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Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην ζύλνιν ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηηο ρξήζηκεο 

γλώζεηο, πνπ κνπ κεηαιακπάδεπζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο κνπ ζην 

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηελ Αλαινγηζηηθή Επηζηήκε θαη Δηνηθεηηθή 

Κηλδύλσλ. Ιδηαηηέξσο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Επίθνπξν Καζεγεηή ηνπ 

ηκήκαηνο Σηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Επηζηήκεο θ. Γεώξγην Πηηζέιε γηα ηε 

ζπλεξγαζία, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε δηαξθή βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε, όρη κόλν θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ, αιιά θαη θαζ’ όιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο κνπ ζην Πξόγξακκα. Θα ήζεια αθόκα λα επραξηζηήζσ ηα κέιε 

ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. Κσλζηαληίλν Πνιίηε, 

θαζώο θαη ηνλ Επίθνπξν Καζεγεηή θ. Γεώξγην Ψαξξάθν, γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

δηακόξθσζε ηνπ ηειηθνύ θεηκέλνπ ηεο δηαηξηβήο κνπ. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ 

ηδηαίηεξα ηνλ ππνςήθην Δηδάθηνξα Απόζηνιν Μπνδίθα γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπ 

θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ, εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ην θεθάιαην ησλ Γεληθεπκέλσλ 

Γξακκηθώλ Μνληέισλ. Τέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ 

γηα ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ έλλνηα ηεο Ναπηαζθάιεηαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εμέιημε θαη 

αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. Ζ πνιππινθφηεηα απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο αζθαιίζεσλ νθείιεηαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ 

θχζε ηεο Ναπηηιίαο. ηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κία ζχληνκε, αιιά 

ηαπηφρξνλα πεξηεθηηθή αλάιπζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο Ναπηαζθάιεηαο. Δπίζεο, 

πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ηελ δηαθξίλνπλ. 

θνπφο απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ηεο Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο κε απηήλ ηελ ηδηαίηεξε θαηεγνξία 

αζθαιίζεσλ. 

Σν ελδηαθέξνλ απφ πιεπξάο ηεο Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο, φζνλ αθνξά ηελ 

Ναπηαζθάιεηα έγθεηηαη ζηελ εθηίκεζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ κεγεζψλ. Σέηνην κέγεζνο 

αδηακθηζβήηεηα απνηειεί ην χςνο ησλ αλακελφκελσλ απαηηήζεσλ, θαζψο θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ, πνπ ην επεξεάδνπλ. Δπηπιένλ, θξίζηκν δήηεκα 

πάληνηε γηα κία αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο 

Ναπηαζθάιεηαο είλαη ε εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, ηα νπνία πξέπεη λα ηεξεί, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηθαλή λα αληαπεμέιζεη ζε κειινληηθέο δεκηέο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη δξνπλ θαηαιπηηθά 

ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ απαηηήζεσλ, ζε απηή ηελ δηαηξηβή πξαγκαηνπνηείηαη 

κία πξνζέγγηζε ηνπ φινπ δεηήκαηνο κέζσ ηεο δηακήθνπο αλάιπζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ζηαηηζηηθή κέζνδνο βξίζθεη ζπρλή εθαξκνγή ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ θνηλσληθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εθαξκφδνληαη 

δηάθνξα κνληέια ηεο δηακήθνπο αλάιπζεο ζε δεδνκέλα, ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ 

κία αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ κνληέισλ πξνθχπηνπλ 

νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ απαηηνχκελσλ απνζεκάησλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη κία ζπλδπαζηηθή αλάιπζε εθαξκφδνληαο ζηελ γλσζηή κέζνδν 

Chain Ladder ηελ ζεσξία ησλ Γεληθεπκέλσλ Γξακκηθψλ Μνληέισλ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The term of Marine Insurance is inextricably linked to the evolution and 

development of maritime freight transport. The complexity of this category of 

insurance is due to the specificity, which characterizes the nature of Shipping. In the 

present work, a brief, but at the same time comprehensive analysis of the basic 

principles of Marine Insurance is carried out. Moreover, the sub-categories which 

distinguish Marine Insurance are clearly described. The aim of this analysis is to 

familiarize researchers and actuarial science professionals with this particular 

category of insurance. 

The interest from Actuarial Science in Marine Insurance lies in the estimation of 

certain key figures. Such a size is undoubtedly the height of the expected claims, as 

well as the identification of the factors that affect it. In addition, for an insurance 

company which operates in the field of Marine Insurance a crucial issue is always the 

estimation of reserves, which must be kept in order to be able to cope with future 

losses. 

Regarding the determination of the factors that act as a catalyst in determining the 

level of claims, in this dissertation an approach of the whole issue is made through the 

longitudinal analysis. This statistical method is often used in various fields of social 

and economic sciences. For the needs of the present thesis, various models of 

longitudinal analysis are applied on data, which were obtained from an insurance 

company. From the application of these models some useful conclusions emerge. 

Finally, regarding the estimation of the required reserves, a combined analysis is 

performed applying to the well - known Chain Ladder method the theory of Generalized 

Linear Models. 
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Κεθάιαην 1 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο 

Ναπηαζθάιεηαο σο εηδηθήο θαηεγνξίαο αζθάιηζεο θαηά δεκηψλ. Δπηπιένλ, 

επηρεηξείηαη ε εθαξκνγή θάπνησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ εθηίκεζε νξηζκέλσλ 

βαζηθψλ αζθαιηζηηθψλ κεγεζψλ, φπσο είλαη ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηα 

απαηηνχκελα απνζέκαηα. 

Ζ έλλνηα ηεο Ναπηαζθάιεηαο είλαη αιιειέλδεηε κε ηηο κεηαθνξέο ζε ζαιάζζηνπο 

ρψξνπο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ δηαρξνληθά επξέσο δηαδεδνκέλε κεηαθίλεζε 

αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ κέζσ ησλ ζαιαζζίσλ νδψλ, θαζίζηαηαη ακέζσο ζαθήο 

ε ζεκαζία, αιιά θαη ε αμία ηεο Ναπηαζθάιεηαο. ηελ δηεζλή πξαθηηθή θαη 

βηβιηνγξαθία ν φξνο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη είλαη «Marine Insurance». ηηο 

ειιεληθέο πεγέο, εθηφο απφ ηνλ φξν «Ναπηαζθάιεηα», ζπλαληψληαη θαη νη 

αληίζηνηρνη ηεο «Ναπηαζθάιηζεο» θαη ηεο «Θαιάζζηαο Αζθάιηζεο». ηελ παξνχζα 

εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη αλσηέξσ φξνη φηαλ απαηηείηαη, ππνδειψλνληαο ηελ 

ηαπηφζεκε έλλνηα. 

ην Κεθάιαην 2 αλαθέξνληαη ζχληνκα θαη πεξηεθηηθά νη πην βαζηθέο έλλνηεο θαη 

αξρέο ηεο Ναπηαζθάιεηαο. Δπίζεο, γίλεηαη κία αλαθνξά ζηελ λνκνζεζία, πνπ δηέπεη 

ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζθαιίζεσλ. Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Κεθαιαίνπ έγθεηηαη ζηελ εμνηθείσζε ηνπ αλαγλψζηε κε ηελ θχζε θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Θαιάζζηαο Αζθάιηζεο, ε νπνία έρεη θάπνηεο νκνηφηεηεο κε ηηο 

ινηπέο θαηεγνξίεο αζθαιίζεσλ, αιιά θαη αξθεηέο δηαθνξέο. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή θαζίζηαηαη ζαθήο έπεηηα θαη απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ 3
νπ

 

Κεθαιαίνπ ζην νπνίν αλαιχνληαη νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηεο Ναπηαζθάιεηαο, 

θαζψο θαη ηα είδε ησλ θαιχςεσλ, πνπ απηέο παξέρνπλ. ε απηφ ην Κεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο. Απφ ηελ κειέηε απηνχ ηνπ 

Κεθαιαίνπ θαζίζηαηαη ζαθέο ην επίπεδν πνιππινθφηεηαο ηεο Ναπηαζθάιεηαο. Ζ 

πνιππινθφηεηα απηή είλαη θαη ν βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά επίπεδα εμεηδίθεπζεο. 

ην Κεθάιαην 4 αλαιχεηαη ε δηακήθεο αλάιπζε δεδνκέλσλ ή αιιηψο longitudinal 

analysis. Ζ δηακήθεο αλάιπζε είλαη νπζηαζηηθά έλαο ζπλδπαζκφο ηεο αλάιπζεο 

παιηλδξφκεζεο (regression analysis) θαη ησλ ρξνλνζεηξψλ (time series analysis). Σν 

βαζηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο αλάιπζεο απηήο είλαη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, σζηφζν 

εκθαλίδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε εθαξκνγή ηεο θαη ζηελ αζθαιηζηηθή επηζηήκε. 
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ην 5
ν 

Κεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη κία κειέηε πεξίπησζεο δηακήθνπο 

αλάιπζεο κε δεδνκέλα, πνπ αθνξνχλ ηελ Ναπηαζθάιεηα. Απφ ηελ επεμεξγαζία 

απηψλ ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία κπνξνχλ 

λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο Θαιάζζηαο Αζθάιηζεο. 

ην Κεθάιαην 6 αλαθέξνληαη νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο ησλ Γεληθεπκέλσλ 

Γξακκηθψλ Μνληέισλ. ηελ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ηα δεδνκέλα ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζεσξείηαη, φηη αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. ηελ 

αζθαιηζηηθή επηζηήκε, σζηφζν απηή ε παξαδνρή δελ ηζρχεη πάληνηε. Γεδνκέλα, πνπ 

δηαρεηξίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, φπσο ν αξηζκφο ησλ δεκηψλ, πνπ ζα θιεζεί 

λα αληηκεησπίζεη, θαζψο θαη ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ ησλ δεκηψλ ζπλήζσο δελ 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Σν θελφ απηφ θαιχπηνπλ ηα Γεληθεπκέλα 

Γξακκηθά Μνληέια, ηα νπνία δελ πξνυπνζέηνπλ ηελ θαλνληθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

Σέινο ζην 7
ν 

Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη κία πξαθηηθή εθαξκνγή κε ηελ ρξήζε ησλ 

Γεληθεπκέλσλ Γξακκηθψλ Μνληέισλ. πγθεθξηκέλα εθαξκφδεηαη ε γλσζηή κέζνδνο 

Chain Ladder γηα ηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ δεκηψλ, αιιά θαη ησλ 

απαηηνχκελσλ απνζεκάησλ κε βάζε ηα δεδνκέλα κίαο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ε 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο Ναπηαζθάιεηαο. 

Γηα ηελ κειέηε ησλ πεξηπηψζεσλ ηφζν ηεο δηακήθνπο αλάιπζεο, φζν θαη ησλ 

Γεληθεπκέλσλ Γξακκηθψλ Μνληέισλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ R. 
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Κεθάιαην 2 

2. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΝΑΤΣΑΦΑΛΔΗΑ 

 

2.1 Οξηζκόο ηεο Ναπηαζθάιεηαο 

Έλαο νξηζκφο, ν νπνίνο απνδίδεη ηελ έλλνηα ηεο Ναπηαζθάιεηαο είλαη απηφο, πνπ 

αλαθέξεηαη ζην πξψην άξζξν ηνπ αγγιηθνχ λφκνπ «Marine Insurance Act 1906». 

χκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ λφκν κε ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζθάιηζεο ν 

αζθαιηζκέλνο απνδεκηψλεηαη ζε πεξίπησζε απσιεηψλ ζηελ ζάιαζζα. ην ίδην άξζξν 

νη απνδεκησζείζεο απψιεηεο ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηεο πεξηπέηεηαο ζηελ ζάιαζζα 

(marine adventure). Χο πεξηπέηεηα ζηελ ζάιαζζα λνείηαη: 

α. Ζ έθζεζε εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη κε πινία ζε  ζαιάζζην θίλδπλν, 

β. ε έθζεζε είηε κέξνπο είηε νιφθιεξνπ ηνπ πινίνπ ζε ζαιάζζην θίλδπλν, 

γ. ε αβέβαηε είζπξαμε ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ κε ηελ κνξθή θέξδνπο, 

απνδεκίσζεο, δαλείνπ θαη εγγχεζεο απφ ηελ έθζεζε ελφο πινίνπ θαη ηνπ 

εκπνξεχκαηνο, πνπ απηφ κεηαθέξεη ζε ζαιάζζην θίλδπλν, 

δ. ε δεκία, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο απφ ηελ έθζεζε ελφο πινίνπ 

θαη ηνπ κεηαθεξφκελνπ εκπνξεχκαηνο ζε ζαιάζζηνπο θηλδχλνπο (βιέπε Merkin, 

2000). 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη εχινγα ε παξαηήξεζε, φηη έλα πινίν, ηα κέξε 

απηνχ (ζθάθνο, κεραληθά κέξε, ινηπφο εμνπιηζκφο) θαζψο θαη ην εκπφξεπκα, πνπ 

ηπρφλ κεηαθέξεηαη απνηεινχλ ηελ αζθαιηζκέλε πεξηνπζία (insurable property) ζε 

έλα ζπκβφιαην Ναπηαζθάιεηαο. Πξνθείκελνπ νπνηνζδήπνηε εκπιεθφκελνο λα 

απαηηήζεη απνδεκίσζε απφ κία αζθαιηζηηθή εηαηξεία, πξέπεη λα έρεη ζπκβφιαην γηα 

ηνλ θίλδπλν απφ ηνλ νπνίν πξνήιζε ε δεκηά. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα έρεη αζθαιίζηκν 

ελδηαθέξνλ ζην αληηθείκελν ην νπνίν ππέζηε ηε δεκηά, ηελ ζηηγκή θαηά ηελ νπνία 

πξνέθπςε απηή (insurable interest). Πξνθεηκέλνπ κία επηρείξεζε ή νπνηνζδήπνηε 

εκπιεθφκελνο λα έρεη αζθαιίζηκν ελδηαθέξνλ ζε κία ζαιάζζηα κεηαθνξά, ζα πξέπεη 

λα έρεη λνκηθή ζρέζε κε ην αζθαιηζκέλν αληηθείκελν. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρεη θαη 

νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ απφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε αζθαιηζκέλε 

πεξηνπζία, κε ηελ έλλνηα, φηη είηε ζα απνθνκίζεη θέξδνο εάλ απηή παξακείλεη 

αζθαιήο είηε ζα ππνζηεί δεκηέο ζε αληίζεηε πεξίπησζε (βιέπε Noussia, 2007). Οη 

δεκίεο, πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην ελφο ηέηνηνπ ζπκβνιαίνπ, είλαη είηε νιηθέο (total 

loss) είηε κεξηθέο (partial loss). 
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2.1.1. Οιηθέο θαη κεξηθέο δεκηέο 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ δεκηψλ ζε νιηθέο θαη κεξηθέο βαζίδεηαη ζην θφζηνο, ην νπνίν 

πξνθαιείηαη ζηελ εθάζηνηε αζθαιηζκέλε πεξηνπζία. Οη νιηθέο δεκηέο δηαθξίλνληαη 

ζε δχν μερσξηζηέο ππνθαηεγνξίεο απηή ηεο πξαγκαηηθήο νιηθήο δεκηάο (total actual 

loss) θαη ηεο ηεθκαηξφκελεο νιηθήο δεκηάο (constructive total loss).  

