες που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι ακόλουθοι: 

 

 

 

 

 

 

 

Δείκτης 1 = Premiums / GDP 

Δείκτης 2 = Investments / GDP 

Δείκτης 3 = Premiums / capital 
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Στην συνέχεια ακολουθούν οι πίνακες 1 & 2, όπου καταγράφεται το ποσοστό 

συμμετοχής της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις επί του 

Α.Ε.Π.(εκφρασμένου σε τρέχουσες τιμές) της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς, για 

την χρονική περίοδο 1999-2003.  

 

Η τιμή του δείκτη των συνολικών ασφαλίστρων προς το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Έτσι μετά το 

1999, όπου ο δείκτης έλαβε την υψηλότερη τιμή του (2,13%) των τελευταίων 12 

ετών, το 2001 μειώθηκε στο 2,02%, ενώ το 2003 υπολογίζεται στο 2,12%. 

 

Είναι προφανές ότι η αύξηση του όγκου των ασφαλίστρων σε τρέχουσες τιμές την 

προηγούμενη χρονιά ήταν ελαφρώς μεγαλύτερης της αντίστοιχης αύξησης του 

Α.Ε.Π. της Ελλάδας, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση του σχετικού δείκτη. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Ο αντίστοιχος πίνακας όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία(εκφρασμένα σε €) της 

Κύπρου είναι ο ακόλουθος: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 
ΠΗΓΗ: INSURANCE ASSOCIATION OF CYPRUS 

 

 

Οι διαφορές που παρατηρούνται στον δείκτη Ασφάλιστρα / Εγχώριο Ακαθάριστο 

Προϊόν μεταξύ των εξεταζόμενων ετών, οφείλονται στην μεταβλητικότητα που 

υπήρχε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου εκείνη την περίοδο. Ο δείκτης  

Ασφάλιστρα / Εγχώριο Ακαθάριστο Προϊόν που αφορά τον Γενικό Κλάδο παρέμεινε 

σχεδόν σταθερός σε όλη την υπό εξέταση περίοδο λόγω του ότι ο ρυθμός αύξησης 

των πωλήσεων των ασφαλιστικών εταιρειών του Γενικού κλάδου, ακολούθησε 

παρόμοια πορεία με το ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας.  

 

 
 

Ο υπολογισμός των επενδύσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων σαν ποσοστό του 

Α.Ε.Π. της Ελλάδας, αποτελεί διεθνώς ένα δείκτη του βαθμού ανάπτυξης της 

ασφαλιστικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τη δυναμικότητα και το βαθμό 

ωριμότητας του κλάδου ζωής.  
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Το ποσοστό επενδύσεων τη Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, αφού έλαβε το 2000 τη 

μέγιστη τιμή του(4,63%) των τελευταίων 12 ετών, παρουσίασε κάμψη το 2001 στο 

επίπεδο του 4,35% και το 2002 στο 4,12%, αλλά το 2003 παρουσίασε ανάκαμψη στο 

επίπεδο του 4,54%. Απέχει όμως αρκετά από το αντίστοιχο μέσο ποσοστό των άλλων 

Ευρωπαϊκών χωρών με υψηλότερο βαθμό ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς. Ο 

πίνακας 3 καταγράφει το ποσοστό επενδύσεων επί του Α.Ε.Π.(εκφρασμένου σε 

τρέχουσες τιμές της Ελλάδας, για την χρονική περίοδο 1999-2003. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Ο αντίστοιχος πίνακας που αφορά τις επενδύσεις των Κυπριακών Ασφαλιστικών 

Εταιρειών είναι ο ακόλουθος: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 
ΠΗΓΗ: INSURANCE ASSOCIATION OF CYPRUS 

 

Αυτός ο δείκτης είναι εμφανώς επηρεασμένος από την μεταβλητικότητα που υπήρχε 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 
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Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο λόγος των ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις 

προς το σύνολο του πληθυσμού(εκτίμηση στα μέσα κάθε έτους), παρουσιάζει το 2003 

ξανά αύξηση. 

 

Ο δείκτης των συνολικών κατά κεφαλήν ασφαλίστρων αντιστοιχούσε σε 239,48€ και 

παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση τα επόμενα χρόνια έφθασε να πάρει το 2003 τη 

μέγιστη τιμή του 293,89€. 

 

Ο πίνακας 5 καταγράφει την εξέλιξη του δείκτη των συνολικών κατά κεφαλήν 

ασφαλίστρων την περίοδο 1999-2003. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται η αντίστοιχη εξέλιξη του δείκτη των συνολικών κατά 

κεφαλήν ασφαλίστρων που αφορούν την ίδια χρονική περίοδο. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

 
ΠΗΓΗ: INSURANCE ASSOCIATION OF CYPRUS 
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Το μέσα ασφάλιστρα ανά κάτοικο έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο 7,8% στα 5 

προηγούμενα χρόνια. 

 

 

2.5 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟ 2003. 
 

Το 2003 χαρακτηρίστηκε από μια απογοητευτική αναμονή για τα σημάδια 

ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, σε αντίθεση με τις προβλέψεις για βελτίωση 

της παγκόσμιας οικονομικής καταστάσεως. Φαίνεται ότι η δυσκολία που 

αντιμετωπίζουν οι κυριότερες Ευρωπαϊκές χώρες στο να ολοκληρώσουν τις 

διαρθρωτικές μεταβολές που θα τις οδηγήσουν στις νέες οικονομικές συνθήκες όπως 

διαμορφώνονται, ίσως σημαίνει ότι η Ευρώπη θα ωφεληθεί με καθυστέρηση και 

αναλογικά χαμηλότερα ποσοστά, σύμφωνα με την ετήσια έκδοση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Ασφαλειών C.E.A. ”European Insurance in figures: Basic Data 2003”. 

 

Κατά συνέπεια, η κατάρρευση των χρηματιστηριακών αγορών και η αξιοσημείωτη 

επιβάρυνση του κόστους των αποζημιώσεων του 2002, έφεραν σε δύσκολη θέση τις 

Ασφαλιστικές Εταιρείες στις αρχές του 2003. οι περισσότερες όμως αγορές 

αντέδρασαν ενεργητικά ώστε να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις του 

έναντι των ασφαλισμένων. 

 

Η μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις ζωής σε ορισμένες χώρες, 

δεν μπορεί να κρύψει τη δυναμική ανάπτυξη των εργασιών στην πλειοψηφία των 

υπολοίπων που υποστηρίζεται από τη μεγάλη απαίτηση για αποταμίευση και 

συντάξεις. Από την άλλη πλευρά, στις ασφαλίσεις ζημιών, τόσο η αύξηση των 

τιμολογίων όσο και η επισταμένη παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων θα πρέπει να 
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βελτιώσει ακόμη περισσότερη τους δείκτες ζημιών. 

 

2.5.1 Ο αριθμός των Επιχειρήσεων 
 

Ο αριθμός των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στις 29 χώρες-μέλη της C.E.A. το 2003 

εκτιμάται στις 5.162, ελάχιστα διαφοροποιημένος από το 2002 όπου είχαν 

καταγραφεί 5.204 Επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι οι συγχωνεύσεις των εταιρειών 

συνεχίζονται. 

 

Από αυτές οι 4.508(ποσοστό 87,3%) προέρχονται από τις 15 χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι 4.550 που είχαν καταγραφεί το 2002(μειωμένες κατά 

0,9%). 

2.5.2 Η Παραγωγή Ασφαλίστρων 
 

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων των 15 χωρών-μελών της Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα 

φτάσει τα 793,6 δις.€ το 2003, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,8% σε τρέχουσες 

τιμές ή 0,8% σε αποπληθωρισμένες τιμές, έναντι της προηγούμενης χρονιάς. 

 

Η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής εκτιμάται στα 474,4 δις. € το 2003, μειωμένη κατά 

0,1% σε τρέχουσες τιμές ή 2% σε αποπληθωρισμένες τιμές. 

 

Η παραγωγή ασφαλίστρων κατά ζημιών εκτιμάται στα 319,3 δις. € το 2003, 

αυξημένη κατά 7,5% σε τρέχουσες τιμές ή 5,2% σε αποπληθωρισμένες τιμές. 

 

Κατά συνέπεια η συμμετοχή των ασφαλίσεων ζωής στο σύνολο της παραγωγής 

ασφαλίστρων φθάνει το 2003 στα 59,8% ελαφρά μικρότερη από το 2002 που έφθασε 

το 61,5%. 

 

Αντίστοιχα η συμμετοχή των ασφαλίσεων κατά ζημιών στο σύνολο της παραγωγής 

ασφαλίστρων φθάνει το 2003 στο 40,2%, υψηλότερη από το 2002 που έφθασε το 

38,5%. 
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2.5.3 Οι Επενδύσεις 
 

Παρουσιάζοντας ένα ποσοστό αύξησης 6,9% σε αποπληθωρισμένες τιμές, φαίνεται 

ότι ο όγκος των επενδύσεων των Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 

μεγεθύνεται ξανά, μετά την πτώση που κατέγραψε το 2002. 

 

Κυριότερες αιτίες για την μεγέθυνση αυτή θεωρούνται, η άνοδος των 

κεφαλαιαγορών(μετά την πτώση των προηγούμενων ετών) αφ’ ενός και αφετέρου η 

αναπροσαρμογή της αξίας των παλαιών ομολόγων υπό καθεστώς πτώσεως των 

επιτοκίων. 

 

Η ανάλυση των επενδύσεων σε κατηγορίες εξαρτάται σε γενικές γραμμές από το 

θεσμικό καθεστώς που υπάρχει σε κάθε χώρα, όσο και από τους τύπους των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων που επικρατούν. 

 

Για το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα στοιχεία του 

έτους 2003, το μεγαλύτερο τμήμα των επενδύσεων (41,46%) υπάγεται στην 

κατηγορία των ομολογιών κ.α. τίτλων σταθερού εισοδήματος. Μεγάλη είναι επίσης η 

συμμετοχή της κατηγορίας μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων κ.α. μεταβλητής 

αποδόσεως τίτλων(28,54%), ακολουθούμενη από την κατηγορία δανείων, 

συμπεριλαμβανομένων και των ενυπόθηκων(12,9%). 