ηελ πξψηε πεξίπησζε ππάγνληαη δεκηέο, νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

νιηθή θαηαζηξνθή ηεο αζθαιηζκέλεο πεξηνπζίαο. Δπίζεο, σο πξαγκαηηθή νιηθή 

δεκηά ζεσξείηαη κία δεκηά, ε νπνία αθνχ επηζπκβεί, ην αζθαιηζκέλν αληηθείκελν 

ράλεη ηελ ηδηφηεηα γηα ηελ νπνία είρε αζθαιηζηεί. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αθνξά 

ζπλήζσο δεκηέο ζην κεηαθεξφκελν θνξηίν. Δπηπιένλ, ε πεξίπησζε, πνπ ν 

αζθαιηζκέλνο απνζηεξεζεί αλεπαλφξζσηα ην αζθαιίζηκν αληηθείκελν εκπίπηεη ζηελ 

πξαγκαηηθή νιηθή απψιεηα. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα ζπκβεί ζε πεξηπηψζεηο πεηξαηείαο. 

Σεθκαηξφκελε νιηθή δεκηά πξνθχπηεη φηαλ γηα ην αζθαιηζκέλν αληηθείκελν δελ είλαη 

δπλαηφλ λα απνθεπρζεί ε πξαγκαηηθή νιηθή δεκηά. Αληίζηνηρα ηζρχεη ζε πεξίπησζε, 

πνπ ην θφζηνο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ ζηελ αξρηθή ηνπ 

θαηάζηαζε ππεξβαίλεη ηελ ζπλνιηθή αξρηθή ηνπ αμία. ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ 

αζθαιίδεηαη έλα πινίν έλαληη δεκηψλ ζην ζθάθνο θαη ηηο κεραλέο ηνπ, ηφηε σο νιηθή 

ραξαθηεξίδεηαη κία δεκία γηα ηελ επηζθεπή ηεο νπνίαο απαηηείηαη δαπάλε πςειφηεξε 

απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ηεο αζθαιηζηέαο αμίαο. Σν πνζνζηφ απηφ 

πξνθαζνξίδεηαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο ξήηξεο ηνπ εθάζηνηε ζπκβνιαίνπ θαη ζπλήζσο 

αλέξρεηαη ζην 80%. 

Δθφζνλ κία απψιεηα δελ είλαη νιηθή (πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε) ηφηε θαιείηαη 

κεξηθή δεκηά (partial loss). ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ππάγνληαη ηφζν δεκηέο, πνπ 

πξνθαινχληαη ζηελ αζθαιηζκέλε πεξηνπζία απφ θάπνηνλ θαιππηφκελν θίλδπλν, φζν 

θαη δεκηέο νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα ελεξγεηψλ δηάζσζεο. 

 

2.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε Ναπηαζθάιηζε ζηελ ζχγρξνλε κνξθή 

ηεο. Χζηφζν, θαζψο νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα αξθεηνχο αηψλεο κία ζχληνκε αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία 

ηεο Ναπηαζθάιηζεο ζα ζπκβάιιεη πεξαηηέξσ ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο. Δπηπιένλ, αξθεηέο απφ ηηο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα 

παξακέλνπλ ίδηεο κε ηηο αληίζηνηρεο ζηα πξψηα ρξφληα ησλ αζθαιίζεσλ. 

Ζ έθζεζε ζε θηλδχλνπο ζηηο ζαιάζζηεο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο είρε γίλεη 

αληηιεπηή απφ ηα αξραία ρξφληα. Κίλδπλνη, φπσο ζαιαζζνηαξαρέο, ηπθψλεο, 

επηζέζεηο πεηξαηψλ θαη ζαιάζζηα αηπρήκαηα έζεηαλ ζπρλά ζε θίλδπλν ηα πινία, φπσο 

επίζεο ην πξνζσπηθφ θαη ηα εκπνξεχκαηα, πνπ απηά κεηέθεξαλ.  



5 

 

Έλαο πξσηαξρηθφο ηξφπνο κεηξίαζεο ηέηνησλ θηλδχλσλ ήηαλ ν επηκεξηζκφο ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ε απνζηνιή ηνπ ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ κε πεξηζζφηεξα απφ έλα 

πινία. Δλ ζπλερεία, θαζψο έγηλε θαηαλνεηφ, φηη ε αλσηέξσ κέζνδνο δελ θαιχπηεη 

ηθαλνπνηεηηθά ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ πινίσλ θαη ησλ θνξηίσλ, θαζηεξψζεθε ην 

«ζαιάζζην δάλεην» σο κέζν θάιπςεο ησλ θηλδχλσλ. Με απηά ηα δάλεηα νη 

πινηνθηήηεο ηεο επνρήο ιάκβαλαλ έλα ρξεκαηηθφ πνζφ, ην νπνίν ήηαλ ππνρξεσκέλνη 

λα ην επηζηξέςνπλ κφλν ζε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ην πινίν επέζηξεθε αζθαιέο. 

Σα δάλεηα απηά παξέρνληαλ κε επηηφθην αξθεηά πςειφ, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη 

πηζαλνί θίλδπλνη. Δκπφδην ζηελ ζχλαςε ηέηνησλ δαλείσλ ζηάζεθε ε απφθαζε ηνπ 

Πάπα Γξεγνξίνπ ηνπ ΗΥ ην 1236 λα ηα απνθεξχμεη σο «ηνθνγιπθηθά». Απηή ε 

απνθήξπμε ησλ δαλείσλ νδήγεζε ηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο πινηνθηήηεο ζηελ 

εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ, έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη απφ ηνπο ζαιάζζηνπο 

θηλδχλνπο (βιέπε Kingston, 2014). 

Μία ελαιιαθηηθή κέζνδνο ήηαλ ε ζχλαςε ζπκβνιαίσλ commenda. Με απηά ηα 

ζπκβφιαηα επηηξεπφηαλ ζε ηξίηνπο εκπφξνπο λα ζπλεηζθέξνπλ ζε θεθάιαηα γηα έλα 

ζαιάζζην εκπνξηθφ ηαμίδη απφ θνηλνχ κε ηνλ πινηνθηήηε. Χο αληάιιαγκα ν 

επελδπηήο, πνπ παξείρε ην επηπιένλ θεθάιαην ιάκβαλε έλα κέξνο απφ ηα θέξδε ζε 

πεξίπησζε, πνπ ην ηαμίδη νινθιεξσλφηαλ ρσξίο απψιεηεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

έραλε θαη απηφο κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ, αλάινγν πξνο ηελ πξνθιεζείζα δεκία. 

Οη αλσηέξσ ηξφπνη, θαζψο θαη απηνί πνπ επηλνήζεθαλ θαηά θαηξνχο παξείραλ κία 

θάιπςε ησλ θηλδχλσλ, είραλ φκσο ην κεηνλέθηεκα, φηη ζηελ δηαζπνξά ηνπ θηλδχλνπ 

ζπκκεηείρε κηθξφο αξηζκφο εκπιεθνκέλσλ. 

Σν πξψην θαηαγεγξακκέλν ζπκβφιαην ζαιάζζηαο αζθάιηζεο κε θαηαβνιή ηνπ 

αληίζηνηρνπ αζθαιίζηξνπ εληνπίδεηαη ζηελ Γέλνβα ηεο Ηηαιίαο ην 1347 (βιέπε 

Παδαξδήο, 2015). ε απηήλ ηελ πεξίνδν πςειή δξαζηεξηφηεηα ζηηο Ναπηαζθαιίζεηο 

παξαηεξείηαη ζηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία. Ζ πξνθαλήο αηηία 

ζπλίζηαηαη ζηελ απμεκέλε ζαιάζζηα εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα απηψλ ησλ ρσξψλ. 

Καηά ηνλ 17
ν
 αηψλα ε αζθαιηζηηθή δξαζηεξηφηεηα επεθηείλεηαη ζε ρψξεο φπσο ε 

Αγγιία, ε Γαιιία, ε Οιιαλδία, ην Βέιγην θαη ηα θξάηε ηεο θαλδηλαβηθήο 

ρεξζνλήζνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο, φηη ζε θάπνηεο πφιεηο κε έληνλε 

λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο ε Αληβέξπ, ην Άκζηεξληακ, ην Ακβνχξγν θαη ην 

Λνλδίλν, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο 

ζαιάζζηαο αζθάιηζεο απφ επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ. Δηδηθφηεξα ζηελ Αγγιία θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην Λνλδίλν παξνπζηάζηεθε αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο 

λαπηαζθαιηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 αηψλα ην Λνλδίλν 

απνηειεί ηελ πξσηεχνπζα ηεο Ναπηαζθάιηζεο.   Ζ αλάπηπμε απηή ζπλδέεηαη εχινγα 

κε ηελ αχμεζε ηεο πνιηηηθήο θαη εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Άγγισλ εθνπιηζηψλ 

αλά ηελ πθήιην.  

Ζ Ναπηαζθάιηζε ηελ πεξίνδν εθείλε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά βάζε απφ 

κεκνλσκέλνπο αζθαιηζηέο. Οη πξψηεο κεγάιεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αξρίδνπλ λα 
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θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο απφ ηνλ 17
ν 

αηψλα, θαζψο είρε αξρίζεη λα δηαθαίλεηαη ε 

πςειή θεξδνθνξία, πνπ είρε ηελ δπλακηθή λα απνθέξεη ν θιάδνο ηεο 

Ναπηαζθάιηζεο. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζηελ Αγγιία ην 1720 ζεζπίζηεθε ν λφκνο 

«Bubble Act 1720», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην δηθαίσκα ζηελ ζχλαςε ζαιάζζησλ 

αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ παξερφηαλ απνθιεηζηηθά ζε δχν κεγάιεο εηαηξείεο ηεο 

επνρήο, ηελ Royal Exchange Assurance θαη ηελ London Assurance. Ο ελ ιφγσ λφκνο, 

φκσο δελ απαγφξεπε ζηνπο ηδηψηεο αζθαιηζηέο λα ζπλάπηνπλ ζπκβφιαηα. Έηζη, παξά 

ηελ χπαξμε κνλνπσιίνπ ζε επίπεδν αγνξάο, πνπ αθνξνχζε ηηο εηαηξείεο, νη 

κεκνλσκέλνη αζθαιηζηέο ζπλέρηζαλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Παξ’ φια απηά 

ε αδπλακία θάπνησλ εθ ησλ κεκνλσκέλσλ αζθαιηζηψλ λα θαιχςνπλ ηηο 

αζθαιηζκέλεο δεκηέο, ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ. Έηζη, κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηψλ θαη ελψ ε ζαιάζζηα εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα απμαλφηαλ, νη 

πινηνθηήηεο αλαγθάδνληαλ φιν θαη πην ζπρλά λα ζηξέθνληαη ζε κεγάιεο εηαηξείεο γηα 

ηελ αζθάιηζε ησλ πινίσλ ηνπο.  

Απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη έπεηηα εκθαλίδνληαη θαη θνξείο Ναπηαζθάιηζεο κε λέα 

κνξθή, ήηαλ νη πξψηνη αιιειαζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί. Μέιε απηψλ ησλ νξγαληζκψλ 

ήηαλ πινηνθηήηεο, νη νπνίνη πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ην θελφ ζηελ αζθαιηζηηθή 

παξνρή απφ ηηο πθηζηάκελεο εηαηξείεο πξνρψξεζαλ ζηελ δεκηνπξγία απηψλ ησλ 

νξγαληζκψλ. Οξφζεκν ζηελ θαζηέξσζε ησλ αιιειαζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ήηαλ ε 

ππφζεζε De Vaux θαηά Salvador (βιέπε Παδαξδήο, 2015). ε απηήλ ηελ ππφζεζε ε 

απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ άθεζε εθηεζεηκέλν ηνλ πινηνθηήηε θαηά ην 25% ηνπ 

πινίνπ ηνπ, θαζψο έθξηλε φηη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο δελ ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα 

θαιχςνπλ ηελ ζπλνιηθή αμία ηνπ ζθάθνπο. Έηζη, ν πινηνθηήηεο αλαγθάζηεθε λα 

ζηξαθεί ζε αιιειαζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. Δπηπξνζζέησο, ηνλ 19
ν
 αηψλα πνιινί 

πινηνθηήηεο αληηκεηψπηδαλ δεκηέο γηα ηηο νπνίεο νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηεο 

επνρήο δελ παξείραλ θάιπςε. Σέηνηεο δεκηέο ήηαλ φζεο δελ νθείινληαλ ζε 

ζαιάζζηνπο θηλδχλνπο αιιά ζε άιινπο παξάγνληεο, φπσο δεκηέο απφ ιάζε ζηελ 

λαπζηπινΐα ή θαζπζηέξεζε ζηελ παξάδνζε ηνπ εκπνξεχκαηνο. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο ηελ απαηηνχκελε θάιπςε παξείραλ νη αιιειαζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί. 

Απηνί νη νξγαληζκνί είλαη ηα γλσζηά ζήκεξα Protection and Indemnity Clubs, ηα 

νπνία ελ ζπληνκία αλαθέξνληαη σο P & I Clubs. 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε λαπηαζθαιηζηηθή αγνξά 

θπξηαξρείηαη απφ ηηο κεγάιεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Βαζηθφηεξε αηηία ζε απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε απνηέιεζε ε ηερλνινγηθή εμέιημε ζηα εκπνξηθά πινία. Ζ αζθαιηζηηθή 

αμία ησλ πινίσλ απμαλφηαλ ζπλερψο κε απνηέιεζκα νη κεκνλσκέλνη αζθαιηζηέο λα 

κελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ. 
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2.2.1. Ζ αζθαιηζηηθή αγνξά ηωλ Lloyd’s 

Ζ αζθαιηζηηθή αγνξά ησλ Lloyd’s αλαπηχρζεθε παξάιιεια κε ηηο 

Ναπηαζθαιίζεηο θαη δηαδξακάηηζε νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζή ηνπο φπσο ηηο 

γλσξίδνπκε ζηελ ζεκεξηλή επνρή. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν θξίζεθε ζθφπηκν λα 

παξνπζηαζηεί κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα. 

Σν φλνκα ηνπ νξγαληζκνχ πξνέξρεηαη απφ έλα θαθελείν ζην Λνλδίλν, ηνπ νπνίνπ 

ηδηνθηήηεο ήηαλ ν Edward Lloyd. Ζ πξψηε αλαθνξά γηα απηφλ ηνλ ρψξν αλαςπρήο 

γίλεηαη ην 1688 (βιέπε https://www.lloyds.com/about-lloyds/history, 2020). πρλνί 

ζακψλεο ζην θαθελείν ηνπ Lloyd ήηαλ πινηνθηήηεο θαη γεληθφηεξα άλζξσπνη ηεο 

λαπηηιίαο. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ θαη αζθαιηζηέο πνπ δελ έραλαλ ηελ επθαηξία λα 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο εθνπιηζηέο ηεο επνρήο. 

Σν 1734 εθδφζεθε γηα πξψηε θνξά ην γλσζηφ έσο θαη ζήκεξα έληππν «Lloyd’s 

List», ην νπνίν πεξηείρε πιεξνθνξίεο λαπηηιηαθνχ ελδηαθέξνληνο (αθίμεηο/ 

αλαρσξήζεηο πινίσλ, θνξηία πνπ κεηέθεξε ην θάζε πινίν, πεξηνρέο δξάζεο πεηξαηψλ, 

θ.ν.θ.). Σν έληππν εθδίδεηαη αθφκε θαη ζήκεξα ζε δηαδηθηπαθή κνξθή θαη παξέρεη 

λαπηηιηαθέο εηδήζεηο αλά ηνλ θφζκν. Ζ Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε (δεθαεηία 1770) 

θαη νη Ναπνιεφληεηνη Πφιεκνη (αξρέο 19
νπ

 αηψλα) έδσζαλ κεγάιε ψζεζε ζηελ 

λαπηαζθαιηζηηθή αγνξά. Ήηαλ απηή ε πεξίνδνο ζηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα κέιε 

ηνπ Lloyd’s θπξηάξρεζαλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Σν 1774 ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο 

αζθαιηζηηθήο αγνξάο θξίζεθε ζθφπηκε ε εγθαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε μερσξηζηφ 

θηίξην, ζην Royal Exchange.  

Καζψο, νη πιεξνθνξίεο θαη νη απαηηήζεηο ηεο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο απμάλνληαλ 

ζπλερψο, ε δεκηνπξγία ηνπ «Lloyd’s Agency» ζπλεηζέθεξε ζηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ απαηηνχκελνπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξαθηνξείν 

απνηέιεζε νπζηαζηηθά έλα δίθηπν αζθαιηζηψλ θαη ζπλεξγαηψλ απφ φινλ ηνλ θφζκν, 

νη νπνίνη παξείραλ ηηο θαηά ηφπνπο πιεξνθνξίεο ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ Λνλδίλνπ. 

Ο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνηφηεηα ηνπο ήηαλ, πνπ ζπλέβαιιε 

ζηα κέγηζηα ψζηε ν νξγαληζκφο λα απνθηήζεη δηεζλή θήκε θαη αλαγλψξηζε. 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη έπεηηα νη αζθαιηζηέο ηνπ Lloyd’s μεθίλεζαλ ηελ 

εγγξαθή αζθαιίζεσλ εθηφο λαπηηιίαο. Οη πξψηεο αζθαιίζεηο απηνχ ηνπ είδνπο 

παξείραλ θαιχςεηο θαηά ιεζηεηψλ, ζεηζκψλ θαη ηπθψλσλ.  

ηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ν νξγαληζκφο Lloyd’s δελ απνηειεί κία ζπλήζε 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Ζ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαζψο θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ νξγαληζκνχ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ αγγιηθφ λφκν Lloyd’s Act ηνπ 1982. Δίλαη 

νπζηαζηηθά κία νξγαλσκέλε αγνξά ηελ νπνία απνηεινχλ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

κεζίηεο αζθαιίζεσλ θαη δηακεζνιαβεηέο (βιέπε https://www.lloyds.com/about-

lloyds/what-is-lloyds, 2020). Σα απαηηνχκελα θεθάιαηα γηα ηελ αλάιεςε αζθαιηζηηθψλ 

θηλδχλσλ πξνέξρνληαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. Σελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ησλ 

https://www.lloyds.com/about-lloyds/history
https://www.lloyds.com/about-lloyds/what-is-lloyds
https://www.lloyds.com/about-lloyds/what-is-lloyds
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κειψλ θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο εξγαζίεο έρεη αλαιάβεη ην 

σκαηείν ηνπ Lloyd’s (Corporation of Lloyd’s). Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ζχκθσλα 

κε ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ κέιε ηνπ ζήκεξα είλαη πάλσ απφ πελήληα αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο, δηαθφζηνη κεζίηεο θαη ηέζζεξεηο ρηιηάδεο ηνπηθνί δηακεζνιαβεηέο. Σέινο, 

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018 ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαηέβαιαλ 19.7 

δηζεθαηνκκχξηα ιίξεο Αγγιίαο ζε απαηηήζεηο (claims) πειαηψλ, ελψ ην χςνο ησλ 

αζθαιίζηξσλ, πνπ εγγξάθεθαλ αλήιζε ζε 35.5 δηζεθαηνκκχξηα ιίξεο Αγγιίαο (βιέπε 

https://www.lloyds.com/about-lloyds/what-is-lloyds, 2020). 

 

2.3 Ζ λνκνζεζία ηεο Ναπηαζθάιεηαο 

Ζ λνκνζεζία, ε νπνία δηέπεη ηελ Ναπηαζθάιεηα πνηθίιιεη αλά ηελ πθήιην. ρεδφλ 

θάζε ρψξα έρεη αλαπηχμεη ζρεηηθή λνκνζεζία, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη θαη ε 

επαθφινπζε λνκνινγία. Χζηφζν, ν δηεζλήο ραξαθηήξαο ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ 

έρεη θαηά θάπνην ηξφπν επηβάιιεη ηελ εθαξκνγή ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ ζηα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ ζρεηηθή ελφηεηα ε 

ζαιάζζηα αζθάιηζε κε ηελ κνξθή, πνπ ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα, γλψξηζε κεγάιε 

άλζεζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ αγνξά ηνπ Λνλδίλνπ, θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν 

εθαξκνγήο ηεο. Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ δηεζλή πξαθηηθή ζε αξθεηέο 

εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην επηιεγέλ δίθαην είλαη ην αγγιηθφ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

ην γεγνλφο, φηη ζε κία έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (βιέπε United 

Nations Conference on Trade and Development, 1982), αλαθέξεηαη, φηη ηα δχν ηξίηα 

ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ππάγνληαη ζηελ 

δηθαηνδνζία ησλ αγγιηθψλ δηθαζηεξίσλ. Ζ αληίζηνηρε αλαινγία γηα ηηο 

αλαπηπζζφκελεο θπκαίλεηαη ζηα ηξία ηέηαξηα. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ησλ λνκνζεηεκάησλ θάζε ρψξαο, εηδηθφηεξα ζηελ αζθάιηζε 

εκπνξηθψλ πινίσλ, ηα νπνία είλαη θαηαρσξεκέλα ζηνλ Γηεζλή Ναπηηιηαθφ 

Οξγαληζκφ (International Maritime Organization- IMO).  

Οη ζεκαληηθφηεξνη λφκνη ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ, πνπ αθνξνχλ ηελ Ναπηαζθάιεηα 

είλαη νη αθφινπζνη: 

1. Marine Insurance Act 1906: Με ηνλ λφκν απηφ νη αγγιηθέο αξρέο ηππνπνίεζαλ 

ηελ κέρξη ην 1906 λνκνινγία ζε έλα εληαίν ζεζκηθφ πιαίζην. Σν ζπγθεθξηκέλν 

λνκνζέηεκα παξακέλεη έσο θαη ζήκεξα ζε ηζρχ θαη απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν 

απνλνκήο δηθαηνζχλεο ζε δηθαζηηθέο δηελέμεηο. 

2. Marine Insurance (Gambling Policies) Act 1909: Ο λφκνο απηφο απαγφξεπζε 

ηελ ζχλαςε ζπκβνιαίσλ Ναπηαζθάιεηαο κεηαμχ αληηζπκβαιινκέλσλ, νη νπνίνη δελ 

έρνπλ αζθαιηζηηθφ ζπκθέξνλ.  

https://www.lloyds.com/about-lloyds/what-is-lloyds
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3. Marine and Aviation Insurance (War Risks) Act 1952: ην ζπγθεθξηκέλν λφκν 

επηβάιινληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ αληαζθάιηζε ησλ εκπνξηθψλ βξεηαληθψλ πινίσλ ζε 

πεξηφδνπο πνιέκνπ. 

4. Public Order Act 1986: Ζ κφλε αιιαγή, πνπ επέθεξε απηφο ν λφκνο ζρεηηθά 

κε ηελ Ναπηαζθάιεηα, είλαη ε κε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε πεξηπηψζεηο δεκηψλ, πνπ 

πξνθαινχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηαξαρψλ ζε δεκφζηεο ζπγθεληξψζεηο. 

5. Insurance Act 2015: Αθνξά ηηο αζθαιίζεηο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ. Οη πην 

ζεκαληηθέο αιιαγέο, πνπ αθνξνχλ ηελ Ναπηαζθάιεηα, αθνξνχλ ηελ αξρή ηεο θαιήο 

πίζηεο, ησλ εγγπήζεσλ θαη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν αζθαιηζκέλνο έρεη 

απαηηήζεηο, νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα δφιηαο πξαθηηθήο (βιέπε Hollman Fenwick 

Willan, 2015). 

Παξάιιεια κε ηελ αγγιηθή, φιεο νη εκπνξηθέο ρψξεο έρνπλ αλαπηχμεη θαη  ηελ 

δηθή ηνπο λνκνζεζία. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη, φηη ζηελ Διιάδα ε αζθάιηζε γεληθά, 

αιιά θαη ε Ναπηαζθάιεηα εηδηθφηεξα δηέπεηαη απφ ηνλ Νφκν 2496/1997, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Νφκν 4364/2016 θαη ηζρχεη ζήκεξα. Αληίζηνηρα, ζηελ 

ζθαλδηλαβηθή αγνξά έρεη ζεζπηζηεί ην θαλδηλαβηθφ Πιάλν Ναπηαζθάιεηαο ηνπ 

2013 (Nordic Marine Insurance Plan 2013). ε θάζε πεξίπησζε, θνκβηθφ ζεκείν ζηελ 

επηινγή ηνπ δηθαίνπ, πνπ ζα δηέπεη κία αζθαιηζηηθή ζχκβαζε είλαη ε απφθαζε ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

αλαιπζεί πην ιεπηνκεξψο ε δηεζλήο λνκνζεζία γηα ηελ Ναπηαζθάιεηα. 

 

2.4 Οη ζαιάζζηνη θίλδπλνη 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηνλ νξηζκφ ηεο Ναπηαζθάιεηαο θνκβηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

απνηειεί ε έλλνηα ηνπ ζαιαζζίνπ θηλδχλνπ. Με ηνλ φξν ζαιάζζηνο θίλδπλνο 

αλαθέξεηαη θάζε θίλδπλνο, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ λαπζηπινΐα. Όπσο γίλεηαη 

εχθνια αληηιεπηφ, νη ζαιάζζηνη θίλδπλνη δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθσδηθνπνηεζνχλ 

πιήξσο, ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπο. Γεληθά, κε ηνλ φξν ζαιάζζηνη θίλδπλνη ε 

αζθαιηζηηθή αγνξά αλαθέξεηαη ζε απηνχο ηνπο θηλδχλνπο, πνπ απνδίδνληαη ζε 

θαηαζηάζεηο αλσηέξαο βίαο. ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «Act 

of God», πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξηζηνχλ νη δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ αλζξψπηλε 

ακέιεηα απφ απηέο πνπ νθείινληαη ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θπζηθφ παξάγνληα, ν 

νπνίνο δελ ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί απφ ηελ θνηλψο ελλννχκελε αλζξψπηλε 

ινγηθή θαη ζαιάζζηα ηέρλε. Οη ζαιάζζηνη θίλδπλνη αλαθέξνληαη ζηελ δεχηεξε 

πεξίπησζε θαη πεξηιακβάλνπλ κία επξεία γθάκα δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηηο 

νπνίεο κπνξεί λα πεξηέιζεη έλα πινίν. Ζ πιήξεο θαηαγξαθή ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ ζε 

έλα αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην είλαη αδχλαηε, ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πεξηπηψζεσλ, πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθιεζνχλ. Ζ ιεπηνκεξήο αλαγξαθή ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θάζε αζθαιηζηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ. 
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ηελ εκπνξηθή ρξήζε ελφο πινίνπ ζπλήζσο εκπιέθνληαη αξθεηνί ελδηαθεξφκελνη. 

Σέηνηνη κπνξεί λα είλαη ν πινηνθηήηεο, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ πινίνπ, ν λαπισηήο ηνπ 

πινίνπ, ην πιήξσκά ηνπ, ε εηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο κεηαθέξεηαη ην 

εθάζηνηε θνξηίν. Ζ αληίιεςε θαη νη επηδξάζεηο ηεο Ναπηαζθάιεηαο πνηθίινπλ 

αλάινγα κε ηηο επηπηψζεηο, πνπ απηή επηθέξεη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο εκπιεθφκελνπο. 

Δπί παξαδείγκαηη, ν ηδηνθηήηεο θαη ν δηαρεηξηζηήο ελφο πινίνπ ελδηαθέξνληαη θαηά 

βάζε γηα δεκηέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ είηε ζην ίδην ην ζθάθνο, είηε ζε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηξίησλ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ πινίνπ. Δπίζεο, δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηνπο ελ ιφγσ ελδηαθεξφκελνπο είλαη θαη ηπρφλ ζάλαηνη ή ηξαπκαηηζκνί 

ηνπ πιεξψκαηνο ελφο πινίνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά έλαο λαπισηήο ζα ελδηαθεξφηαλ 

ζε πην κεγάιν βαζκφ γηα δεκίεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ θαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

παξάδνζε απηνχ εμαηηίαο θάπνηνπ ζαιαζζίνπ αηπρήκαηνο. 

 

2.5 Ζ αξρή ηεο αμηνπινΐαο 

Βαζηθή πξνυπφζεζε, γηα λα παξακέλεη ηζρπξφ έλα ζπλαθζέλ ζπκβφιαην 

Ναπηαζθάιεηαο, απνηειεί ε αμηνπινΐα ηνπ αζθαιηζκέλνπ πινίνπ (seaworthiness). 