 

Η κατηγορία των ακινήτων συμμετέχει με 4,27%, οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις με 4,32%, οι καταθέσεις με 2,47% και οι λοιπές επενδύσεις φθάνουν το 

6,76%. 
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2.6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ 
 

Το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων έφθασε τα 6.162,4 εκατ.€ το 2003, 

επιτυγχάνοντας αύξηση 10,59%, έναντι του 2002, όπου η αντίστοιχη αύξηση ήταν 

9,22%. 

 

Οι προβλέψεις των ασφαλίσεων ζωής έφθασαν το 2003 τα 3.93,9% εκατ.€ 

παρουσιάζοντας αύξηση 9,17% έναντι του 2002. 

 

Η μεγαλύτερη ομάδα προβλέψεων ασφαλίσεων ζωής το 2003 ήταν αυτή των 

Μαθηματικών Προβλέψεων που έφτασαν τα 3.607,1 εκατ. €(91,69% των 

προβλέψεων ζωής), οι οποίες παρουσίασαν αύξηση 9,36% έναντι του 2002. 

 

Οι προβλέψεις των ασφαλίσεων ζημιών έφθασαν το 2003 τα 2.227,5 εκατ. € 

παρουσιάζοντας αύξηση 13,18% έναντι του 2002. 

 

Η μεγαλύτερη ομάδα προβλέψεων ζημιών το 2003 ήταν αυτή των Εκκρεμών 

Αποζημιώσεων που έφθασαν τα 1.499,7 εκατ. €(67,33% των προβλέψεων ζημιών), οι 

οποίες παρουσίασαν αύξηση 12,31% έναντι του 2002. 

Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται αναλυτικά οι προβλέψεις που πραγματοποιήθηκαν 

κατά την πενταετία 1999-2003. 

 

 

 



Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

71 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

 
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
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3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται βασικοί ορισμοί και έννοιες της μεθοδολογίας 

ανάλυσης, προκειμένου να είναι ορθότερα κατανοητή η ανάλυση της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας.  

 

3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
 

3.2.1 Μέσος Αριθμητικός(mean) 
 

Ο μέσος αριθμητικός αποτελεί το γνωστότερο μέτρο κεντρικής τάση(central 

tendency) και ορίζεται ως ο λόγος του αθροίσματος ενός συνόλου 

παρατηρήσεων(δεδομένων) ως προς τον αριθμό των παρατηρήσεων. Ειδικότερα 

ορίζεται ως εξής: 

 

Αν nxxx +++ ...21  είναι οι τιμές μιας μεταβλητής Χ, τότε ως αριθμητικός μέσος 

αυτών των n τιμών ορίζεται η ποσότητα: 

 

n

x
n

i
i∑

== 1µ  

 

Το εν λόγο μέτρο κεντρικής τάσης παρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα, τα 

οποία είναι τα ακόλουθα: 

1. υπολογίζεται από μια απλή αλγεβρική εξίσωση 

2. στον υπολογισμό του λαμβάνονται υπόψη όλες οι παρατηρήσεις του 

δείγματος 

3. η συμπεριφορά του είναι εύκολα προβλέψιμη και αυτό μας οδηγεί στην 

συναγωγή συμπερασμάτων για τον πληθυσμό με βάση τα στοιχεία του 

δείγματος 

 

Το μεγαλύτερο δε μειονέκτημα του αριθμητικού μέσου είναι ότι δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί όταν οι επί μέρους τιμές των δεδομένων παρουσιάζουν μεγάλες 

αποκλίσεις. 
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3.2.2 Διάμεσος(median) 
 

Ένα άλλο μέτρο έκφρασης της κεντρικής τάσης των παρατηρήσεων μιας μεταβλητής 

είναι η διάμεσος, η οποία ορίζεται ως η κεντρική τιμή των παρατηρήσεων της 

μεταβλητής, όταν αυτές καταταχθούν σε δύο ισοπληθή μέρη, έτσι ώστε οι μισές τιμές 

της μεταβλητής να είναι μεγαλύτερες από την τιμή της διαμέσου και οι άλλες μισές 

μικρότερες από αυτή. 

 

Αν το πλήθος των παρατηρήσεων της μεταβλητής είναι περιττός αριθμός, η τιμή της 

διαμέσου είναι η κεντρική τιμή των παρατηρήσεων. Αντίθετα, αν το πλήθος των 

παρατηρήσεων είναι άρτιος αριθμός, η τιμή της διαμέσου ορίζεται ως ο μέσος όρος 

των δύο κεντρικών τιμών των παρατηρήσεων. 

 

Για τον υπολογισμό της διαμέσου δεν χρησιμοποιούνται όλες οι παρατηρήσεις. Το 

γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα και αυτό γιατί στις περιπτώσεις που 

τα δεδομένα εμφανίζουν έντονη ασυμμετρία η διάμεσος(σε σχέση με τον μέσο 

αριθμητικό) θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης της κεντρική τάσης. 

 

Η μη χρησιμοποίηση όλων των παρατηρήσεων συνεπάγεται απώλεια πληροφοριών, 

δεδομένου ότι δεν συμμετέχουν όλες οι επιμέρους τιμές δεδομένων στον υπολογισμό 

της. 

 

3.2.3. Διακύμανση(variance) και τυπική απόκλιση(standard 

deviation) 
 

Διακύμανση ενός πλήθους παρατηρήσεων ονομάζεται ο μέσος αριθμητικός των 

τετραγώνων των αποκλίσεων των τιμών των παρατηρήσεων από τον αριθμητικό 

μέσο. 

 

Η διακύμανση εκφράζεται σε μονάδες, οι οποίες είναι τα τετράγωνα των αρχικών 

μονάδων, για παράδειγμα αν το εισόδημα είναι σε Ευρώ(€), η διακύμανση 

εκφράζεται με μονάδα το €, στο τετράγωνο. Για να έχουμε όμως ένα δείκτη ο οποίος 

μετράει τη διασπορά και να εκφράζεται στις ίδιες μονάδες που εκφράζεται η 

μεταβλητή μας, παίρνουμε την τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης. Το μέτρο αυτό 
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ονομάζεται τυπική απόκλιση και είναι το μέτρο της διασπορά που χρησιμοποιείται 

συνήθως στην πράξη. 

 

Η διακύμανση δίνεται από τον τύπο: 

 

( )

N

x
N

i
i∑

=

−
= 12

µ
σ  

 

και η τυπική απόκλιση: 

 

( )

N

x
N

i
i∑

=

−
= 12

µ
σ  

 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τυπική απόκλιση, τόσο μεγαλύτερη είναι η διασπορά των 

παρατηρήσεων από το μέσο αριθμητικό. 

 

Η τυπική απόκλιση αποτελεί μέτρο διασποράς σε ένα σύνολο παρατηρήσεων, στο 

οποίο εάν όλες οι τιμές είναι ίδιες, κάθε απόκλιση από το μέσο θα είναι μηδέν. Έτσι, 

η τυπική απόκλιση θα ισούται με μηδέν, που είναι και η ελάχιστη τιμή της. 

Αντιθέτως, όσο οι τιμές των παρατηρήσεων διασπείρονται όλο και ευρύτερα από το 

μέσο, η τυπική απόκλιση είναι όλο και μεγαλύτερη. 

 

3.2.4 Επικρατούσα τιμή(mode) 
 

Ένας άλλος δείκτης κεντρικής τάσης των παρατηρήσεων μιας μεταβλητής είναι η 

επικρατούσα τιμή, δηλαδή η τιμή εκείνη της μεταβλητής που εμφανίζεται με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα. 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η επικρατούσα τιμή χρησιμοποιείται ως δείκτης κεντρικής 

τάσης κυρίως στις περιπτώσεις πολλαπλών εμφανίσεων συγκεκριμένων τιμών μιας 

μεταβλητής.  
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3.3 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

     (NORMAL DISTRIBUTION) 
 

Όλη σχεδόν η επαγωγική στατιστική βασίζεται στην κανονική κατανομή. Είναι, η πιο 

βασική και περισσότερο γνωστή κατανομή της θεωρίας Πιθανοτήτων και της 

Στατιστικής. Αποτελεί τη θεμελιώδη κατανομή πάνω στην οποία στηρίζεται όλο το 

επιστημονικό οικοδόμημα των κλάδων αυτών. Έχει μοναδικές μαθηματικές,, 

πιθανοθεωρητικές και στατιστικές ιδιότητες και υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να 

εφαρμοστεί σε κάθε επιστημονικό πρόβλημα. 

 

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: 

 

1. την τυπική(ή τυποποιημένη) κανονική κατανομή με πυκνότητα: 

 

( ) 2

2

2
1 x

x exf
−

×=
π

, με -∞<x<+∞ 

 

και 

 

2. τη γενική κανονική κατανομή με πυκνότητα: 

 

 

f ( )
( )

2

2

2

2
1 s

x

x exf
µ

πσ

−
−

×= , με -∞<x<+∞ 

              -∞<μ<+∞ 

    σ>0 

 

όπου μ και σ2 (ή μ και σ) είναι οι παράμετροι της κατανομής. 

 

Η μέση τιμή και η διακύμανση της τυπική κατανομή είναι: 

 

Ε(Χ)=0,Var(X)=1 
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Ενώ οι ίδιες ποσότητες για τη γενική κανονική κατανομή είναι: 

Ε(Χ)=μ, Var(X)= σ2 

 

Οι σπουδαιότερες ιδιότητες της κανονικής κατανομής είναι οι εξής: 

-ο μέσος(μ) βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της κατανομής και συμπίπτει με τη 

διάμεσο και τη συχνότερη τιμή 

-το ολικό εμβαδόν κάτω από την καμπύλη είναι 1.0(από 0,5 εκατέρωθεν του μέσου 

όρου μ) 

-η ¨κωδωνοειδής¨ μορφή της δηλώνει ότι οι μεγαλύτερες συχνότητες βρίσκονται 

γύρω από το μέσο, και οι μικρότερες στα άκρα 

-ηκαμπύλη είναι συμμετρική, εκτεινόμενη απεριόριστα εκατέρωθεν του μέσου(μ) 

τείνει δε ασυμπτωματικά και αμφίπλευρα στον άξονα των x. 