Ρεηή ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζην άξζξν 39 ηνπ ΜΗΑ 1906, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζε 

πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία απνδεηρζεί ην κε αμηφπινν ελφο αζθαιηζκέλνπ ζθάθνπο, 

ηφηε ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα θαιχςεη, νπνηαδήπνηε δεκία 

πξνθχςεη απφ ηελ αζέηεζε ηεο πξνυπφζεζεο απηήο. Ζ απφδεημε ηεο κε αμηνπινΐαο 

ελαπφθεηηαη ζηνλ αζθαιηζηή (βιέπε Anderson, 1999). Ζ αμηνπινΐα ελφο πινίνπ 

κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο (βιέπε Merkin, 2000): 

1. Σελ θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ, 

2. ηελ κε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λενγλψκνλα, πνπ επηζεσξεί ην 

πινίν, 

3. ηελ ζπκκφξθσζε πξνο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη νδεγίεο, 

4. ην πιήζνο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πιεξψκαηνο, 

5. ηελ είζνδν θαη έμνδν απφ έλαλ ιηκέλα ππφ ηηο νδεγίεο θαηάιιεινπ πινεγνχ, 

6. ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θνξηψζεθε ην ζθάθνο κε ην εκπφξεπκα, 

7. ηελ θφξησζε ηνπ πινίνπ πέξαλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη   

8. ηελ επάξθεηα ησλ θαπζίκσλ πνπ θέξεη ην πινίν. 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ ε απφδεημε ηεο κε αμηνπινΐαο ελφο πινίνπ είλαη έλα 

ηδηαίηεξα ζχλζεην δήηεκα. Μία ζπλήζεο πξαθηηθή, ε νπνία έρεη πηνζεηεζεί ζηελ 

αγνξά είλαη λα πξνεγείηαη κία επηζεψξεζε απφ θαηάιιειν λενγλψκνλα πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ελφο αζθαιηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ. Δπηπιένλ, ζπρλά σο πξνυπφζεζε απφ ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηίζεηαη ε ηήξεζε απφ ην πινίν θαη ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία 

νξηζκέλσλ δηεζλψο απνδεθηψλ ζπλζεθψλ.  
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Ζ πιένλ δηαδεδνκέλε ζπλζήθεο είλαη απηή ηεο Αζθάιεηαο ηεο Εσήο ζηελ 

Θάιαζζα, ε νπνία ζηελ δηεζλή πξαθηηθή αλαθέξεηαη σο Safety of Life at Sea 

(SOLAS) ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Ναπζηπινΐαο. Ζ ελ ιφγσ ζπλζήθε ζεζπίζηεθε 

πξψηε θνξά ην 1914 κεηά ην γλσζηφ αηχρεκα ηνπ επηβαηεγνχ πινίνπ «Σηηαληθφο». 

Απφ ηφηε έρεη αλαζεσξεζεί αξθεηέο θνξέο. ήκεξα, ρξεζηκνπνηείηαη ε έθδνζε ηνπ 

1974, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί.  Ζ SOLAS 1974 φπσο απνθαιείηαη επηβάιιεη 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θαηαζθεπήο, εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ 

πινίσλ (βιέπε IMO - SOLAS, 2020). Παξάιιεια κε ηελ πξναλαθεξζείζα ζχκβαζε ν 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Ναπζηπινΐαο επηβάιιεη θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Γηεζλνχο 

Αζθαινχο Γηαρείξηζεο ή αιιηψο International Safety Management (ISM) Code, φπσο 

είλαη γλσζηφο. Ο ζπγθεθξηκέλνο θψδηθαο επηβάιιεη ζηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία ηελ 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο αζθαινχο δηαρείξηζεο (Safety Management System -

SMS), κε ην νπνίν ζα επηηπγράλνληαη νη ζθνπνί ηνπ ISM (βιέπε IMO - ISM, 2020). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ, πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο αμηνπινΐαο, πθίζηαηαη κία γθάκα λνκηθψλ ππνζέζεσλ, νη νπνίεο 

απνηεινχλ νδεγφ ζηελ επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη 

ησλ αζθαιηζκέλσλ. ε θάζε πεξίπησζε, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ηελ επζχλε γηα ηελ 

απφδεημε ηεο κε αμηνπινΐαο ελφο πινίνπ έρεη ν αζθαιηζηήο. 

 

2.6 Ζ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο 

Μία επηπιένλ αξρή, ε νπνία δηέπεη ηα ζπκβφιαηα ζηελ Ναπηαζθάιεηα είλαη απηήο 

ηεο «θαιήο πίζηεο». ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία κάιηζηα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο 

«utmost good faith» θαη ε ιαηηληθή έθθξαζε «uberrimae fidei», δειαδή ε ππέξηαηε 

θαιή πίζηε. Ζ αξρή απηή επηβάιιεη ηελ ζχλαςε ζπκβνιαίσλ κε ηνλ κέγηζην δπλαηφ 

βαζκφ εληηκφηεηαο απφ φια ηα κέξε. Σφζν ν αζθαιηζκέλνο φζν θαη ν αζθαιηζηήο 

δεζκεχνληαη απφ ηελ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο. Ζ δέζκεπζε απηή θαιχπηεη ην 

ζπκβφιαην ζε νιφθιεξε ηελ δηάξθεηα ηνπ. Δπηβάιιεηαη κάιηζηα, λα ιεηηνπξγνχλ θαη 

ηα δχν κέξε κε βάζε απηήλ ηελ αξρή φρη κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ, αιιά απφ ην ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (βιέπε Παδαξδήο, 2015).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αζθαιηζκέλνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαιχπηεη φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο, πνπ πξέπεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο κία αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνχλ επαξθψο θαη νξζψο νη αλαιακβαλφκελνη 

θίλδπλνη. Δπηπιένλ, ζηελ δηάξθεηα ηζρχνο ελφο ζπκβνιαίνπ θάζε αζθαιηζκέλνο ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ζσθξνζχλε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζέζπηζε ελφο 

αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ έλαληη νξηζκέλσλ θηλδχλσλ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ 

αθχξσζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ λα πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα ηνπο 

απνθχγεη. Με άιια ιφγηα ζα πξέπεη, λα ελεξγεί σο κε αζθαιηζκέλνο έλαληη ησλ 

εθάζηνηε θηλδχλσλ. Μία ηέηνηα ζπκπεξηθνξά ππνδειψλεη ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ 

θαιήο πίζηεο. Δπίζεο, νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή κεηαβνιή ησλ πθηζηακέλσλ 
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ζπλζεθψλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ αζθαιηζηηθή ζρέζε ησλ δχν κεξψλ θαη 

ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη 

ακέζσο κφιηο γίλνπλ αληηιεπηέο. 

Δίλαη ζαθέο, φηη ε ππνρξέσζε ηεο επίδεημεο θαιήο πίζηεο δελ βαξχλεη 

απνθιεηζηηθά ηνλ αζθαιηζκέλν. Απνηειεί ξεηή δέζκεπζε αληίζηνηρα θαη γηα ηελ 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Δηδηθφηεξα, ζην ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ νη αζθαιηζηέο 

νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο κε βάζε ηελ θηεζείζα εκπεηξία ηνπο 

γηα παξάγνληεο, πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

θαη επεξεάδνπλ ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν.  

Ζ απφδεημε κε εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο θαιήο πίζηεο ζε κία λαπηαζθάιεηα 

ζπλεπάγεηαη θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζρεηηθή θαηαγγειία δχλαηαη λα ππνβιεζεί 

απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ζεσξεί, φηη ζίγεηαη απφ ηηο ελέξγεηεο δφιηαο απφθξπςεο 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν. Ζ απνδνρή κίαο ηέηνηαο θαηαγγειίαο απφ 

ην αξκφδην δηθαζηήξην δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Χζηφζν, ππάξρεη πιήζνο 

πεξηπηψζεσλ, νη νπνίεο ζπληζηνχλ δηθαζηηθφ πξνεγνχκελν θαη απνηεινχλ νδεγφ ζε 

αληίζηνηρεο κειινληηθέο θαηαζηάζεηο. Πξνθαλψο, ε θαηαγγειία κίαο ζχκβαζεο 

λαπηαζθάιεηαο ζπλεπάγεηαη ηελ κε ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο απφ κέξνπο 

ηνπ αζθαιηζηή. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ παχεη λα ηζρχεη ε ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ησλ ζρεηηθψλ αζθαιίζηξσλ. 

 

2.7 Ζ εγγύηεξε αηηία 

Ζ επφκελε έλλνηα, ε νπνία θαηέρεη νπζηψδε ξφιν ζηελ Ναπηαζθάιεηα, απηή ηεο 

«εγγχηεξεο αηηίαο». ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ν αληίζηνηρνο φξνο είλαη «proximate 

cause». Ζ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηνλ θιάδν ηεο 

Ναπηαζθάιεηαο, αιιά ην ζχλνιν ηνπ ηνκέα ησλ αζθαιίζεσλ. Χζηφζν, ε 

ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζαιαζζίσλ θηλδχλσλ θαζηζηά ηελ ελ ιφγσ έλλνηα ηδηαηηέξσο 

θξίζηκε ζην είδνο ηεο αζθάιηζεο, ην νπνία πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα δηαηξηβή. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζαθήο ε έλλνηα ηεο εγγχηεξεο αηηίαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

έλα πξαγκαηηθφ παξάδεηγκα, ε πεξίθεκε ππφζεζε Leyland Shipping Co ελαληίνλ 

Norwich Union Fire Insurance Society, ε νπνία θαη απνηειεί νξφζεκν ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ φξνπ (βιέπε Nwafor, 2013). Σν 1915 θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Α’ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην εκπνξηθφ πινίν Ηθαξία ηνξπηιίζηεθε απφ έλα γεξκαληθφ 

ππνβξχρην ζε απφζηαζε 25 λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ην ιηκάλη ηεο Υάβξεο ζην Βέιγην. 

Σν πινίν παξά ηηο δεκηέο πνπ ππέζηε, θαηφξζσζε λα θζάζεη ζην ιηκάλη ηεο Υάβξεο. 

Οη ιηκεληθέο αξρέο θνβνχκελεο, φηη ην πινίν ζα βπζηζηεί θαη ζα εκπνδίδεη ηελ θίλεζε 

ησλ πινίσλ θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδφ ηνπο ζηνλ ιηκέλα, απνθάζηζαλ λα κεηαθέξνπλ 

ην Ηθαξία ζε κία λέα ζέζε εθηεζεηκέλε ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Λφγσ ησλ δπζκελψλ 

ζπλζεθψλ, πνπ επηθξαηνχζαλ, ην πινίν πξνζέθξνπζε ζηελ πξνβιήηα θαη βπζίζηεθε 

απφ εηζξνή πδάησλ. Σν βξεηαληθφ δηθαζηήξην, πνπ εθδίθαζε ηελ ππφζεζε ην 1918, 
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έθξηλε φηη ε βαζηθή αηηία βχζηζεο ηνπ πινίνπ ήηαλ ν ηνξπηιηζκφο ηνπ θαη φρη ε 

πξφζθξνπζε ζηελ πξνβιήηα. Σν πινίν δελ ήηαλ αζθαιηζκέλν γηα θηλδχλνπο απφ 

πνιέκνπο (war risks) κε απνηέιεζκα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα κελ ππνρξενχηαη 

ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο. 

Απφ ην πξναλαθεξζέλ παξάδεηγκα πξνθχπηεη, φηη κε ηνλ φξν εγγχηεξε αηηία δελ 

λνείηαη ε ρξνληθά εγγχηεξε, αιιά ε βαζηθή αηηία εμαηηίαο ηεο νπνίαο έλα 

αζθαιηζκέλν πινίν ππέζηε δεκηέο. Δθφζνλ, ην πινίν είλαη αζθαιηζκέλν έλαληη ηνπ 

θηλδχλνπ, πνπ πξνθάιεζε ηελ δεκηά, ηφηε ε αζθαιηζηηθή ππνρξενχηαη λα 

απνδεκηψζεη ηνπο εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνπο, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα ζίρηεθαλ 

απφ ην ζπκβάλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί βέβαηα ε επίδεημε θαιήο πίζηεο εθ 

κέξνπο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ (βιέπε Nwafor, 

2013). 

Ο αγγιηθφο λφκνο MIA 1906 ζην άξζξν 55 αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο εγγχηεξεο 

αηηίαο, σζηφζν ν εληνπηζκφο ηεο δελ είλαη εχθνινο θαη πξνθαλήο πάληα. Κάζε 

ππφζεζε θξίλεηαη απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο μερσξηζηά θαη εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηνπο θαιππηφκελνπο θηλδχλνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα 

επηζπκβνχλ ηαπηφρξνλα δχν ή πεξηζζφηεξεο εγγχηεξεο αηηίεο, εθ ησλ νπνίσλ θάπνηεο 

λα κελ θαιχπηνληαη απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Ο γεληθφο θαλφλαο ηφηε είλαη 

λα κελ θαιχπηνληαη νη δεκηέο. Παξ’ φια απηά, ππάξρνπλ ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ηα 

αξκφδηα δηθαζηήξηα θξίλνπλ δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Σελ επζχλε γηα 

ηελ απφδεημε, φηη ε εγγχηεξε αηηία αθνξά θίλδπλν, ν νπνίνο θαιχπηεηαη απφ έλα 

ζπκβφιαην, ηελ θέξεη ν αζθαιηζκέλνο. 

 

2.8 Γεληθή αβαξία θαη δηάζωζε 

Ζ γεληθή αβαξία είλαη κία παξαδνζηαθή έλλνηα, ε νπνία πθίζηαηαη απφ ηηο απαξρέο 

ηνπ ζεζκνχ ηεο Ναπηαζθάιεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα έρεη εθαξκνγή φηαλ έλα 

πινίν θηλδπλεχεη, είηε ην ίδην σο ζθάθνο είηε ην εκπφξεπκά ηνπ θαη σο ηξφπνο γηα ηελ 

ζσηεξία ηνπ απφ ην πιήξσκα, θξίλεηαη ε εθνχζηα ζπζία κέξνπο ηνπ πινίνπ είηε ηνπ 

κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ. Μία ηέηνηα αληίδξαζε ζε έλαλ ζαιάζζην θίλδπλν είλαη κηα 

πξάμε γεληθήο αβαξίαο (general average act). 