-όσο πιο ¨πεπλατυσμένη¨ είναι, τόσο μεγαλύτερη τυπική απόκλιση υπάρχει για τον 

ίδιο μέσο(μ) 

-η τιμή του μέσου(μ) μπορεί να είναι οποιαδήποτε τιμή(αρνητική, θετική ή μηδέν) 

οποιαδήποτε κανονική κατανομή τυχαίας μεταβλητής x με μέσο(μ) και τυπική 

απόκλιση(σ), μπορεί να μετασχηματιστεί σε τυποποιημένη κανονική κατανομή με 

μεταβλητή Ζ, μέσο=0 και τυπική απόκλιση σ=1, βάση του τύπου μετασχηματισμού: 

 

σ
µ−

=
xZ  

 

 

3.4 ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ -ΚΥΡΤΩΣΗ 

(SKEWNESS– KURTOSIS) 
 

Για τον ακριβή προσδιορισμό της μορφολογίας των κατανομών, εκτός από τον μέσο 

και τη διακύμανση, απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με την ασυμμετρία ή τη 

κύρτωση. Δύο ή περισσότερες κατανομές συχνοτήτων είναι δυνατόν να έχουν την 

ίδια μέση τιμή και την ίδια διασπορά, αλλά να μην συμπίπτουν, αν δεν παρουσιάζουν 

τον ίδιο βαθμό ασυμμετρίας. 

 

Συμμετρική είναι μια κατανομή όταν οι τιμές της τοποθετούνται συμμετρικά γύρω 

από την μέση αριθμητική τιμή.  
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Στην περίπτωση που μια κατανομή είναι συμμετρική, οι τιμές του μέσου αριθμητικού 

(μ), της διαμέσου (Μ) και της επικρατούσας τιμής (Μο) συμπίπτουν. 

Όταν ο μέσος αριθμητικός < διάμεσος < επικρατούσα τιμή 

 

τότε η κατανομή εμφανίζει αρνητική ασυμμετρία.  

 

Όταν η επικρατούσα τιμή < διάμεσος < μέσος αριθμητικός, 

 

τότε η κατανομή εμφανίζει θετική ασυμμετρία.  

 

Επομένως, στις ασυμμετρικές κατανομές οι παραπάνω παράμετροι διαφέρουν μεταξύ 

τους και η διάμεσος βρίσκεται μεταξύ των δύο άλλων παραμέτρων. Στο διάγραμμα 

που ακολουθεί εμφανίζουμε μια συμμετρική και δύο ασυμμετρικές κατανομές. 

 

 
Πηγή: Πέτρος Κιόχος, Στατιστική, Εκδόσεις Interbooks (1993), σελ.167. 

 

Η Κύρτωση μιας κατανομής μετράει το βαθμό της συγκέντρωσης των τιμών της 

μεταβλητής στην περιοχή του μέσου αριθμητικού και προς τα άκρα του μέσου 

αριθμητικού. Συνεπώς, η κύρτωση μετράει πόσο λεπτή ή πλατιά είναι η κατανομή και 

αναφέρεται σε συμμετρικές κατανομές. 

 

Η κυρτότητα μιας κατανομής εμφανίζεται στο παρακάτω διάγραμμα: 
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Πηγή: Ανδρέας Κιντής, (1998), Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι, Εκδόσεις 

Gutenberg, σελ.107. 

 

Ως βάση σύγκρισης για το χαρακτηρισμό μιας κατανομής ως περισσότερο ή λιγότερο 

κυρτής συνήθως χρησιμοποιείται η κανονική κατανομή. Για να υπάρχει κανονικότητα 

στα δεδομένα του δείγματος θα πρέπει οι τιμές του Std.Skewness και του 

Std.Kurtosis να βρίσκονται στο διάστημα τιμών [-2,2]. Στις περιπτώσεις μεγάλης 

ασυμμετρίας των κατανομών, ο μέσος αριθμητικός δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

αντιπροσωπευτική παράμετρος της δοθείσας κατανομής, ενώ η διάμεσος δεν 

επηρεάζεται από τις τυχόν μεγάλες ή μικρές ακραίες τιμές. 

 

 

3.5 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ SPEARMAN  

(SPEARMAN RANK CORRELATION COEFFICIENT) 
 

Ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman μετρά των βαθμό εξάρτησης δύο 

μεταβλητών. Προκειμένου να μετρηθεί η συσχέτιση δύο μεταβλητών Χ και Υ, δεν 

χρησιμοποιούνται οι αρχικές τιμές αυτών, αλλά η σειρά κατάταξης των μονάδων του 

προς έρευνα πληθυσμού ως προς τις μεταβλητές Χ και Υ. Για αυτό το λόγο συχνά 

ονομάζεται και συντελεστής συσχέτισης κατά τάξεις. Έτσι, δεν είναι τόσο ευαίσθητος 

στην ύπαρξη παρατηρήσεων που απέχουν σημαντικά από τις υπόλοιπες όσο ο απλός 

συντελεστής συσχέτισης, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση που τα 

δεδομένα μας δεν χαρακτηρίζονται από κανονικότητα.  
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Ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 
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όπου, 
2
id = οι διαφορές στη σειρά κατάταξης των μονάδων του πληθυσμού των μεταβλητών 

Χ και Υ 

Ν = το πλήθος των ζευγών (Χ,Υ)  

 

Η τιμή του συντελεστή συσχέτισης Spearman κυμαίνεται από -1 έως 1. Εάν sρ = 1 

τότε υπάρχει τέλεια θετική συσχέτιση, ενώ εάν sρ = -1 υπάρχει τέλεια αρνητική 

συσχέτιση. Επιπρόσθετα, είναι απαλλαγμένος των μονάδων μέτρησης, καθώς οι 

διαφορές id  είναι καθαροί αριθμοί. 

 

Η διατύπωση του ελέγχου υποθέσεων, προκειμένου να δούμε κατά πόσο υπάρχει 

συσχέτιση στην ανάλυση μας θα είναι η εξής: 

 

Ηο: sρ = 0 

H1: sρ ≠  0 

 

Εάν η τιμή του P-Value < 0,05, τότε απορρίπτεται η υπόθεση Ηο για 95% επίπεδο 

εμπιστοσύνης και συνεπώς υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών Χ και Υ.  

 

 

3.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

(ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) 
 

Η ανάλυση ANOVA αποτελεί μια στατιστική μέθοδο ελέγχου ύπαρξης διαφορών των 

μέσων μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών. Ενώ απώτερος σκοπός της ANOVA είναι ο 
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εντοπισμός των διαφορών μεταξύ των πληθυσμιακών μέσων, απαιτείται η ανάλυση 

διαφορετικών μορφών διακύμανσης που σχετίζονται με τα υπό ανάλυση τυχαία 

δείγματα. 

 

Η διατύπωση των υποθέσεων της ANOVA παίρνει την εξής μορφή: 

 

Ηο: rµµµµ ....321 ===  

H1: Όλα τα iµ  (i = 1,2,….,r) δεν είναι ίσα 

 

Συνολικά υπάρχουν r υπό ανάλυση πληθυσμοί. Από κάθε πληθυσμό r λαμβάνεται ένα 

τυχαίο δείγμα. Το μέγεθος του δείγματος του πληθυσμού i (i = 1,…..,r) είναι in , ενώ 

το συνολικό μέγεθος δείγματος είναι ίσο με: 

 

rnnnn +++= ......21  

 

Προκειμένου να προσδιορίσουμε εάν οι r πληθυσμιακοί μέσοι είναι ίσοι, 

υπολογίζεται μια τιμή ενός στατιστικού τεστ που ακολουθεί την κατανομή F όταν η 

υπόθεση Ηο είναι αληθινή. Έτσι, με βάση την υπολογισθείσα τιμή και το κρίσιμο 

σημείο για δεδομένο επίπεδο σημαντικότητας, μπορούμε να συμπεράνουμε κατά 

πόσο οι πληθυσμιακοί μέσοι είναι ίσοι. 

 

Για να είναι δυνατή η εφαρμογή της ανάλυσης ANOVA, θα πρέπει να πληρούνται οι 

εξής προϋποθέσεις: 

1. Θα πρέπει να λαμβάνονται ανεξάρτητα τυχαία δείγματα από τους πληθυσμούς 

r. 

2. Οι υπό ανάλυση r πληθυσμοί θα πρέπει να κατανέμονται κανονικά, των 

οποίων οι μέσοι ( iµ ) μπορεί ή μπορεί και να μην είναι ίσοι, ωστόσο οι 

διακυμάνσεις (σ2) τους θα πρέπει να είναι ίσες, 

 

Εάν οι πληθυσμοί δεν κατανέμονται κανονικά, αλλά οι κατανομές τους ακολουθούν 

προσεγγιστικά την κανονική κατανομή, τότε τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι 

εξίσου ικανοποιητικά. Εάν όμως ο βαθμός ασυμμετρίας των κατανομών είναι 

μεγάλος και συνεπώς απέχουν σημαντικά από την κανονική κατανομή ή εάν οι 
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διακυμάνσεις των πληθυσμών δεν είναι προσεγγιστικά ίσες, τότε δεν θα πρέπει να 

εφαρμόζεται η ανάλυση ANOVA. Άντ’ αυτού, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μη 

παραμετρική μέθοδος: ¨Kruskal-Wallis¨. 

 

3.6.1 KRUSKAL-WALLIS TEST 
 

Το Kruskal-Wallis τεστ αποτελεί μια μη παραμετρική μέθοδο για τον εντοπισμό 

διαφορών μεταξύ των πληθυσμών, που δεν πραγματοποιεί υποθέσεις αναφορικά με 

τη μορφολογία των πληθυσμιακών κατανομών. Η μόνη προϋπόθεση που θα πρέπει να 

ισχύει είναι ότι τα δείγματα r επιλέγονται τυχαία και ανεξάρτητα από τους 

αντίστοιχους πληθυσμούς. 

 

Η εφαρμογή του Kruskal-Wallis τεστ είναι χρήσιμη για τη σύγκριση r πληθυσμών, 

όπου r>2. Η διατύπωση της υπόθεσης Ηο και της εναλλακτικής H1 παίρνουν την εξής 

μορφή στο Kruskal-Wallis τεστ: 

 

Ηο: όλοι οι πληθυσμοί r έχουν ίσες διαμέσους 

H1: όλοι οι πληθυσμοί r δεν έχουν ίσες διαμέσους 

 

Στην ουσία το Kruskal-Wallis τεστ πραγματοποιεί μια κατάταξη ων παρατηρήσεων 

από τη μεγαλύτερη έως τη μικρότερη τιμή. Εν συνεχεία υπολογίζεται η μέση τιμή 

κατάταξης για κάθε δείγμα. Για να γίνει αποδεκτή η υπόθεση Ηο, θα πρέπει η τιμή p-

value ≥ 0,05. Έτσι, σε περίπτωση που η υπόθεση Ηο δεν απορριφθεί, δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διαμέσων των υπό ανάλυση πληθυσμών 

για 95% επίπεδο εμπιστοσύνης. 

 

 

3.7 ΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

(SIMPLE LINEAR REGRESSION ANALYSIS) 
 

Ο προσδιορισμός του βαθμού συσχέτισης δύο μεταβλητών συμβάλλει σημαντικά 

στην διεξαγωγή ωφέλιμων συμπερασμάτων αναφορικά με τις δύο μεταβλητές. 

Ωστόσο, συχνά είναι πιο χρήσιμο να καθοριστεί κατά πόσο είναι δυνατόν να 
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προβλεφθούν οι τιμές μιας μεταβλητής με βάση τις τιμές μιας άλλης. Για αυτό το 

σκοπό έχει αναπτυχθεί η ανάλυση παλινδρόμησης. Η ανάλυση παλινδρόμησης 

αποτελεί μια διαδικασία, στην οποία προσδιορίζεται μια αλγεβρική εξίσωση για να 

εκτιμηθούν οι τιμές μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής με βάση τις τιμές μιας άλλης 

ποσοτικής μεταβλητής. Η μεταβλητή, της οποίας τις τιμές επιθυμούμε να 

εκτιμήσουμε, ονομάζεται εξαρτημένη μεταβλητή. Η μεταβλητή, από την οποία θα 

γίνουν οι εκτιμήσεις, ονομάζεται ανεξάρτητη ή ερμηνευτική μεταβλητή. Η αλγεβρική 

αυτή εξίσωση, που συνδέει τις δύο μεταβλητές με μια γραμμική σχέση, λαμβάνει 

στην απλή γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης την παρακάτω μορφή: 

 

Υi = α + β * Χi + εi 

 

όπου, 

Υi = η εξαρτημένη μεταβλητή 

Χi = η ανεξάρτητη μεταβλητή 

α = η πρώτη παράμετρος του υποδείγματος, που δίνει τις τιμές της Υ όταν Χ = 0 

β = η δεύτερη παράμετρος του υποδείγματος, που υποδηλώνει τη κλίση της ευθείας 

εi = η στοχαστική μεταβλητή ή ο διαταρακτικός όρος 

 

Για να μπορούν να προβλεφθούν οι τιμές της μεταβλητής Υ είναι αναγκαία η γνώση 

των α, β, Χi, εi. Η εύρεση των εκτιμητών â  και β̂  πραγματοποιείται με τη βοήθεια 

της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων, η οποία χρησιμοποιεί ως κριτήριο 

αριστοποίησης την ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων των 

αποκλίσεων μεταξύ των πραγματικών ( ιΥ ) και των θεωρητικών ( iΥ̂ ) τιμών της 

εξαρτημένης μεταβλητής: 

 

∑ ∑ ∑ 





 Χ−−=






 −==

2^^2^
2 minminminmin iiiii YYYeSS βα  

 

Η δε διαφορά μεταξύ των δειγματοληπτικών και των θεωρητικών τιμών της 

μεταβλητής Υ ονομάζεται κατάλοιπο ή σφάλμα των παρατηρήσεων. Έτσι, θα 

επιλεγεί εκείνη η ευθεία που θα δώσει τις μικρότερες αποκλίσεις μεταξύ iY  και του 

^

iY . 
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3.7.1 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

Για την εκτίμηση του απλού γραμμικού υποδείγματος είναι απαραίτητο να γίνουν 

κάποιες βασικές υποθέσεις, χωρίς την ύπαρξη των οποίων η εκτίμηση του 

υποδείγματος θα έχει περιορισμένη πρακτική αξία: 

 

1. Μεταξύ της εξαρτημένης και της ανεξάρτητης μεταβλητής υφίσταται μια 

γραμμική σχέση. 

2. Η εξαρτημένη μεταβλητή(Υ) είναι μια συνεχής τυχαία μεταβλητή. Η δε 

ανεξάρτητη μεταβλητή(Χ) είναι μη στοχαστική, δηλαδή οι τιμές της είναι 

σταθερές σε επαναλαμβανόμενα δείγματα. 

3. Η μεταβλητή εi είναι τυχαία μεταβλητή με προσδοκώμενη τιμή μηδέν: Ε(εi) = 0, 

για όλα τα i. 

4. Η υπόθεση της ομοσκεδαστικότητας: οι διακυμάνσεις του στοχαστικού όρου 

είναι σταθερές και πεπερασμένες. 

5. Οι τιμές του διαταρακτικού όρου είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες: Ε(εi, εj)=0, για 

όλα τα i ≠ j. Σε περίπτωση που παραβιαστεί η υπόθεση αυτή έχουμε το 

πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης. 

6. Οι τιμές της μεταβλητής εi κατανέμονται κανονικά, με μέσο μηδέν και 

διακύμανση σu
2. 

 

3.7.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

Η γραμμική παλινδρόμηση στην ανάλυση μας θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του 

προγράμματος Statgraphics 5.1. Η αξιολόγηση της σημαντικότητας και της 

αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί σε δύο βασικά επίπεδα: 

1. Έλεγχος της σημαντικότητας των εκτιμήσεων των επί μέρους παραμέτρων 

του υποδείγματος. 

2. Αξιολόγηση της συνολικής ερμηνευτικής ικανότητας του υποδείγματος. 

 

1. Έλεγχος της σημαντικότητας των εκτιμήσεων των επί μέρους παραμέτρων του 

υποδείγματος 
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Προκειμένου να προσδιοριστεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ των 

δύο μεταβλητών του υποδείγματος, θα εφαρμοστεί η ανάλυση ANOVA. Η μορφή της 

διατύπωσης των υποθέσεων έχει ως εξής: 

Ηο: β = 0 

H1: β ≠  0 

 

Για τον υπολογισμό της στατιστικής F λαμβάνονται υπόψη δύο πηγές διακύμανσης. 

Η μια πηγή οφείλεται σε παράγοντες που μπορούν ερμηνευτούν από την μεταβλητή 

Χ, ενώ η δεύτερη προκύπτει από παράγοντες που δεν δύναται να ερμηνευτούν με 

βάση το υπόδειγμα. Η αποδοχή της υπόθεσης Ηο γίνεται όταν |F|< 4 και η p-value ≥ 

0,05 για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. 

 

Ένας τρόπος για τον έλεγχο τόσο του συντελεστή άλφα όσο και του συντελεστή βήτα 

του υποδείγματος είναι με τη βοήθεια της στατιστικής Τ. Η τιμή της στατιστικής Τ 

για τον συντελεστή βήτα και άλφα υπολογίζεται από τους εξής τύπους αντίστοιχα: 

)ˆ(

ˆ

β
β

Se
t = , όπου: )ˆ(βSe  = εκτιμητής του τυπικού σφάλματος του συντελεστή βήτα. 

)ˆ(

ˆ

aSe
t β

= , όπου: )ˆ(aSe  = εκτιμητής του τυπικού σφάλματος του συντελεστή άλφα. 

 

Ο έλεγχος υποθέσεων του συντελεστή βήτα έχει ήδη αναφερθεί, ενώ του συντελεστή 

άλφα λαμβάνει την παρακάτω μορφή: 

 

Ηο: α = 0 

H1: α ≠  0 

 

Σε περίπτωση που η στατιστική |Τ| < 3 και η p-value ≥ 0,05 η υπόθεση Ηο γίνεται 

αποδεκτή για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. 

 

2. Αξιολόγηση της συνολικής ερμηνευτικής ικανότητας του υποδείγματος 

 

Ο έλεγχος της καλής προσαρμογής της ευθείας ii aY Χ+= β̂ˆ )  στα ζεύγη των 

δεδομένων πραγματοποιείται με βάση τον συντελεστή προσδιορισμού. Ο 

συντελεστής προσδιορισμού μετράει το ποσοστό της μεταβλητότητας της μεταβλητής 
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Υ που ερμηνεύεται από την εκτιμηθείσα γραμμή παλινδρόμησης. Συνεπώς, ερμηνεύει 

τη συστηματική μεταβλητότητα που παρατηρείται στις τιμές της εξαρτημένης 

μεταβλητής. 

Ο συντελεστής προσδιορισμού συμβολίζεται με R2 και δίδεται από την παρακάτω 

σχέση: 

 

∑

∑







 −







 −

=
−

−

2

2^

2

YY

YY
R  

 

Η διαφορά ( )YY −ˆ , δηλαδή η απόκλιση της εκτιμηθείσας από την γραμμή 

παλινδρόμησης τιμής iYˆ  από την μέση τιμή Y  των Υi, είναι η ερμηνευόμενη 

απόκλιση. Ενώ η διαφορά 





 −

−

YY  είναι η ανερμήνευτή απόκλιση. 