Οη πξάμεηο απηέο δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο έθηαθηεο ζπζίεο θαη ηηο 

έθηαθηεο δαπάλεο (βιέπε Rose, 2018). ε κία ηέηνηα πεξίπησζε ζηελ θάιπςε ησλ 

δεκηψλ, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ ζπζία ηνπ πινίνπ θαη ηνπ θνξηίνπ, νθείινπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη κε ην ηαμίδη. Οη πηζαλέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο 

εκπίπηνπλ ζηελ αξρή ηεο γεληθήο αβαξίαο, είλαη πνηθίιεο θαη δηαθέξνπλ αλά 

πεξίπησζε ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηνλ θίλδπλν, πνπ δηαηξέρεη έλα πινίν θαη ην 

εκπφξεπκά ηνπ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο, φπσο απφξξηςε ηνπ 

εκπνξεχκαηνο ζηελ ζάιαζζα, θαηαζηξνθή ηζηψλ, πιεξσκή ιχηξσλ γηα ηελ 

απνδέζκεπζε ελφο πινίνπ, πξφθιεζε δεκηψλ ζε κέξε ηνπ ζθάθνπο θαηά ηελ 
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θαηάζβεζε ππξθαγηψλ εληφο απηνχ, πξνζάξαμε ηνπ πινίνπ θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

ελέξγεηα απαηηεζεί γηα ηελ δηάζσζε ηνπ ζθάθνπο ή ηνπ εκπνξεχκαηνο. Γεληθά, κία 

ελέξγεηα ηνπ πιεξψκαηνο ελφο πινίνπ ζα ραξαθηεξηζηεί σο ελέξγεηα γεληθήο 

αβαξίαο, θξίλνληαο κε βάζε ηνλ ζθνπφ θαη ην απνηέιεζκα, πνπ ηειηθά απηή είρε 

(βιέπε Rose, 2018).  

Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο γεληθήο αβαξίαο αξρηθά ήηαλ δχζθνιε, ιφγσ ηεο 

πνηθηιίαο ησλ λφκσλ, πνπ ξπζκίδνπλ ηελ Ναπηαζθαιηζηηθή αγνξά. Δπηπξνζζέησο, ζε 

θάζε ζπκβφιαην Θαιάζζηαο Αζθάιηζεο θαζνξίδνληαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ γεληθήο αβαξίαο. Παξ’ φια απηά θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πθίζηαηαη κία θνηλή κέζνδνο αληηκεηψπηζεο θαη θαηαβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ 

απνδεκηψζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνπο Καλφλεο York - Antwerp (York - 

Antwerp Rules) ην 1890 κία πξψηε απφπεηξα θσδηθνπνίεζεο ηεο γεληθήο αβαξίαο. Σν 

αξκφδην φξγαλν γηα ηελ έθδνζε θαη αλαζεψξεζε απηψλ ησλ θαλφλσλ απνηειεί 

αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ θαη κε θπβεξλεηηθνχ νξγαληζκνχ 

«Comité Maritime International» (C.M.T.). Ζ αλαζεψξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θαλφλσλ, πνπ ηζρχεη ζήκεξα, νινθιεξψζεθε ην 2004. Ζ έθδνζε απηή ππφθεηηαη ζε 

ζπλερείο επηθαηξνπνηήζεηο, κε ηελ ηειεπηαία λα νινθιεξψλεηαη ην 2016. Οη ελ ιφγσ 

θαλφλεο δελ έρνπλ ηζρχ αληίζηνηρε κε Νφκνπο θαη Γηεζλείο πκβάζεηο. Χζηφζν, ε 

επξχηεξε απνδνρή ηνπο αλά ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηνπο έρεη θαηαζηήζεη σο έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο γεληθήο αβαξίαο. Δπηπιένλ, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ, φηη θάπνηνη αληηζπκβαιιφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ζπκθσλήζνπλ ζηελ εθαξκνγή αθφκα θαη παιαηφηεξσλ εθδφζεσλ ησλ θαλφλσλ ή θαη 

λα ηξνπνπνηήζνπλ κέξνο απηψλ. Αμίδεη, σζηφζν λα ζεκεησζεί, φηη παξά ηελ 

επξχηαηε απνδνρή ησλ θαλφλσλ, απηνί ζε θακία πεξίπησζε δελ ππεξηζρχνπλ ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ φξσλ, πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί ζε έλα αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην.  

Ο ππνινγηζκφο ησλ επηκέξνπο απνδεκηψζεσλ απφ ηνπο εκπιεθνκέλνπο γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ θφζηνπο κίαο ελέξγεηαο γεληθήο αβαξίαο δελ είλαη ζπλήζσο εχθνιε 

ππφζεζε. ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ην κέξνο, πνπ απαηηεί ηελ ζπκκεηνρή 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ γεληθήο αβαξίαο, ε νπνία επήιζε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ είλαη ν πινηνθηήηεο. πλήζσο, ν ηειεπηαίνο αλαζέηεη 

ζε έλαλ δηακεζνιαβεηή λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Ο δηακεζνιαβεηήο ζα 

πξνβεί ζηελ πιήξε θαη ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ δαπαλψλ, πνπ πξνέθπςαλ θαη ζα 

ζπληάμεη κία ζρεηηθή αλαιπηηθή έθζεζε, ε νπνία σζηφζν δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα 

ηνπο εκπιεθφκελνπο (βιέπε Rose, 2018). 
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2.8.1. Οη Καλόλεο York- Antwerp 2016 

ηηο 5 Μαΐνπ ηνπ 2016, ζε ζπλέδξην ηνπ «Comité Maritime International» 

ζεζπίζηεθε ε ηειεπηαία έθδνζε ησλ Καλφλσλ York - Antwerp. Με απηήλ ηελ 

επηθαηξνπνίεζε, επηρεηξήζεθε νπζηαζηηθά λα θαιπθζεί ην θελφ, ην νπνίν είρε 

πξνθιεζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ 2004. Ζ έθδνζε ηνπ 2004 δελ 

πηνζεηήζεθε απφ ηελ αγνξά, κε απνηέιεζκα κέρξη θαη ην 2016 ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ζπκβνιαίσλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ Καλφλσλ ηνπ 1994. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε, ην 2012 απνθαζίζηεθε 

ζε πξνγελέζηεξν ζπλέδξην ηνπ C.M.T., λα εθδνζνχλ λένη θαλφλεο, νη νπνίνη ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, αιιά θαη ζην δηεζλέο λνκηθφ πιαίζην ηεο 

Ναπηαζθάιεηαο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ Καλφλσλ ε ελ ιφγσ έθδνζε 

ζπλνδεχεηαη απφ έλα εγρεηξίδην κε νδεγίεο, πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πην νξζή εθαξκνγή 

ηνπο. Ζ έθδνζε ηνπ 2016 επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία κε 

ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα έμνδα γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Δπηπιένλ, ζεζπίζηεθε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθάζηνηε 

δηακεζνιαβεηή. 

Όζνλ αθνξά ηα ρξνληθά φξηα, νη λένη Καλφλεο νξίδνπλ, φηη εληφο δψδεθα κελψλ 

απφ ηελ εκέξα πνπ πξνθιήζεθε θάπνηα λαπηηθφ αηχρεκα, ζην νπνίν εθαξκφζηεθε 

γεληθή αβαξία, ν εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ζε 

έγγξαθε κνξθή ζηνλ δηακεζνιαβεηή, πνπ έρεη νξηζηεί, φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην ζπκβάλ θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ. Αληίζηνηρε πξνζεζκία ηζρχεη θαη 

ζε πεξίπησζε, πνπ ν εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο πξαγκαηνπνίεζε θάπνην έμνδν 

ζρεηηδφκελν κε ζπκβάλ γεληθήο αβαξίαο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

θάπνηνο εκπιεθφκελνο έρεη ππνβάιεη αίηεζε γηα λα απνδεκησζεί απφ ηξίηνπο πξέπεη 

λα ελεκεξψλεη αληίζηνηρα ηνλ δηακεζνιαβεηή γηα απηήλ ηελ απαίηεζε. Δθφζνλ, 

νπνηνζδήπνηε ελδηαθεξφκελνο δελ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζηνλ 

δηακεζνιαβεηή εληφο ησλ θαζνξηζζέλησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ, ηφηε ν ηειεπηαίνο 

εθηηκά ηηο απνδεκηψζεηο θαη ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ κεξψλ κε βάζε ηηο 

πιεξνθνξίεο, πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ. ηνπο Καλφλεο ηνπ 2016, νξίδεηαη θαη ε 

πξνζεζκία γηα ηελ παξαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ απφ εκπιεθφκελνπο ζε ζπκβάλ 

γεληθήο αβαξίαο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Καλφλα 23, ζε πεξίπησζε, πνπ παξέιζεη έλα 

έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο έθζεζεο ηνπ δηακεζνιαβεηή θαλέλαο 

ελδηαθεξφκελνο δελ κπνξεί λα απαηηήζεη απνδεκίσζε γηα ελδερφκελε εκπινθή ηνπ 

ζε ζαιάζζην αηχρεκα. Δπίζεο, σο επηπιένλ ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηελ παξαγξαθή, 

ηίζεηαη ην δηάζηεκα ησλ έμη εηψλ απφ έλα λαπηηθφ αηχρεκα. Μεηά ηελ πάξνδν απηνχ 

ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ θαλέλαο εκπιεθφκελνο δελ δχλαηαη λα απαηηήζεη απνδεκίσζε 

γεληθήο αβαξίαο. 

Όζνλ αθνξά ηα έμνδα θαη ηηο απνδεκηψζεηο, πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο 

εκπιεθνκέλνπο ζε ζπκβάλ γεληθήο αβαξίαο, θαηαξγήζεθε ε επηπιένλ πξνκήζεηα ηνπ 

δχν ηνηο εθαηφ (2%), επί ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ, ε νπνία είρε θαζηεξσζεί κε ηνπο 
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Καλφλεο ηνπ 1994. Δπίζεο, ην επηηφθην κε ην νπνίν πξνζαπμάλνληαη νη ζρεηηθέο 

απνδεκηψζεηο είλαη ην αληίζηνηρν επηηφθην LIBOR ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο ηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηεο έθδνζεο ηεο έθζεζεο ηνπ δηακεζνιαβεηή, πξνζαπμεκέλν 

θαηά ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%).  

 

2.9 Οη αιιειαζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 

Οη αιιειαζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί απνηεινχλ αλεμάξηεηνπο θαη κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ σο ζθνπφ ηελ παξνρή αζθαιηζηηθψλ 

θαιχςεσλ ζηα κέιε ηνπο. ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία απνθαινχληαη «Protection and 

Indemnity Clubs» θαη ελ ζπληνκία «P & I Clubs». Μέιε απηψλ ησλ νξγαληζκψλ 

απνηεινχλ θαηά βάζε πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο δηαρείξηζεο πινίσλ. 

 

2.9.1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ αιιειαζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ, θξίλεηαη ζθφπηκε κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαθνξά ζηελ πνξεία εμέιημεο 

ηνπο. Ζ εθθίλεζε ησλ P & I Clubs ηνπνζεηείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 αηψλα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην 1719 ζεζπίζηεθε ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία έλαο λφκνο, ν νπνίνο 

παξαρσξνχζε ην δηθαίσκα ζχλαςεο ζπκβνιαίσλ Ναπηαζθάιεηαο απνθιεηζηηθά ζε 

δχν κεγάιεο εηαηξείεο. Οη εηαηξείεο απηέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα εθκεηαιιεπηνχλ 

ην πιενλέθηεκα, πνπ ηνπο παξαρσξήζεθε δηα λφκνπ, απαηηνχζαλ ηελ θαηαβνιή 

ππέξνγθσλ αζθαιίζηξσλ, ηα νπνία ζπρλά νη πινηνθηήηεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

θαηαβάινπλ. Γηα λα αληηκεησπίζνπλ απηήλ ηελ δπζρεξή θαηάζηαζε νη πινηνθηήηεο 

ζρεκάηηζαλ αλεπίζεκνπο θαη εθηφο λφκνπ ζπιιφγνπο. θνπφο απηψλ ησλ ζπιιφγσλ, 

ήηαλ ε απφ θνηλνχ θάιπςε ησλ δεκηψλ, πνπ αθνξνχζαλ ηα κέιε ηνπο. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ κεξηδίνπ, πνπ έπξεπε λα θαηαβάιεη θάζε κέινο ππνινγηδφηαλ βάζεη 

κίαο πξνθαζνξηζκέλεο ζπκθσλίαο. Σελ επνρή εθείλε νη βαζηθέο δεκηέο, πνπ 

απαζρνινχζαλ ηνπο πινηνθηήηεο ήηαλ απηέο ζην θχηνο ησλ πινίσλ. Γηα απηφλ ηνλ 

ιφγν νη ζχιινγνη απηνί αξρηθά νλνκάζηεθαλ «hull clubs». Ζ βξεηαληθή θπβέξλεζε 

αλέρζεθε ηελ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ νκάδσλ, θαζψο κεηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ δηα 

ζαιάζζεο ήηαλ νπζηψδεο ζε φια ηα ζηάδηα επέθηαζεο ηεο Βξεηαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο. Σειηθά, ην 1824 ε θπβέξλεζε απέζπξε ηνλ λφκν, πνπ νδήγεζε ζε 

απηήλ ηελ θαηάζηαζε. 

Ζ επηζηξνθή ζηελ ειεχζεξε αγνξά ζπκβνιαίσλ Ναπηαζθάιεηαο ζηαδηαθά κείσζε 

ηελ επηξξνή θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ «hull clubs». Χζηφζν, θαζψο νη 

ζαιάζζηεο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο αλαπηχζζνληαλ, πξνέθπςαλ λέεο θαηαζηάζεηο 

νη νπνίεο επέηξεςαλ ζηηο νκάδεο απηέο, φρη κφλν λα ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη, αιιά 

λα αλαπηπρζνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα ε ππφζεζε De Vaux θαηά Salvador, απνηέιεζε νξφζεκν ζηελ αλάπηπμε ησλ 
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ζεκεξηλψλ P & I Clubs. Ύζηεξα απφ απηήλ ηελ ππφζεζε ηα «hull clubs» απεηέιεζαλ 

αζθαιηζηηθφ θαηαθχγην γηα ηνπο πινηνθηήηεο ζε πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο κεηαμχ 

δχν πινίσλ. Δπηπξφζζεηα, απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε λνκνζεζία επέβαιε ηελ 

πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο εξγνδφηεο ηνπο ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ. 

Έηζη, νη πινηνθηήηεο έπξεπε λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα 

πεξηπηψζεηο ηξαπκαηηζκψλ ή αθφκα θαη ζαλάησλ ησλ κειψλ ησλ πιεξσκάησλ ηνπο. 