 

Ο συντελεστής προσδιορισμού είναι απαλλαγμένος από τις μονάδες μέτρησης και για 

αυτό το λόγο είναι πάντα συγκρίσιμος. Λαμβάνει τιμές στο κλειστό διάστημα [0,1]. 

Όταν τείνει προς την μονάδα, περιγράφει πολύ καλά τα δεδομένα μας, που σημαίνει 

ότι μεγάλο μέρος της διακύμανσης στις τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής 

ερμηνεύεται από τη διακύμανση στις τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής. Το αντίθετο 

ισχύει όταν η τιμή του R2 τείνει προς το μηδέν. Η τετραγωνική ρίζα του συντελεστή 

προσδιορισμού δίδει το συντελεστή συσχέτισης, ο οποίος παρέχει περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τη σχέση εξάρτησης των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο συντελεστής συσχέτισης έχει το ίδιο πρόσημο με την 

κλίση της ευθείας. 

 

Ωστόσο, ο συντελεστής προσδιορισμού επηρεάζεται τόσο από το μέγεθος του 

δείγματος όσο και από τον αριθμό των ανεξάρτητων μεταβλητών του υποδείγματος. 

Έτσι, ως μέτρο του βαθμού της προσαρμοστικής ικανότητας του υποδείγματος 

συνήθως χρησιμοποιείται ο προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού, καθώς 

έτσι αποφεύγεται η πλασματική διόγκωση της τιμής του 2R  με την αυθαίρετη 

αύξηση του αριθμού των ανεξάρτητων μεταβλητών. Ο προσαρμοσμένος συντελεστής 

προσδιορισμού δίνεται από την παρακάτω σχέση: 
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2^

2^

2 1
Υ

−

−=
σ

σ εR  

 

όπου, 
2^

εσ και 
2^

Υσ  οι διακυμάνσεις του διαταρακτικού όρου και της εξαρτημένης 

μεταβλητής αντίστοιχα. 

 

Έλεγχος αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων 

 

Όταν παραβιάζεται η υπόθεση της ανεξαρτησίας της συνδιακύμανσης των τιμών των 

καταλοίπων, τότε έχουμε το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης. Στην περίπτωση αυτή οι 

εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων παύουν να είναι αμερόληπτοι, γραμμικοί και 

αποτελεσματικοί, ενώ οι στατιστικοί έλεγχοι και τα κατασκευαζόμενα διαστήματα 

εμπιστοσύνης μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα. 

 

Η διαπίστωση της αυτοσυσχέτισης πραγματοποιείται με βάση το κριτήριο του Durbin 

Watson, το οποίο δίνεται από τον τύπο: 

 

( )

∑

∑

=

=
−−

= n

t
t

n

t
tt

d

1

2

2

2
1

ε

εε
 

 

όπου, 

εt = τα κατάλοιπα ελαχίστων τετραγώνων 

 

Η κριτική τιμή του d θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των dL και dU, δηλαδή μεταξύ 

του κατώτατου και του ανώτατου ορίου τιμών του d αντίστοιχα. Ειδικότερα, το d θα 

πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 1,5 < d < 2,5.  

 

Η διατύπωση του ελέγχου υποθέσεων έχει ως εξής: 

Ηο: Οι τιμές των καταλοίπων δεν αυτοσυσχετίζονται 

H1: Οι τιμές των καταλοίπων αυτοσυσχετίζονται 

 

Για να γίνει αποδεκτή η υπόθεση Ηο θα πρέπει η κριτική τιμή του d να βρίσκεται 
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μέσα στα όρια αποδοχής και η p-value να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 0,05 για 

επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

 

Ωστόσο, το κυριότερο μειονέκτημα του κριτηρίου αυτού είναι ότι στηρίζεται στις 

τιμές του στοχαστικού όρου, οι οποίες δεν είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες. 

 

 

3.7 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 
Η ανάλυση μιας χρονολογικής σειράς έχει σαν κύριο στόχο τη μελέτη της 

μελλοντικής εξέλιξης. Η μελλοντική εξέλιξη μιας στοχαστικής χρονολογικής σειράς 

εξαρτάται κατά ένα μέρος από τυχαίους και απρόβλεπτους παράγοντες, επομένως δεν 

είναι δυνατόν να προβλεφθεί χωρίς σφάλματα.. 

 

3.7.1 Διαδικασία δημιουργίας προβλέψεων 
 

Η διαδικασία δημιουργίας προβλέψεων για μια μεταβλητή αποτελείται από δύο 

χαρακτηριστικά στάδια, το στάδιο της αναγνώρισης και το στάδιο της διαμόρφωσης. 

Στο πρώτο στάδιο, στηριζόμενος κάποιος στα διαθέσιμα δεδομένα της χρονοσειράς, 

μπορεί να αναγνωρίσει και κατά συνέπεια να προσδιορίσει τον πλέον 

αντιπροσωπευτικό τρόπο δημιουργίας των τιμών της μεταβλητής. Αφού επιτευχθεί 

αυτό, χρησιμοποιείται στη συνέχεια στο δεύτερο στάδιο η αποκτηθείσα 

πληροφόρηση για το σχηματισμό των μελλοντικών τιμών της μεταβλητής. Η 

διαδικασία αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν σοβαρές 

αλλαγές στον τρόπο δημιουργίας των τιμών της συγκεκριμένης μεταβλητής, 

τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ώστε η πληροφόρηση που αποκτήθηκε στο πρώτο 

στάδιο να ισχύει και στο δεύτερο για τη δημιουργία των προβλέψεων. 

 

3.7.2 Συνθετικά στοιχεία χρονοσειρών 
 

Μια χρονοσειρά τη συνθέτουν μια σειρά από στοιχεία, τα οποία είναι:  

• Η τάση (trend component) 

• Η εποχικότητα (seasonality component) 

• Η κυκλικότητα (cyclical component) 
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• H μη – κανονικότητα (irregular component) 

 

Όσο καλύτερα αναγνωρίζουμε τα τέσσερα αυτά στοιχεία, τόσο καλύτερα 

αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο δημιουργίας των παρατηρήσεων της χρονοσειράς. Αυτό 

μας δίνει τη δυνατότητα διαμόρφωσης περισσότερο τεκμηριωμένων προβλέψεων, 

που σημαίνει ότι οι προβλεπόμενες τιμές αναμένεται να είναι πιο κοντά στις 

αντίστοιχες πραγματικές. 

 

Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμη μια πιο λεπτομερής παρουσίαση των συνθετικών 

στοιχείων μιας χρονοσειράς: 

 

Ø Τάση: Οι τιμές των παρατηρήσεων ορισμένων χρονοσειρών τείνουν σε πολλές 

περιπτώσεις να αυξάνονται ή να μειώνονται με αρκετά σταθερό ρυθμό για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η συμπεριφορά αυτή εκφράζεται από την τάση 

που φανερώνει τη μακροχρόνια εξέλιξη της χρονοσειράς,  η οποία μπορεί να 

είναι ανοδική ή καθοδική. Η τάση οφείλεται συνήθως σε πληθυσμιακές 

αλλαγές, σε τεχνολογικές αλλαγές, σε οικονομικούς παράγοντες, όπως π.χ. 

στον πληθωρισμό, στην αύξηση  της παραγωγικότητας κ.α. 

 

Ø Εποχικότητα: Σε ορισμένες χρονοσειρές, τα δεδομένα των οποίων 

αναφέρονται σε χρονικές περιόδους μικρότερες του έτους, όπως π.χ. μήνες ή 

τρίμηνα, είναι δυνατόν να παρατηρούνται εποχικές διακυμάνσεις, οι οποίες 

εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του έτους και επαναλαμβάνονται με τη ίδια 

περίπου μορφή από έτος σε έτος. Οι κινήσεις αυτές οφείλονται κατά κανόνα ή 

τουλάχιστον συνδέονται με τις εποχές του έτους (κλιματολογικές συνθήκες, 

έθιμα, γιορτές, κ.λ.π.) και για το λόγο αυτό επαναλαμβάνονται συστηματικά 

με περίοδο 12 περίπου μηνών. Οι εποχικές διακυμάνσεις,  επειδή 

παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο, μπορούν σχετικά εύκολα να 

αναλυθούν και να προσδιοριστούν και κατά συνέπεια να χρησιμοποιηθούν για 

την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών της χρονοσειράς, κάτι που συμβαίνει 

άλλωστε και με την τάση. 

 

Ø Κυκλικότητα: Το συνθετικό αυτό στοιχείο των χρονοσειρών εμφανίζεται 

ακανόνιστα με κυματοειδή μορφή και διαρκεί για χρονικό διάστημα πολύ 
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μεγαλύτερο του ενός έτους. Η συμπεριφορά αυτή των τιμών των χρονοσειρών 

αποδίδεται κυρίως στους οικονομικούς κύκλους, οι οποίοι οφείλονται σε 

μεταβαλλόμενες οικονομικές, τεχνολογικές και άλλες συνθήκες. Επειδή όμως 

οι οικονομικοί κύκλοι δεν εμφανίζονται με την ίδια περιοδικότητα ή και την 

ίδια μορφή, για το λόγο αυτό το στοιχείο της κυκλικότητας, σε αντίθεση με 

την τάση και την εποχικότητα δεν θεωρείται ότι συμβάλλει άμεσα στη 

δημιουργία προβλέψεων. Ωστόσο, η κυκλικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

μέχρι τώρα εξέλιξη των τιμών της χρονοσειράς. 

 

Ø Μη – Κανονικότητα: Το τέταρτο στοιχείο των χρονοσειρών, η μη – 

κανονικότητα, επηρεάζει τις τιμές των χρονοσειρών κατά ένα τυχαίο και μη – 

συστηματικό τρόπο, ο οποίος δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Αυτό σημαίνει ότι 

το στοιχείο της μη – κανονικότητας δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στη 

διαμόρφωση των μελλοντικών τιμών των χρονοσειρών. Η μη – κανονικότητα 

οφείλεται σε όλους εκείνους τους τυχαίους και απρόσμενους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις τιμές των χρονοσειρών και οι οποίοι δεν προσδιορίζονται από 

την τάση, την εποχικότητα και την κυκλικότητα. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί 

να είναι πόλεμοι, σεισμοί, απρόσμενες καιρικές μεταβολές, απεργίες, 

διαδόσεις για συγκεκριμένο προϊόν, απρόσμενες αλλαγές στη νομοθεσία, κ.α. 

 

Μετά την αναλυτική παρουσίαση των συνθετικών στοιχείων των χρονοσειρών, θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι σε μια συγκεκριμένη χρονοσειρά είναι δυνατόν να μην 

συνυπάρχουν και τα τέσσερα στοιχεία, αλλά μόνο κάποια από αυτά. 

 

3.7.3 Εκτίμηση της Τάσης 
 

Η εκτίμηση της τάσης μιας χρονολογικής σειράς μπορεί να γίνει είτε με την εκτίμηση 

ενός υποδείγματος που περιγράφει τη μεταβολή της τάσης είτε με τη μέθοδο των 

κινητών μέσων όρων που απλώς εξομαλύνει τη σειρά και την απαλλάσσει από τις 

βραχυχρόνιες αυξομειώσεις. 

 

Η εκτίμηση ενός υποδείγματος είναι η μαθηματική έκφραση της τάσης με τη βοήθεια 

μιας εξίσωσης όπου η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι ο χρόνος (t) και η εξαρτημένη 

μεταβλητή είναι η χρονολογική σειρά (Υ).  
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Τα πιο απλά υποδείγματα που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι το γραμμικό 

υπόδειγμα και το εκθετικό υπόδειγμα. Το πρώτο έχει τη μορφή: 

 

 Υt = β0 + β1 x t  

 

ενώ το εκθετικό υπόδειγμα περιγράφεται από τη σχέση: 

 

 Υt = β0 x β1
t 

 

Το γραμμικό υπόδειγμα σημαίνει ότι η μεταβλητή Υ μεταβάλλεται κάθε 

περίοδο κατά το σταθερό ποσό βi, ενώ στο εκθετικό υπόδειγμα η μεταβλητή Υ 

μεταβάλλεται με σταθερό ποσοστό r (= βi - Ι). Το γραμμικό υπόδειγμα μπορεί να 

εκτιμηθεί με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Με την ίδια μέθοδο εκτιμούμε 

και το εκθετικό υπόδειγμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι, επειδή το εκθετικό υπόδειγμα 

είναι μη-γραμμικό ως προς τις παραμέτρους, πρέπει πρώτα να λογαριθμήσουμε τη 

σχέση και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.  

 

Κριτήρια αξιολόγησης μεθόδων πρόβλεψης 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των μεθόδων προβλέψεων, τα οποία χρησιμοποιούνται για 

την επιλογή της «κατάλληλης» μεθόδου, βασίζονται στις τιμές των αποκλίσεων των 

προβλεπόμενων τιμών από τις αντίστοιχες πραγματικές της χρονοσειράς. Όσο πιο 

μικρές είναι οι αποκλίσεις αυτές, τόσο πιο καλή θεωρείται ότι είναι η μέθοδος 

πρόβλεψης που χρησιμοποιήθηκε, δεδομένου ότι είναι σε θέση να προσδιορίζει με 

σχετικά μεγάλη ακρίβεια τις τιμές της χρονοσειράς. Αντίθετα όσο περισσότερο 

απέχουν οι πραγματικές τιμές της χρονοσειράς από τις προβλεπόμενες, τόσο λιγότερο 

αξιόλογη είναι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος πρόβλεψης. 

 

Επομένως, για να προσδιορίσουμε την αξιοπιστία μιας συγκεκριμένης μεθόδου 

πρόβλεψης, θα πρέπει να μελετήσουμε τη διαχρονική συμπεριφορά των τιμών των 

σφαλμάτων της πρόβλεψης. Αυτό γίνεται με την εφαρμογή διάφορων κριτηρίων, 

σύμφωνα με τα οποία αξιολογούμε τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο πρόβλεψης. Τα 

κριτήρια αυτά είναι: 
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Ø Τετραγωνική ρίζα μέσου σφάλματος τετραγώνου – RMSE (Root Mean Squared 

Error): εκφράζεται στην ίδια μονάδα μέτρησης με εκείνη των τιμών της 

χρονοσειράς. 

 

Ø Μέσο απόλυτο σφάλμα – ΜΑΕ (Mean Absolute Error): Είναι επιθυμητό να 

παίρνει όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές. 

 

Ø Μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα – MAPE (Mean Absolute Percentage 

Error): Όσο μικρότερη είναι η τιμή του, τόσο πιο καλή είναι η μέθοδος 

πρόβλεψης. Το κριτήριο αυτό, επειδή είναι απαλλαγμένο από μονάδες 

μέτρησης, το χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε την ακρίβεια μιας ή 

περισσοτέρων μεθόδων προβλέψεων και για περισσότερες από μία 

χρονοσειρές 

 

Ø Μέσο σφάλμα – ME (Mean Error): Θέλουμε οι τιμές του να προσεγγίζουν το 

0. 

 

Ø Μέσο ποσοστιαίο σφάλμα – MPE (Mean Percentage Error): Όσο πιο κοντά 

στο 0 είναι η τιμή του MPE, τόσο πιο αμερόληπτη και καλή είναι η μέθοδος 

πρόβλεψης που χρησιμοποιήθηκε. Αντίθετα, μεγάλες απόλυτες τιμές του MPE 

φανερώνουν μεγάλη μεροληψία της μεθόδου. Ειδικότερα, μεγάλη αρνητική 

τιμή του MPE σημαίνει ότι η μέθοδος πρόβλεψης παρέχει συστηματικά 

υπερεκτιμημένες προβλέψεις σε σχέση με τις πραγματικές τιμές, ενώ μεγάλη 

θετική τιμή του MPE δηλώνει υποεκτίμηση των τιμών της χρονοσειράς. 

 

Ø Akaike Information criterion (AIC): Ο Akaike θεωρεί την τάξη του μοντέλου 

ίση με  t = 1,2,3…,m και για κάθε περίπτωση υπολογίζει την ποσότητα: 

 

AIC (K) = Nlogσ2
α + Κ 

 όπου: 

 Ν: το πλήθος των παρατηρήσεων της σειράς 

 σ2
α: η διασπορά των σφαλμάτων, η οποία έχει εκτιμηθεί από το μοντέλο 

                 τάξης t, K = t+1, όπου οι παράμετροι του μοντέλου συν ένα για τη 

μέση τιμή, αν εκτιμήθηκε και αυτή στο μοντέλο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
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4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ασφάλιση αναμφισβήτητα αποτελεί ένα από τα πιο εύχρηστα, πολύτιμα και 

σημαντικά εργαλεία για την αντιμετώπιση σοβαρών κινδύνων. Υπάρχουν πολλοί 

κλάδοι ασφάλισης3, από τους οποίους ο κλάδος ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 

παρουσιάζεται να είναι ο κλάδος με το υψηλότερο τζίρο μεν αλλά με τις μεγαλύτερες 

ζημιές δε. Τα καθαρά αποτελέσματα (underwriting results) του κλάδου ασφάλισης 

των Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο μεγαλύτερο μέρος της περιόδου που μελετάμε 

(1991-2005) είναι ελλειμματικά, παρόλο που ο συγκεκριμένος κλάδος είναι ο 

μεγαλύτερος της Ελληνικής ασφαλιστικής Βιομηχανίας. 

 

Ο παράγοντας που ευθύνεται για τα άσχημα αποτελέσματα του κλάδου είναι η 

αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων. Είναι γεγονός πλέον ότι τα τροχαία ατυχήματα, 

αποτελούν για την Παγκόσμια κοινότητα, την Ευρωπαϊκή κοινότητα και κατά 

μείζονα λόγο για την χώρα μας, Εθνικό και Κοινωνικό πρόβλημα άμεσης 

αντιμετώπισης.  

 

Σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της Ε.Ε.(Eurostat), τα θύματα των 

τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα συνεχώς αυξάνονται. Η Ελλάδα φαίνεται να 

κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε. με 212 θανάτους το 

χρόνο, ανά εκατομμύριο κατοίκων. Στην δραματική αυτή λίστα ακολουθούν η 

Πορτογαλία με 187 θανάτους το χρόνο, το Βέλγιο με 146 και η Γαλλία με 144 

νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων. Οι χώρες με τον μικρότερο αριθμό νεκρών από 

τροχαία ατυχήματα παρουσιάζονται να είναι η Φιλανδία με 75, η Ολλανδία με 60 και 

η Βρετανία με 55 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων. 

Η Eurostat αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών από τροχαία ατυχήματα στις χώρες 

της Ε.Ε. έχει μειωθεί σημαντικά κατά 20% την δεκαετία μεταξύ 1988-1998. 

 

Η αύξηση του αριθμού των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους είναι λογικό 

να ενισχύει την ήδη άσχημη κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας και να έχει 

αντίκτυπο στα καθαρά αποτελέσματα (underwriting results) του κλάδου ασφάλισης 

των Μηχανοκίνητων Οχημάτων. Όταν συμβαίνει ένα τροχαίο ατύχημα, η 

ασφαλιστική εταιρεία έχει κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στον παθών και στον 

                                    
3 Λεπτομερή ανάλυση των ασφαλιστικών κλάδων έχει γίνει στο 1ο Κεφάλαιο 
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παθόντα. Είναι επόμενο η υψηλή συχνότητα ενός τροχαίου ατυχήματος και το 

μέγεθος απωλειών να επηρεάζουν σημαντικά τα καθαρά αποτελέσματα του κλάδου 

μηχανοκίνητων οχημάτων και αυτό γιατί το κόστος επιδιόρθωσης, τα εργατικά και 

ιατρικά έξοδα έχουν υπερδιπλασιαστεί. Εκτός αυτού η παρουσία ενός 

πραγματογνώμονα στον τόπο που έγινε το τροχαίο αποτελεί μεγάλο κόστος για μια 

ασφαλιστική εταιρεία. Είναι ένα κόστος που δεν μπορεί να αποφευχθεί, δεδομένου 

ότι η απουσία αυτού μπορεί να οδηγήσει σε αλλά προβλήματα μια ασφαλιστική 

εταιρεία. 