Δπηπιένλ, ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα εκθαλίζηεθαλ πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο νη 

πινηνθηήηεο έπξεπε λα απνδεκηψζνπλ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θνξηίσλ, πνπ κεηέθεξαλ 

ζε πεξηπηψζεηο απσιεηψλ, ιφγσ αηπρήκαηνο. Έσο εθείλε ηελ πεξίνδν, νη πινηνθηήηεο 

δελ έθεξαλ θακία επζχλε απέλαληη ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θνξηίσλ. Χζηφζν, κεηά απφ 

κία ζεηξά δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, πνπ πξνέθπςαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ε θαηάζηαζε 

απηή άξρηζε λα κεηαβάιιεηαη (βιέπε Anderson, 1999). Πιένλ, νη πινηνθηήηεο έπξεπε 

λα εμαζθαιίζνπλ θάιπςε θαη γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θηλδχλσλ. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ, αιιά θαη ινηπψλ πξνθιήζεσλ, πνπ ζπλερψο έθαλαλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο, νη πινηνθηήηεο πξνηίκεζαλ λα ζπλεηαηξηζηνχλ θαη λα αζθαιίδνληαη 

απφ θνηλνχ. Ο πξψηνο επίζεκνο αιιειαζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο κε ηελ κνξθή, πνπ 

γλσξίδνπκε ζήκεξα, ζρεκαηίζηεθε ην 1886, ζην Newcastle ηεο βφξεηαο Αγγιίαο θαη 

είρε ηελ νλνκαζία «The North of England Protecting and Indemnity Association». 

Κάπσο έηζη ηα αξρηθά «hull clubs» κεηεμειίρζεθαλ ζηα ζεκεξηλά P & I Clubs. 

Οπζηαζηηθά, νη νκάδεο απηέο πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάγθε ησλ εθνπιηζηψλ λα 

θαιπθζνχλ έλαληη ησλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελσλ ζπλζεθψλ, πνπ επηθξαηνχζαλ ζηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ην εκπφξην. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη έπεηηα νη 

νξγαληζκνί απηνί δελ έρνπλ αιιάμεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ κνξθή ηνπο ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ζε ζρέζε κε ζήκεξα. Ζ πην ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη, φηη ηα ζεκεξηλά P & I 

Clubs δελ εθπξνζσπνχλ πιένλ ηνπηθέο νκάδεο πινηνθηεηψλ, αιιά εθηείλνπλ ηελ 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. Ζ ιεηηνπξγία ησλ Clubs δηεμάγεηαη 

κέζσ ζηειερψλ, πνπ εξγάδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ εθάζηνηε 

νξγαληζκνχ. Σέινο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πινηνθηεηψλ, αιιά 

θαη ησλ αιιειαζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ζε θάζε ζεκαληηθφ ιηκάλη αλά ηνλ θφζκν, 

πθίζηαληαη εθπξφζσπνη ησλ Clubs, κε απνζηνιή λα θαιχςνπλ, νπνηαδήπνηε αλάγθε 

παξνπζηαζηεί ζρεηηθή κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

2.9.2. Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηωλ Protection & Indemnity Clubs 

Ζ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ησλ αιιειαζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο 

ηεο αζθαιηζηηθήο επηζηήκεο, σζηφζν πθίζηαληαη θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο.  

Οη  αιιειαζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί δελ ζπλάπηνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα κε ηα 

κέιε ηνπο, αληίζηνηρα κε απηά ησλ ζπλεζηζκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. 

Αληίζεηα, παξαδίδνπλ ζηα κέιε ηνπο έλα εγρεηξίδην, φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη 

θίλδπλνη, πνπ θαιχπηνληαη, θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ηφζν ηνπ πινηνθηήηε, φζν θαη 
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ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ελφο κέινπο ρνξεγείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε 

έληαμεο ζε έλα P & I Club, κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη ε είζνδνο ζηνλ νξγαληζκφ (entry 

form).  

Μία επηπιένλ νπζηψδεο δηαθνξά ζε ζρέζε κε κία ζπλήζε αζθαιηζηηθή θάιπςε 

είλαη φηη ην αθξηβέο πνζφ ηνπ αζθαιίζηξνπ δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλν. 

Δηδηθφηεξα, ην αζθάιηζηξν ζηελ πεξίπησζε ησλ P & I Clubs, απνηειεί ηελ δέζκεπζε 

ηνπ κέινπο, φηη ζα αλαιάβεη λα ζπλεηζθέξεη ζην κεξίδην, πνπ ηνπ αλαινγεί, ζηηο 

ζπλνιηθέο απαηηήζεηο φισλ ησλ κειψλ (βιέπε Hazelwood, 2000). ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ ινηπψλ αζθαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ ν αζθαιηζκέλνο γλσξίδεη θαηά ηελ ζχλαςε 

ηνπ ζπκβνιαίνπ ην χςνο ηνπ αζθαιίζηξνπ, πνπ ζα απαηηεζεί λα θαηαβάιεη. ηελ 

θάιπςε, πνπ παξέρνπλ φκσο ηα P & I Clubs ε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ ιεηηνπξγεί 

δηαθνξεηηθά. Γηα θάζε αζθαιηζηηθφ έηνο νη πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο γλσξίδνπλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ κία εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αζθαιίζηξνπ, πνπ ζα θιεζνχλ λα πιεξψζνπλ. 

Ζ εθηίκεζε απηή απνηειείηαη απφ δχν κέξε ηελ πξνθαηαβνιή, ε νπνία θαηαβάιιεηαη 

ζε δφζεηο εληφο ηνπ εθάζηνηε αζθαιηζηηθνχ έηνπο θαη ηελ ζπκπιεξσκαηηθή 

πιεξσκή. Ζ ηειεπηαία θαηαβάιιεηαη ζηελ ιήμε ηνπ αζθαιηζηηθνχ έηνπο θαη αθνχ 

ιεθζνχλ ππφςε νη ζπλνιηθέο απαηηήζεηο (claims) εληφο ηνπ έηνπο, πνπ ππνβιήζεθαλ 

ζην Club, θαζψο θαη νη απαηηήζεηο, πνπ αθνξνχλ ην ελ ιφγσ έηνο, αιιά δελ έρνπλ 

ππνβιεζεί αθφκα (incurred but not reported claims). Οη κε ππνβιεζείζεο απαηηήζεηο 

εθηηκψληαη κε βάζε ηζηνξηθά δεδνκέλα ησλ κειψλ ηνπ θάζε P & I Club.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εθηηκψκελνπ αζθαιίζηξνπ ηα αξκφδηα ζηειέρε ησλ 

αιιειαζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ιακβάλνπλ ππφςε δηάθνξνπο παξάγνληεο. Σν είδνο 

ησλ πινίσλ πνπ απνηεινχλ ηνλ ζηφιν ηεο εθάζηνηε πινηνθηήηξηαο, ε ειηθία ηνπο, ε 

ζεκαία πνπ θέξνπλ, ε θαηεγνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, πνπ κεηαθέξνπλ, απνηεινχλ 

ζεκαληηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αζθαιίζηξνπ. Χζηφζν, ε πιένλ 

νπζηψδεο παξάκεηξνο είλαη ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, πνπ 

έρεη ππνβάιεη ε θάζε εθνπιηζηηθή επηρείξεζε. Δηαηξείεο κε πςειφ επίπεδν 

απαηηήζεσλ ζα απαηηεζεί λα πιεξψζνπλ πςειφηεξα αζθάιηζηξα, ζε ζρέζε κε απηέο, 

πνπ δηαρεηξίδνληαη, αληίζηνηρνπο ζηφινπο θαη επηδεηθλχνπλ ρακειφηεξν επίπεδν 

απαηηήζεσλ.  

ηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία νη απαηηήζεηο δελ ππεξβνχλ ηηο πξνβιέςεηο, ην 

χςνο ηνπ εθηηκεκέλνπ αζθαιίζηξνπ δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην ηειηθά 

θαηαβιεζέλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο θάπνηα πινηνθηήηξηα 

εηαηξεία ζα απαηηεζεί λα θαηαβάιεη επηπιένλ πνζφ ζην Club, ηελ ππεξβάιινπζα 

ζπκπιεξσκαηηθή πιεξσκή. Απηφ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζε απμεκέλεο 

απαηηήζεηο απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ, είηε ζε κία ππέξνγθε απαίηεζε. Σέηνηεο 

επηπξφζζεηεο θαηαβνιέο ζηελ δηεζλή νξνινγία θαινχληαη «overspill calls». 

Δπηπξφζζεηα, έλα αζθαιηζηηθφ έηνο δελ θιείλεη ππνρξεσηηθά κε ηελ ιήμε ηνπ 

αληίζηνηρνπ εκεξνινγηαθνχ. Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ λα 

αλαζεσξείηαη χζηεξα απφ δηθαζηηθέο απνθάζεηο ή άιιεο αλαπξνζαξκνγέο, πνπ 
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κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Οη αλσηέξσ παξάκεηξνη ζπληζηνχλ παξάγνληεο αβεβαηφηεηαο 

γηα ην χςνο ησλ πνζψλ, πνπ ζα απαηηεζεί λα θαηαβάιεη ηειηθά κία πινηνθηήηξηα 

εηαηξεία ζηνλ αιιειαζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο. 

 

2.9.3. The International Group of Protection & Indemnity Clubs 

Οη ζεκαληηθφηεξνη δεθαηξείο (13) αιιειαζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί ηνπ θφζκνπ 

έρνπλ ζπγθξνηήζεη κία δηεζλή νκάδα, ε νπνία νλνκάδεηαη «The International Group 

of P & I Clubs». Σα κέιε ηεο νκάδαο απηήο θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην 90% ηνπ 

παγθφζκηνπ ζηφινπ απφ πιεπξάο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο (βιέπε International 

Group of P & I Clubs – About the International Group, 2020). Βαζηθή απνζηνιή ηνπ 

δηεζλνχο απηνχ νξγαληζκνχ είλαη ν δηακνηξαζκφο ηνπ ξίζθνπ (risk pooling) κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξχλνληαη κεκνλσκέλα κε ππέξνγθεο 

απαηηήζεηο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ έρεη ζεκειησζεί ζηελ βάζε ηξηψλ θχξησλ 

ζπκθσληψλ (βιέπε International Group of P & I Clubs - Group Agreements, 2020), νη 

νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Σν χληαγκα ηνπ Οκίινπ (Group Constitution): Ζ ζπκθσλία απηή 

πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηακνηξαζκφ ησλ απαηηήζεσλ. 

Σν πνζφ άλσ ηνπ νπνίνπ κία απαίηεζε ζα θαιπθζεί απφ ηα κέιε ηνπ νκίινπ γηα ην 

έηνο 2019/2020 αλέξρεηαη ζηα 10 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. ην ζχληαγκα ηνπ νκίινπ 

πεξηγξάθεηαη επίζεο ε δηαδηθαζία αληαζθάιηζεο γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ. 

Γηα απαηηήζεηο, άλσ ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ηα κέιε ηνπ νκίινπ 

αληαζθαιίδνληαη γηα λα θαιπθζνχλ ηέηνηνπ χςνπο απαηηήζεηο. Σν αληαζθαιηζηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ νκίινπ θαιχπηεη απαηηήζεηο έσο ηνπ χςνπο ησλ 3.1 δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ. Δπίζεο, ην ζχληαγκα ηνπ νκίινπ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα αληαιιαγήο 

απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ επί ζεκάησλ αλάιεςεο θηλδχλσλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

παξνρψλ κέζσ ελφο forum. Σέινο, θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθπξνζσπείηαη 

ν φκηινο έλαληη θπβεξλεηηθψλ θαη ινηπψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

2. Ζ πκθσλία ηνπ Γηεζλνχο Οκίινπ (International Group Agreement): Ζ 

δεχηεξε ζπκθσλία ηνπ νξγαληζκνχ πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ 

δηαδηθαζία, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ κεηαθίλεζε κίαο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο κεηαμχ 

ησλ P & I Clubs ηνπ νκίινπ, θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ πξέπεη λα 

αληαιιάζζνπλ ηα κέιε ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Δπηπξφζζεηα, ππνρξεψλεη ηα κέιε 

ηνπ λα γλσζηνπνηνχλ ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο ηνλ ζπληειεζηή κέζεο δαπάλεο 

(average expense ratio). 

3. Ζ πκθσλία πγθέληξσζεο (Pooling Agreement): ηελ ηξίηε ζπκθσλία 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ νκίινπ, πεξηγξάθνληαη ηα είδε θαη νη θαηεγνξίεο θηλδχλσλ, νη 
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νπνίεο θαιχπηνληαη απφ θνηλνχ απφ ηα κέιε. Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη νη θίλδπλνη γηα 

ηνπο νπνίνπο εμαηξείηαη ε απφ θνηλνχ αλάιεςε, ελψ πεξηγξάθεηαη θαη ν κεραληζκφο 

βάζεη ηνπ νπνίνπ νη απαηηήζεηο άλσ ησλ δέθα εθαηνκκχξησλ δνιαξίσλ θαιχπηνληαη 

απφ ηα κέιε. 
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Κεθάιαην 3 

3. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΝΑΤΣΑΦΑΛΔΗΑ 

 

 

Ζ Ναπηαζθάιεηα πεξηιακβάλεη έλα επξχ πιήζνο θαιχςεσλ θαη απαηηήζεσλ. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ θιάδνπ ηεο 

Ναπηαζθάιεηαο ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο. Έηζη, κε βάζε ηελ έσο ζήκεξα πξαθηηθή 

θαη εκπεηξία ζε απηφλ ηνλ ρψξν ηεο Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο δηαθξίλνληαη νη εμήο 

θαηεγνξίεο: 

1. Αζθάιεηα θχηνπο θαη κεραλεκάησλ (hull and machinery). 

2. Αζθάιεηα θνξηίνπ (cargo insurance). 

3. Αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο (protection and indemnity). 

4. Αζθάιεηα λαχινπ, ππεξεκεξίαο θαη ππεξάζπηζεο (freight, demurrage and 

defence). 

5. Αζθάιεηα λαχινπ (freight insurance). 

6. Αζθάιεηα θηλδχλσλ απφ πνιέκνπο θαη απεξγίεο (war and strike risks 

insurance). 

ηελ παγθφζκηα αγνξά νη πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο αζθάιηζεο, παξέρνπλ 

θαιχςεηο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, ζχκθσλα κε θάπνηνπο ηππνπνηεκέλνπο φξνπο 

(Clauses), νη νπνίνη πηνζεηνχληαη θαηά ηελ ζχλαςε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. 

Απηνί νη ηππνπνηεκέλνη φξνη έρνπλ πξνθχςεη απφ δηάθνξα Ηλζηηηνχηα ηα νπνία 

εδξεχνπλ ζε θξάηε κε έληνλε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα. Οη πην γλσζηνί νξγαληζκνί 

απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ην Ηλζηηηνχην Αζθαιηζηψλ ηνπ Λνλδίλνπ (Institute of London 

Underwriters), ην Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Ναπηηθψλ Αζθαιηζηψλ (American 

Institute of Marine Underwriters) θαη ε θαλδηλαβηθή Έλσζε Ναπηηθψλ Αζθαιηζηψλ 

(Nordic Association of Marine Insurers - Cefor). Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην 

Ηλζηηηνχην ηνπ Λνλδίλνπ απφ ην 1998 έπαςε λα ιεηηνπξγεί σο απηνηειήο νξγαληζκφο 

θαη απνηειεί κέξνο ηεο Γηεζλνχο Αζθαιηζηηθήο Έλσζεο (International Underwriting 

Association). 

Ζ επηινγή ησλ ξεηξψλ, πνπ ζα δηέπνπλ έλα αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, εμαξηάηαη 

απφ ηελ ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ αζθαιηζηή θαη ηνπ αζθαιηζκέλνπ. πλήζσο νη φξνη 

επηιέγνληαη κε βάζε ηελ λνκνζεζία, πνπ δηέπεη ηελ εθάζηνηε αζθάιηζε. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ ζε έλα αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, έρεη επηιεγεί ην αγγιηθφ δίθαην ζα 

πηνζεηεζνχλ θαη νη φξνη απφ ην αληίζηνηρν Ηλζηηηνχην. Με βάζε ηελ κέρξη ζήκεξα 

εκπεηξία ε πιεηνςεθία ησλ ζπκβαιινκέλσλ επηιέγνπλ ηνπο φξνπο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

ηνπ Λνλδίλνπ (βιέπε Richards Hogg Lindley, 2018). Πξνθαλψο, απηφ ζπληζηά 
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ζπλέπεηα ηεο εθαξκνγήο σο επί ην πιείζηνλ ηεο αγγιηθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

Ναπηαζθάιεηα, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ ζρεηηθή ελφηεηα. 

 

3.1 Αζθάιεηα θύηνπο θαη κεραλεκάηωλ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία σο αζθαιηζκέλε πεξηνπζία ραξαθηεξίδεηαη ην 

πινίν σο ζθάθνο, θαζψο θαη ηα κεραληθά κέξε απηνχ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη, φηη ζε 

κία αζθάιηζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο σο θαιππηφκελα κέξε ζεσξνχληαη ην θχηνο, νη 

ζσζηηθέο ιέκβνη, νη δεμακελέο θαπζίκσλ θαη θάζε είδνπο κεραλνινγηθφο, ειεθηξηθφο 

θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο ελφο πινίνπ. ηελ δηεζλή νξνινγία ε ελ ιφγσ 

θαηεγνξία αλαθέξεηαη σο «Hull and Machinery Insurance» θαη ελ ζπληνκία «H & M 

Insurance». 

Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο θάιπςεο θάζε ζπκβνιαίνπ θαζνξίδνληαη αλάινγα κε βάζε ηηο 

επηιερζείζεο ξήηξεο, πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε απηφ. Οη πιένλ επξέσο δηαδεδνκέλεο 

νκάδεο ξεηξψλ είλαη απηέο ηεο αγνξάο ηνπ Λνλδίλνπ (Institute Times Clause Hull - 

ITCH), ηνπ Ακεξηθαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ (American Institute Hull Clauses) θαη ηεο 

θαλδηλαβηθήο Έλσζεο Αζθαιηζηψλ. Οη ξήηξεο απηέο επεξεάδνληαη θαηά βάζε απφ 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη λνκνινγία, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Θαιάζζηα 

Αζθάιηζε. ε πνιιά ζεκεία νη ξήηξεο ηαπηίδνληαη, φκσο ππάξρνπλ θαη πεξηνρέο κε 

επνπζηψδεηο δηαθνξέο (βιέπε Mutenga & Parsons, 2012). Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκβνιαίσλ εθαξκφδεη ηνπο φξνπο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αζθαιηζηψλ ηνπ 

Λνλδίλνπ. 

Όπσο ζε φια ηα είδε ησλ αζθαιίζεσλ, έηζη θαη ζηηο αζθάιεηεο θχηνπο θαη 

κεραλεκάησλ ζε θάζε ζπκβφιαην εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ησλ απαιιαγψλ 

(deductible). Με ηηο απαιιαγέο, νπζηαζηηθά έλα αξρηθφ κέξνο ηεο πξνθιεζείζεο 

δεκηάο ην αλαιακβάλεη ν πινηνθηήηεο θαη ην ππφινηπν ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ ηα θαηλφκελα ηεο 

αληεπηινγήο (adverse selection) θαη ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ (moral hazard). ε αληίζεζε 

κε άιιεο θαηεγνξίεο αζθαιίζεσλ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε ε εθαξκνγή ησλ απαιιαγψλ 

δελ είλαη νκνηφκνξθε. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη μερσξηζηή 

απαιιαγή γηα δεκηέο ζην θχηνο θαη μερσξηζηή γηα δεκηέο ζηα κεραληθά κέξε. Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα επηβιεζνχλ εμαξηάηαη απφ ηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη 

ζπλήζσο κεηαβάιιεηαη αλαιφγσο ηνπ χςνπο ηεο πξνθιεζείζεο δεκηάο. Δπί 

παξαδείγκαηη, ζε πεξίπησζε κίαο νιηθήο απψιεηαο ελφο πινίνπ (total loss) δελ 

εθαξκφδεηαη θακία απαιιαγή (βιέπε Mutenga & Parsons, 2012). 

Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θχηνπο θαη κεραλεκάησλ δηαθξίλνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνπο θηλδχλνπο, πνπ θαιχπηνπλ. ηελ πξψηε θαηεγνξία 

θαιχπηνληαη φινη νη θίλδπλνη, ελψ ζηελ επφκελε θαηεγνξία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

νη θαηεγνξίεο θηλδχλσλ γηα ηνπο νπνίνπο παξέρεηαη θάιπςε. Απφ ηηο νκάδεο ξεηξψλ, 

πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε, ε κνλαδηθή, πνπ παξέρεη θάιπςε γηα φινπο ηνπο 
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θηλδχλνπο ρσξίο λα ηνπο νλνκαηίδεη, είλαη απηή ηνπ θαλδηλαβηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

(βιέπε Mutenga & Parsons, 2012). Οη ππφινηπεο νκάδεο αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ηνπο 

θηλδχλνπο, ηνπο νπνίνπο θαιχπηνπλ. Δάλ κία δεκηά πξνθιεζεί, απφ θίλδπλν, πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ηφηε ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία δελ 

ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο. Δίλαη πξνθαλέο, φηη έλα ζπκβφιαην, κε ην 

νπνίν θαιχπηνληαη φινη αλεμαηξέησο νη θίλδπλνη παξέρεη πιήξε πξνζηαζία ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο επηβάινπλ θαηά θαλφλα πην πςειά 

αζθάιηζηξα ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. ηα ζπκβφιαηα, φπνπ νη θίλδπλνη αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά, ηα δηαθνξεηηθά είδε απηψλ ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε 

αλαθέξνληαη νη βαζηθνί θίλδπλνη. ηελ επφκελε αλαθέξνληαη επηπιένλ θίλδπλνη, νη 

νπνίνη θαιχπηνπλ δεκηέο, πνπ πξνθαινχληαη απφ ελέξγεηεο ηνπ πιεξψκαηνο ελφο 

πινίνπ.  

ηνπο πιένλ δηαδεδνκέλνπο φξνπο, απηνχο ηεο αγνξάο ηνπ Λνλδίλνπ (Institute 

Time Clauses Hull), νη θαιππηφκελνη θίλδπλνη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί, φηη πθίζηαληαη δχν εθδφζεηο απηψλ ησλ ξεηξψλ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη 

ζηελ δηεζλή αζθαιηζηηθή αγνξά. Ζ πξψηε ζεζπίζηεθε ην 1983, ελψ ε επφκελε ην 

1995. Οη αληηζπκβαιιφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ, φπνηα απφ ηηο δχν 

εθδφζεηο ζεσξνχλ, φηη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο θαηά ηνλ βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν. 

ηελ παξνχζα εξγαζία νη αλαθνξέο αθνξνχλ ζηελ πην πξφζθαηε έθδνζε, απηή ηνπ 

1995. Χζηφζν, φπνπ θξηζεί αλαγθαίν ζα ηνληζζνχλ νη δηαθνξνπνηήζεηο κε ηελ 

παιαηφηεξε έθδνζε, θαζψο δελ είλαη κηθξφ ην πνζνζηφ, απηψλ πνπ ηελ εθαξκφδνπλ 

αθφκα. 

ην άξζξν 6 ησλ ξεηξψλ απηψλ, νη θαιππηφκελνη θίλδπλνη ρσξίδνληαη ζε δχν 

επηκέξνπο ππνθαηεγνξίεο. ηελ πξψηε ππνθαηεγνξία αλαθέξνληαη νη βαζηθνί 

θίλδπλνη, ελψ ζηελ δεχηεξε νη ζπκπιεξσκαηηθνί, κε ηνπο νπνίνπο παξέρεηαη επηπιένλ 

θάιπςε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο. Οη βαζηθνί θίλδπλνη είλαη νη αθφινπζνη (βιέπε 

Institute Time Clauses Hull, 1995): 

1. Κίλδπλνη απφ ηελ λαπζηπινΐα ζε ζάιαζζεο, πνηάκηα, ιίκλεο θαη νπνηαδήπνηε 

πδάηηλε επηθάλεηα, 

2. ππξθαγηά θαη έθξεμε, 

3. βίαηε ιεζηεία απφ άηνκα εθηφο πινίνπ, 

4. ελέξγεηεο, πνπ ζπληζηνχλ αβαξία, 

5. πεηξαηεία, 

6. επαθή κε εμνπιηζκφ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ μεξά θαη απνηειεί κέξνο ελφο 

ιηκαληνχ ή κίαο απνβάζξαο, 

7. έθξεμε εθαηζηείνπ θαη αζηξαπή, 

8. αηπρήκαηα, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ θφξησζε, εθθφξησζε ηνπ πινίνπ 

ή θαηά ηελ κεηαηφπηζε θνξηίνπ θαη θαπζίκσλ, 
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ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί, φηη πιένλ ηα πεξηζζφηεξα ζπκβφιαηα, πνπ 

ζπλάπηνληαη ζηηο εκέξεο καο, δελ παξέρνπλ θάιπςε γηα ηνλ θίλδπλν ηεο πεηξαηείαο, 

παξά ην γεγνλφο, φηη απηή πεξηιακβάλεηαη ζηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο. Ο ιφγνο απηήο 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη ε αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πεηξαηείαο απφ ηηο αξρέο ηνπ 

21
νπ

 αηψλα θαη έπεηηα. Πιένλ, ηα πεξηζηαηηθά πεηξαηείαο ζεσξνχληαη ζηνλ 

λαπηαζθαιηζηηθφ θφζκν σο ερζξνπξαμίεο, πνιεκηθέο ή ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο 

(βιέπε Geoffrey Hudson et al., 2012). Κάιπςε γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο παξέρεηαη 

απφ μερσξηζηά ζπκβφιαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε θηλδχλνπο πνιέκσλ θαη 

ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ.  

Οη ζπκπιεξσκαηηθνί θίλδπλνη, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ίδηεο ξήηξεο είλαη νη παξαθάησ: 

1. Έθξεμε ιεβήησλ, ζξαχζε ησλ αμφλσλ, ή νπνηνδήπνηε ιαλζάλνλ ειάηησκα 

ζηα κεραλήκαηα θαη ζην θχηνο ηνπ πινίνπ, 

2. ακέιεηα ηνπ πινηάξρνπ, ησλ αμησκαηηθψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο ελφο πινίνπ, 

θαζψο θαη ηνπ πηιφηνπ, πνπ επηβαίλεη ζε απηφ φηαλ είλαη απαξαίηεην, 

3. ακέιεηα επηζθεπαζηψλ θαη λαπισηψλ, 

4. απάηε εθ κέξνπο ηνπ πινηάξρνπ, ησλ αμησκαηηθψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ 

πινίνπ, 

5. επαθή κε αεξνζθάθνο, ειηθφπηεξν ή παξφκνην κέζν, θαζψο θαη κε 

αληηθείκελα, ηα νπνία πέθηνπλ απφ απηά ηα κέζα. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ζπκπιεξσκαηηθνί θίλδπλνη 

θαιχπηνληαη απφ κία αζθαιηζηηθή εηαηξεία ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη απηνί θίλδπλνη 

δελ είλαη απνηέιεζκα έιιεηςεο ηεο δένπζαο επηκέιεηαο, πνπ νθείινπλ λα 

επηδεηθλχνπλ ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο, θαζψο θαη νη ηδηνθηήηεο ελφο πινίνπ. 

Δπηπιένλ, ε πξνυπφζεζε απηή αθνξά θαη ζε ελέξγεηεο ησλ επνπηψλ κεραληθψλ ησλ 

πινίσλ. 

ην άξζξν 7 ησλ Institute Time Clauses Hull ηνπ 1995 γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζε 

ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ θαιχςεηο ζε πεξηπηψζεηο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. χκθσλα κε 

απηφλ ηνλ φξν ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε, λα θαιχςεη ηνλ 

αζθαιηζκέλν γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία πξνθιεζεί απφ ελέξγεηεο 

θπβεξλεηηθψλ αξρψλ, ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ελέξγεηεο, πνπ νθείινληαη ζε πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθπγή 

πξφθιεζεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε ηεο αζθαιηζηηθήο 

εηαηξείαο ηζρχεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε ξχπαλζε, 

πξνέξρεηαη απφ θηλδχλνπο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη, φζνλ αθνξά ην θχηνο θαη ηα 

κεραλήκαηα ηνπ πινίνπ. 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζηελ θάιπςε, πνπ πξνζθέξνπλ νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο φζνλ αθνξά ηελ ζχγθξνπζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ πινίνπ κε 

θάπνην άιιν ζθάθνο. ην άξζξν 8 ησλ Institute Time Clauses Hull ηνπ 1995, 

αλαθέξεηαη, φηη ε εθάζηνηε αζθαιηζηηθή εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα θαιχςεη ην 
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75% ηνπ πνζνχ, πνπ έρεη θαηαβιεζεί απφ ηνλ αζθαιηζκέλν γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

δεκηψλ, πνπ πξνθιήζεθε ζε ηξίην πινίν έπεηηα απφ κία ζχγθξνπζε. Πξνυπφζεζε γηα 

ηελ ηζρχ απηήο ηεο ξήηξαο είλαη ε επζχλε γηα ηελ ζχγθξνπζε λα βαξχλεη θαη ηα δχν 

πινία εμίζνπ. Δπίζεο, ην πνζνζηφ ηνπ 75% ηζρχεη θαη γηα δηθαζηηθά ή ινηπά έμνδα, 

πνπ πξνέθπςαλ ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ λα πεξηνξηζηνχλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ. Σν ππνιεηπφκελν πνζνζηφ ηνπ 25% θαιχπηεηαη ζπλήζσο απφ ηνπο 

αιιειαζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ηα P & I Clubs. Απηφο άιισζηε ήηαλ θαη έλαο 

απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζρεκαηίζηεθαλ απηνί νη νξγαληζκνί. 