 

Επίσης, σημαντικό ρόλο στην μείωση των καθαρών αποτελεσμάτων του εν λόγο 

κλάδου παίζει ότι ο μεγάλος αριθμός εταιρειών που διεξάγουν εργασίες στον κλάδο 

αυτό, έχει ως αποτέλεσμα τη συνέχιση ενός έντονου και συχνά παράλογου 

ανταγωνισμού με βάση κυρίως το χαμηλό ασφάλιστρο. Αυτό το γεγονός δεν 

επιτρέπει να γίνουν ουσιαστικές αυξήσεις, οι οποίες θα βοηθούσαν τις Εταιρείες να 

βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους σ’ αυτόν το κλάδο και όχι απλώς να μεγαλώσουν 

το μερίδιό τους και κατ’ επέκταση των τζίρο τους. Σε συνδυασμό με το ότι ο 

συγκεκριμένος κλάδος είναι υποχρεωτικός για τους Έλληνες ασφαλιζόμενους 

συμπεραίνουμε ότι ο κίνδυνος που προέρχεται από τα ατυχήματα μέσω των 

οχημάτων θεωρείται ¨κακός¨ κίνδυνος για τις Ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες. 

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι οι επιπτώσεις ενός ανασφάλιστου αυτοκινήτου αλλά και η 

χρεοκοπία μιας ασφαλιστικής εταιρείας που καλύπτει κινδύνους του συγκεκριμένου 

κλάδου, επηρεάζει σημαντικά και τις υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρείες, δεδομένου 

ότι οι τελευταίες καλούνται να πληρώσουν το Επικουρικό κεφάλαιο. 

 

Επίσης, οι αποζημιώσεις που επιδικάζουν τα δικαστήρια για σωματικές βλάβες και 

συνεχώς αναρριχώνται σε ιδιαίτερα υψηλά και επικίνδυνα επίπεδα, έχουν ως 

αποτέλεσμα την σταδιακή αύξηση των ζημιών του κλάδου, δεδομένου ότι επικρατεί η 

τάση οι αποζημιώσεις να πληρώνονται σε ψηλές ¨ευρωπαϊκές¨ απαιτήσεις, ενώ ο 

ασφαλισμένος να πληρώνει σε χαμηλά ¨ελληνικά¨ ασφάλιστρα. 

 

Τα αποτελέσματα του κλάδου, αναμένεται να βελτιωθούν, αφενός μεν από την 

βελτίωση της οδικής ασφάλειας προϊόντος του χρόνου, αλλά και της αντίστοιχης που 

διέπει τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων, αφετέρου από τη μειούμενη τάση του αριθμού 
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των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και του αριθμού των νεκρών λόγω τροχαίων 

ατυχημάτων σύμφωνα με τις προβλέψεις που διενεργήσαμε. 

 

4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 
 

Στην συνέχεια εξετάζουμε για την περίοδο 1991-2005 την συσχέτιση του ετήσιου 

αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων(ACC) στην Ελλάδα με τα καθαρά αποτελέσματα 

(Underwriting Results) του κλάδου ασφάλισης των Μηχανοκίνητων Οχημάτων(MV), 

καθώς και του αριθμού των νεκρών από τροχαία ατυχήματα(DEAD) με τα καθαρά 

αποτελέσματα (underwriting results) του κλάδου ασφάλισης των Μηχανοκίνητων 

Οχημάτων(MV) για την επόμενη τριετία.. Παρατηρώντας τον ακόλουθο πίνακα 

διαπιστώνουμε ότι η συσχέτιση του ετήσιου αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων στην 

Ελλάδα με τα καθαρά αποτελέσματα (underwriting results) του κλάδου ασφάλισης 

των Μηχανοκίνητων Οχημάτων είναι αρνητική r=-0,42και με p-value=0,093, ενώ η 

αντίστοιχη συσχέτιση του αριθμού των νεκρών από τροχαία ατυχήματα με τα καθαρά 

αποτελέσματα (underwriting results) του κλάδου ασφάλισης των Μηχανοκίνητων 

Οχημάτων, είναι και πάλι αρνητική, αλλά μη στατιστικά σημαντική. 

 

 
 

Με βάση τα δεδομένα μας4 για τους αριθμούς των νεκρών και των τροχαίων 

ατυχημάτων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1991-2005, θα διενεργήσουμε 

προβλέψεις σχετικά με την πορεία του αριθμού των νεκρών από τροχαία αλλά και 

του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων για τα επόμενα τρία χρόνια. Οι προβλέψεις 
                                    
4 Παράρτημα 3 
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αυτές αποτελούν σημαντική πληροφόρηση για τις Ασφαλιστικές εταιρείες που 

διεξάγουν ασφαλιστικές εργασίες στον κλάδο των Μηχανοκίνητων Οχημάτων. Ο 

αριθμός των νεκρών και τροχαίων ατυχημάτων αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό 

παράγοντα για την διαμόρφωση του αποτελέσματος του εν λόγω κλάδου στο μέλλον 

και προφανώς του συνολικού αποτελέσματος κάποιας ασφαλιστικής εταιρείας. 

 

4.3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ. 
 

Για τις προβλέψεις χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης και επεξεργασίας 

χρονολογικών σειρών Box and Jenkins ARIMA Modeling, με την χρήση του 

στατιστικού πακέτου Statgraphics. Στις επόμενες παραγράφους παραθέτουμε μία 

βασική ανάλυση της προσέγγισης στην επεξεργασία χρονολογικών σειρών των Box 

και Jenkins. 

Η προσέγγιση των Box-Jenkins στην ανάλυση και πρόβλεψη χρονολογικών σειρών 

αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 με αποκορύφωμα την έκδοση της μελέτης "Time 

Series Analysis, Forecasting and Control", το 1970 από τους καθηγητές Box και 

Jenkins, των οποίων το όνομα παρέμεινε και σαν όνομα της μεθόδου που προτείνουν 

στο βιβλίο τους. Η Box-Jenkins ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving 

Average) τεχνική δίνει μορφή υποδείγματος στην πιο γενική μορφή σε μια διακριτή 

χρονοσειρά, ως συνάρτηση αυτοπαλινδρομούμενων όρων, κινουμένου μέσου και 

μιας σταθεράς. Περιλαμβάνει συγχρόνως στο εκτιμώμενο μοντέλο ένα τύπο εποχικού 

και ένα μη εποχικού παράγοντα και η γενική του μορφή συμβολίζεται ως: 

ARIMA (p, d, q) (P, D, Q)s, 

όπου: 

p: η τάξη αυτοπαλινδρόμησης του μη εποχικού παράγοντα 

d: η τάξη των προς τα πίσω διαφορών του μη εποχικού παράγοντα 

q: η τάξη κινούμενου μέσου του μη εποχικού παράγοντα 

P: η τάξη αυτοπαλινδρόμησης του εποχικού παράγοντα 

D: η τάξη των προς τα πίσω διαφορών του εποχικού παράγοντα 



Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

98 

Q: η τάξη κινούμενου μέσου του εποχικού παράγοντα 

 s: η εποχικότητα της χρονοσειράς 

Για να επιλέξουμε το κατάλληλο μοντέλο που θα μας οδηγήσει σε αξιόπιστες 

προβλέψεις χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα μέτρα5: Mean Error (ME), Μean 

Percentage Error (MPE), Μean Square Error (MSE) και Mean Square Percentage 

error (MSPE), Μean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE). 

 

 
 
 
 

 
 

                                    
5 Ανάλυση των οποίων έχει γίνει στο Κεφάλαιο 3, σελ.91 
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Τα παραπάνω γραφήματα των καταλοίπων ACF και PACF αντίστοιχα δείχνουν την 

καλή τους συμπεριφορά όσον αφορά το προκρινόμενο υπόδειγμα ARIMA(1,0,0) με 

σταθερά. 

 

4.4 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΟΧΑΙΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ. 
 

Για τις προβλέψεις χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης και επεξεργασίας 

χρονολογικών σειρών Brown’s linear exp.smoothing with alpha, με την χρήση του 

στατιστικού πακέτου Statgraphics. Στις επόμενες παραγράφους παραθέτουμε μία 

βασική ανάλυση της προσέγγισης στην επεξεργασία χρονολογικών σειρών Brown’s 

linear exp.smoothing with alpha. 
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Τα παραπάνω γραφήματα των καταλοίπων ACF και PACF αντίστοιχα δείχνουν την 

καλή τους συμπεριφορά όσον αφορά το προκρινόμενο υπόδειγμα Brown’s linear 

exp.smoothing with alpha. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
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5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Στην παρούσα μελέτη έγινε πρόβλεψη για την τριετία 2006-2008 για να διαπιστωθεί 

που θα κυμανθεί ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων και ο αριθμός των νεκρών από 

τροχαία ατυχήματα. Σύμφωνα με την πρόβλεψη που έγινε ο αριθμός των τροχαίων 

ατυχημάτων και ο αριθμός των νεκρών από τροχαία ατυχήματα εμφανίζει μια 

σταθερά πτωτική τάση. Ένας από τους λόγους στους οποίους πιθανόν μπορεί να 

οφείλεται αυτή η φθίνουσα πορεία είναι η πρωτοβουλία του ιδίου του ανθρώπου, ο 

οποίος ακόμα και υποσυνείδητα προσπαθεί να δώσει ένα τέλος στην αύξηση του 

αριθμού των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Η Πολιτεία από την άλλη πλευρά 

δείχνει ιδιαίτερο ζήλο και εργάζεται με σθένος τα τελευταία χρόνια για την 

ουσιαστική αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος. 

 

Δεδομένου ότι όχι μόνο ο αριθμός των οχημάτων αλλά και οι οδικές μετακινήσεις 

αυξάνονται με υψηλό ρυθμό, η μείωση του αριθμού των τροχαίων και των νεκρών 

πρωτίστως οφείλεται στην ουσιαστική προσοχή που φαίνεται να δείχνουν οι Έλληνες 

οδηγοί. Η ευαισθητοποίηση του Έλληνα οδηγού και η καλλιέργεια κυκλοφοριακής 

συνείδησης(η οποία θα πρέπει να ξεκινάει από το σχολείο), οδηγούν σε πρόοδο της 

οδικής ασφάλειας. 

Επομένως η αλλαγή της συμπεριφοράς των οδηγών(η μη κατανάλωση αλκοόλ, η μη 

επιθετική οδήγηση κ.ά.), καθώς και η αλλαγή νοοτροπίας οδηγούν σε μείωση των 

ατυχημάτων. 

 

Σημαντικός παράγοντας αυτής της μείωσης είναι βέβαια οι συστηματικές 

προσπάθειες της τροχαίας, η οποία μέσω συντονισμένων μέτρων για σωφρονισμό 

των οδηγών, εξασφαλίζει σε όλους τους οδηγούς ασφαλείς συνθήκες οδήγησης. Η 

παρουσία την τροχαίας έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή τα τελευταία χρόνια. Οι έλεγχοι 

που γίνονται στους Έλληνες οδηγούς τις νυχτερινές ώρες κυρίως τα Σαββατοκύριακα, 

αλλά και στις μεγάλες εξόδους των γιορτών ή των καλοκαιρινών διακοπών, είναι 

συχνοί και αποτελεσματικοί. Και αυτό γιατί εκτός του ότι τιμωρούνται οι παραβάτες, 

έχει γίνει πλέον και έμμονη ιδέα στους οδηγούς με αποτέλεσμα η πλειοψηφία αυτών 

να είναι προσεκτική.  

Σε αυτό βέβαια έχει συμβάλλει και η επιβολή ¨τσουχτερών¨ προστίμών αλλά και η 
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αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για σημαντικό χρονικό διάστημα. Το πρόστιμο 

που καλείται ο παραβάτης να πληρώσει είναι ιδιαίτερα υψηλό, π.χ. η παραβίαση του 

κόκκινου σηματοδότη φτάνει τα 700€. Τα δραστικά αυτά μέτρα στα οποία έχει λάβει 

η Πολιτεία, έχουν κάνει τους οδηγούς ακόμα πιο προσεκτικούς διότι τα ποσά που 

καλούνται να πληρώσουν κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητα μπορούν να θεωρηθούν. Η 

αφαίρεση δε του διπλώματος οδήγησης για επίσης σημαντικό χρονικό διάστημα, έχει 

οδηγήσει πολλούς οδηγούς στο ν’ αποφεύγουν να παίρνουν ή ακόμα και να οδηγούν 

το αυτοκίνητό τους στις εξόδους τους όταν προβλέπεται να πιουν.  

 

Επίσης, η βελτίωση των οχημάτων καθώς και η βελτίωση του οδικού δικτύου 

αποτελούν δύο εξίσου σημαντικούς παράγοντες στους οποίες οφείλεται η μείωση των 

τροχαίων ατυχημάτων αλλά και η μείωση των νεκρών από αυτά. 

Η Πολιτεία θα πρέπει να λάβει δραστικά μέτρα βελτίωσης των δρόμων και 

αποκατάστασης των επικίνδυνων-μελανών σημείων, γιατί η κακή κατασκευή αυτών 

έχει γίνει πολλές φορές αιτία θανατηφόρων ατυχημάτων. Θα πρέπει λοιπόν να 

εφαρμοστούν μακροπρόθεσμες, συντονισμένες και ολοκληρωμένες δράσεις από την 

πλευρά της Πολιτείας αν επιθυμούμε να μειωθεί περισσότερο ο αριθμός των 

τροχαίων ατυχημάτων. Η κακή ορατότητα και ο γλιστερός δρόμος έχουν γίνει πολλές 

φορές αιτία να σκοτωθούν άνθρωποι. 

 

Η αξιοπιστία και η σιγουριά που μπορεί να αποπνέει ένα αυτοκίνητο στον οδηγό του 

έχει μεγάλη σημασία για τον τελευταίο. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες δίνουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην κατασκευή και στον εξοπλισμό ενός αυτοκινήτου. Άλλωστε δεν είναι 

λίγες οι περιπτώσεις που μια αυτοκινητοβιομηχανία έχει κατηγορηθεί από πελάτες 

για έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού που θα τους παρείχε πιο ασφαλή οδήγηση.  

Πολλές είναι οι εταιρείες που καλούν τους ιδιοκτήτες καινούργιων μοντέλων 

αυτοκινήτων για επανέλεγχο και εγκατάσταση νέων βελτιωμένων εξαρτημάτων. 

Αυτή την πολιτική ακολουθούν πολλές γνωστές εταιρείες όχι μόνο της δυσφήμησης 

που ενδεχομένως να αποκτήσουν σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η 

ακαταλληλότητα του αυτοκινήτου της προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα, αλλά και του 

προστίμου που θα της επιβληθεί από την Πολιτεία. Σε κάθε περίπτωση το κόστος 

είναι τεράστιο και η ζημιά ανυπολόγιστη. 
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Τα αποτελέσματα του κλάδου, αναμένεται να βελτιωθούν, αφενός μεν από την 

βελτίωση της οδικής ασφάλειας προϊόντος του χρόνου αλλά και της αντίστοιχης που 

διέπει τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων, αφετέρου από τη μειούμενη τάση του αριθμού 

των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και του αριθμού των νεκρών λόγω τροχαίων 

ατυχημάτων σύμφωνα με τις προβλέψεις που διενεργήσαμε. 

 

 

5.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

Για μια πιο διεξοδική διερεύνηση θα ήταν χρήσιμο να γίνει ειδική μελέτη που θα 

αφορά την ηλικία , το φύλο, τον τόπο διαμονής και την οικονομική κατάσταση, των 

ατόμων που είναι επιρρεπείς σε τροχαία ατυχήματα. Μέσω της μελέτης αυτής θα 

μπορούσαμε πιθανόν να διαπιστώσουμε ποιοι είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν 

στην αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων και στην αύξηση των νεκρών από αυτά. Η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά, θα μπορούσε να μας 

δώσει σαφή εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στον Ελλαδικό χώρο. 

 

Επίσης, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η σύγκριση των καθαρών αποτελεσμάτων του 

κλάδου ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και να 

διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό οι διακυμάνσεις των καθαρών αποτελεσμάτων του 

κλάδου των μηχανοκίνητων οχημάτων επηρεάζουν τον καθορισμό των ασφαλίστρων 

του εν λόγο κλάδου, αλλά και το αποτέλεσμα του Γενικού κλάδου ασφάλισης,  

 

Σημαντικές πληροφορίες θα μπορούσαμε να πάρουμε αν μελετούσαμε σε τι ποσοστό 

επηρεάζεται ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων από την 

αναπροσαρμογή των προστίμων σε περιπτώσεις παραβίασης του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας. Θα μπορούσαμε δηλαδή να διαπιστώσουμε κατά πόσο αυτές οι 

αναπροσαρμογές είναι αποτελεσματικές. Στην Ελλάδα τα νέα πρόστιμα ξεκινούν να 

ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2007, θα ήταν εφικτό λοιπόν να διαπιστώσουμε αν τελικά 

αυτά τα μέτρα επηρέασαν τους οδηγούς και σε πιο βαθμό.  

Σε αυτό το σημείο η σύγκριση της αποτελεσματικότητας των μέτρων με τα 

αποτελέσματα ανάλογης μελέτης που θα αφορούσε Ευρωπαϊκές χώρες θα παρουσίαζε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα και να 

διαπιστώσουμε αν τελικά οι Έλληνες είναι καλύτεροι οδηγοί και περισσότερο 
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πειθαρχημένοι από τους Ευρωπαίους. 

 

Ακόμα θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ποιος είναι ο πιο συχνός παράγοντας που 

προκαλεί ένα τροχαίο ατύχημα. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να ελέγξουμε αν η 

μέθη, ο γλιστερός δρόμος, η κακοτεχνία ενός δρόμου, η υπερβολική ταχύτητα, η 

αναξιοπιστία του αυτοκινήτου κλπ είναι ο κυριότερος παράγοντας που προκαλεί ένα 

θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Τα συμπεράσματα που θα προέκυπταν από αυτή τη 

μελέτη αλλά και οι προβλέψεις που θα διενεργούταν, θα ήταν σίγουρα ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την Πολιτεία για να λάβει ακόμα πιο δραστικά μέτρα για 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. 

 

Τέλος, σημαντική θα ήταν η μελέτη του βαθμού που οι αποζημιώσεις από τροχαία 

ατυχήματα επηρεάζουν τα καθαρά αποτελέσματα του κλάδου που μελετάμε. Η 

διεξαγωγή προβλέψεων θα ήταν μια ακόμα σημαντική πληροφορία για τις 

ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες σύμφωνα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν 

θα είναι σε θέση να καθορίσουν το κατάλληλο ύψος των ασφαλίστρων που θα τους 

βοηθήσει να αποφύγουν σημαντικές απώλειες στην περίπτωση καταβολής 

αποζημιώσεων. 
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Παράρτημα 3 

YEARS MV DEAD ACC 
1991 -25345925 2112 21989 
1992 -13986738 2158 22006 
1993 3395554 2159 22165 
1994 6376848 2253 22222 
1995 155152 2140 23492 
1996 36599865 2175 24269 
1997 -11744106 2141 24681 
1998 -34214222 2228 24894 
1999 -72081382 2181 24289 
2000 -40401297 2103 22952 
2001 92892519 1911 19670 
2002 12919884 1654 16755 
2003 26293681 1613 15747 
2004 69018039 1547 15399 
2005 -42637485 1470 16660 

 

 
 

 