Τθίζηαληαη ζπγθεθξηκέλα είδε θηλδχλσλ γηα ηα νπνία αλαθέξεηαη ξεηά, φηη δελ 

παξέρεηαη θάιπςε ζε κία αζθάιηζε θχηνπο θαη κεραλψλ. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο 

αθνξνχλ ζπλήζσο θηλδχλνπο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη είηε κε πνιέκνπο θαη έλνπιεο 

ζπξξάμεηο είηε κε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. Γηα ηηο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ, πνπ 

απνθιείνληαη πθίζηαληαη μερσξηζηά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, πνπ παξέρνπλ ζρεηηθή 

θάιπςε. Δπίζεο, γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη πινηνθηήηεο ζπρλά θαηαθεχγνπλ ζηνπο 

αιιειαζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ηα γλσζηά Protection and Indemnity Clubs. 

 

3.2 Αζθάιεηα θνξηίνπ 

Με ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζθάιηζεο παξέρεηαη θάιπςε φζνλ αθνξά 

δεκηέο, νη νπνίεο πξνθαινχληαη ζην κεηαθεξφκελν εκπφξεπκα ελφο πινίνπ. Σν 

θνξηίνπ ηνπ θάζε πινίνπ δελ απνηειεί κέξνο απηνχ, έηζη είλαη ππνρξεσηηθφ λα 

αζθαιίδεηαη μερσξηζηά. ηελ δηεζλή νξνινγία ε ελ ιφγσ θαηεγνξία αλαθέξεηαη σο 

«Cargo Insurance».  

Όπσο θαη ζηηο αζθαιίζεηο θχηνπο θαη κεραλεκάησλ, έηζη θαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, νη ξήηξεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κία αζθάιηζε πεξηγξάθνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο φξσλ, πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα δηάθνξα δηεζλή Ηλζηηηνχηα, ηα 

νπνία έρνπλ ήδε αλαθεξζεί. Δλδεηθηηθά, θάπνηεο εθ ησλ πιένλ δηαδεδνκέλσλ ξεηξψλ 

απνηεινχλ νη Institute Cargo Clauses (I.C.C.) A, B ή C, Institute War Clauses Cargo, 

Institute Strikes Cargo, πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά ηνπ Λνλδίλνπ θαη νη American 

Institute Cargo Clauses ηεο ακεξηθαληθήο αγνξάο. Δπίζεο, ζηελ ζθαλδηλαβηθή 

αζθαιηζηηθή αγνξά εθαξκφδνληαη νη Norwegian Cargo Clauses. Όπσο έρεη ήδε 

επηζεκαλζεί ε πιεηνςεθία ησλ λαπηαζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ πηνζεηεί ην αγγιηθφ 

δίθαην. Δπνκέλσο, είλαη θπζηνινγηθφ ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκβνιαίσλ, απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ξήηξεο λα πξνηηκψληαη απηέο ηεο αγνξάο ηνπ Λνλδίλνπ (I.C.C. A, B 

ή C). Ζ πην πξφζθαηε επηθαηξνπνίεζε απηψλ ησλ ξεηξψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

2009. Πξηλ ηελ έθδνζε απηή ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά θχξην 

ιφγν νη ξήηξεο ηεο έθδνζεο ηνπ 1982.  

Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, ηα νπνία δηέπνληαη απφ ηηο αλσηέξσ νκάδεο ξεηξψλ 

θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ γηα ηα κεηαθεξφκελα θνξηία ελφο πινίνπ. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ νη Institute Cargo Clauses B, C θαη Institute War Clauses Cargo, 
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Institute Strikes Cargo, φπνπ θαιχπηνληαη θαηεγνξίεο θηλδχλσλ, πνπ αλαθέξνληαη 

ξεηά. 

ηελ ζπλέρεηα απηήο ηεο ελφηεηαο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία ζχληνκε αλάιπζε ησλ 

θηλδχλσλ, πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο ξήηξεο ηεο αγγιηθήο αγνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

Institute Cargo Clauses (I.C.C.) A, B θαη C ηνπ 2009. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα ξεηξψλ 

ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ππννκάδεο (A, B θαη C). Με ηελ πξψηε ππννκάδα (I.C.C. A) 

θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ, πνπ ελδερνκέλσο λα επηθέξνπλ δεκηέο ζην 

κεηαθεξφκελν θνξηίν ελφο πινίνπ. Με ηνλ φξν θνξηίν ελφο πινίνπ αλαθέξεηαη 

απνθιεηζηηθά ην κεηαθεξφκελν εκπφξεπκα απηφ θάζε απηφ ρσξίο λα 

πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ πιηθά ζπζθεπαζίαο (θπηία, εκπνξεπκαηνθηβψηηα, θηι.) 

Οπσζδήπνηε ε θαζνιηθή θάιπςε ησλ θηλδχλσλ αθνξά ζε γεγνλφηα, πνπ ζπκβαίλνπλ 

ηπραία θαη δελ νθείινληαη ζε έκθπηα ειαηηψκαηα ή θπζηνινγηθή θζνξά ηνπ θνξηίνπ 

(βιέπε Geoffrey Hudson et al., 2012). Σελ επζχλε γηα ηελ απφδεημε ηεο εγγχηεξεο 

αηηίαο, πνπ πξνθάιεζε κία δεκηά ζε κεηαθεξφκελν θνξηίν ηελ έρεη ν αζθαιηζκέλνο. 

Δληνχηνηο, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ζε απηήλ ηελ νκάδα ξεηξψλ, γηα ηηο 

νπνίεο ε αζθάιηζε θνξηίνπ δελ παξέρεη θάιπςε. Σέηνηα πεξίπησζε απνηειεί ε κε 

αμηνπινΐα ηνπ πινίνπ, πνπ κεηαθέξεη ην θνξηίν, θαζψο θαη ε αθαηαιιειφηεηα ησλ 

δεμακελψλ θαη ησλ γεξαλψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη 

θφξησζε/ εθθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ. Δπίζεο, δελ παξέρεηαη θάιπςε ζε 

πεξηπηψζεηο εζθεκκέλεο ακέιεηαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Αληίζηνηρα, νπνηαδήπνηε 

δεκηά πξνθιεζεί απφ ακέιεηα θαηά ηελ ζπζθεπαζία ηνπ εκπνξεχκαηνο, ελψ δελ 

παξέρεηαη θάιπςε ζε πεξίπησζε πνιέκνπ θαη απεξγίαο. ε πεξίπησζε, θαηά ηελ 

νπνία έλα πινίν αιιάμεη ην πξνθαζνξηζκέλν δξνκνιφγηφ ηνπ, ηφηε ν αζθαιηζκέλνο 

ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα ηελ αιιαγή. Δπηπιένλ, 

γηα λα ζπλερίζεη λα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα πξέπεη ε αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία λα απνδερζεί λα θαιχςεη ηελ λέα δηαδξνκή θαη ελδερνκέλσο λα 

δηαπξαγκαηεπηεί κία θαηλνχξγηα ζπκθσλία κε ηνλ αζθαιηζκέλν.  

Οη επφκελεο δχν ππννκάδεο (I.C.C. B θαη C) πεξηνξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο, πνπ 

θαιχπηνληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα θαιχπηνληαη δεκηέο ζην θνξηίν, νη νπνίεο 

πξνθαινχληαη απφ θσηηά, έθξεμε, πξνζάξαμε, αλαηξνπή, ζχγθξνπζε ή βχζηζε ηνπ 

πινίνπ. Δπίζεο, θαιχπηνληαη δεκηέο ζε θνξηία, νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα πξάμεσλ 

γεληθήο αβαξίαο. Δθηφο απφ ηνπο θηλδχλνπο, νη νπνίνη θαιχπηνληαη νη ππφινηπεο 

ιεπηνκέξεηεο ησλ ηξηψλ ππννκάδσλ είλαη παξαπιήζηεο. Τθίζηαληαη θάπνηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ εθθεχγεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 

Σν ζχλνιν ησλ ξεηξψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά 

θαιχπηνπλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηφζν ζε νιηθέο φζν θαη κεξηθέο δεκηέο ηνπ θνξηίνπ. 

Ζ θάιπςε απηή δελ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαηά ηελ ζαιάζζηα κεηαθνξά ηνπ 

θνξηίνπ, αιιά επεθηείλεηαη ζε φια ηα ζηάδηα απφ ηελ ηειηθή απνζήθεπζε πξηλ ηελ 

κεηαθνξά ζην πινίν έσο ηελ εθθφξησζε θαη ηελ κεηαθνξά ζηηο απνζήθεο ηνπ 
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παξαιήπηε (βιέπε Mutenga & Parsons, 2012). Μία νπζηψδεο δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ ξεηξψλ, πνπ έρνπλ αλαθεξζεί, είλαη, φηη ζχκθσλα κε ηνπο American Institute 

θαη ηνπο Norwegian Cargo Clauses ε θάιπςε δελ θαιχπηεη ην ζηάδην ηεο ηειηθήο 

απνζήθεπζεο πξηλ ηελ κεηαθνξά ζην πινίν. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ζηελ 

αζθαιηζηηθή αγνξά ηνπ Λνλδίλνπ ππάξρνπλ ηππνπνηεκέλνη φξνη θαη ξήηξεο, πνπ 

αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εκπνξεπκάησλ. Με απηνχο ηνπο φξνπο 

εμεηδηθεχνληαη νη θαιππηφκελνη θίλδπλνη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θνξηίνπ. Σέηνηεο 

θαηεγνξίεο είλαη ηα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα, πξντφληα άλζξαθα, ην πεηξέιαην, μπιεία 

θαη πξντφληα φπσο θαθέο, βακβάθη θαη δάραξε. ε απηέο ηηο ξήηξεο πθίζηαληαη 

νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζπγθξηηηθά κε ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο ηνπ 

Λνλδίλνπ (I.C.C. A, B θαη C), γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο 

νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εκπνξεπκάησλ. 

 

3.3 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζθάιηζεο πεξηιακβάλνληαη νη θαιχςεηο, πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηνπο πινηνθηήηεο, δηαρεηξηζηέο θαη λαπισηέο πινίσλ  νη 

αιιειαζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί (P & I Clubs). Οη θαιχςεηο απηέο αθνξνχλ 

ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ πξνο ηξίηνπο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα απνδεκησζεί έλα κέινο απνηειεί ε θάιπςε εθ κέξνπο ηνπ φισλ ησλ 

δεκηψλ πξνο ην εθάζηνηε ηξίην κέξνο. Με άιια ιφγηα ηα κέιε ελφο P & I Club 

απνδεκηψλνληαη γηα δαπάλεο, πνπ έρνπλ ήδε θαηαβάιεη. ηελ δηεζλή πξαθηηθή 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «Protection & Indemnity Insurance». ρεηηθά κε ηελ εμέιημε, 

ηελ δνκή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί αλαθνξά ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα πεξηγξαθνχλ 

νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαιχςεσλ, πνπ παξέρνληαη απφ ηα P & I Clubs.  

ηελ ελφηεηα, φπνπ αλαθέξζεθαλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αιιειαζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ ζηελ λαπηηιία θαηέζηε ζαθέο, φηη ην εηήζην αζθάιηζηξν, πνπ ζα 

θαηαβιεζεί απφ ηα κέιε ηνπο δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλν εμ’ αξρήο. Μία αληίζηνηρε 

αζάθεηα επηθξαηεί θαη φζνλ αθνξά ηηο παξερφκελεο θαιχςεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, 

φηη ζηελ βηβιηνγξαθία, ζπρλά ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζθάιηζεο αλαθέξεηαη σο 

θάιπςε γηα ηελ νκάδα ησλ «απνκεηλαξηψλ» (leftovers) ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ 

Ναπηαζθάιεηαο. Γειαδή κε ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαιχπηνληαη δαπάλεο, πνπ 

πξνθαινχληαη απφ θηλδχλνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη ελδηαθεξφκελνη δελ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα αζθαιηζηνχλ ζηηο ινηπέο θαηεγνξίεο ηεο Ναπηαζθάιεηαο. Γηα λα είλαη 

ζαθείο νη δαπάλεο, πνπ θαιχπηνληαη απφ ην θάζε club εθδίδεη έλα εγρεηξίδην θαλφλσλ 

(rule book), ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα είδε θηλδχλσλ γηα ηα νπνία παξέρεηαη 

απνδεκίσζε. Αληίζηνηρα, αλαθέξνληαη θαη νη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ 

παξέρεηαη θάιπςε απφ ηα P & I Clubs. Χζηφζν, παξακέλεη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα 

ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ θάζε νξγαληζκνχ λα απνδερζεί ηελ θάιπςε θηλδχλσλ, νη νπνίνη 

δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζην εγρεηξίδην. Ζ επρέξεηα απηή απνηειεί ηελ νπζία ηνπ 
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«γεληθνχ θαλφλα» ή «omnibus rule», φπσο αλαθέξεηαη δηεζλψο. Με βάζε απηφλ ηνλ 

θαλφλα έλα Club έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνθαζίζεη λα απνδεκηψζεη έλα κέινο ηνπ 

γηα νπνηνδήπνηε έμνδν πξνθαιείηαη απφ ηελ εκπινθή ηνπ ζηελ θαηνρή θαη δηαρείξηζε 

εκπνξηθψλ πινίσλ. ηνπο δηάθνξνπο αιιειαζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη αλά ηνλ θφζκν, νη παξερφκελεο θαιχςεηο δελ δηαθνξνπνηνχληαη 

ζεκαληηθά. Δηδηθφηεξα, ηα κέιε ηνπ δηεζλνχο νκίινπ «The International Group of P 

& I Clubs» παξέρνπλ ζρεδφλ ηηο ίδηεο θαιχςεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ν 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο. Σππηθά έλα Club θαιχπηεη δεκηέο, πνπ πξνθαινχληαη απφ 

έλα κέινο ηνπ θαη πξνέξρνληαη απφ ηα αθφινπζα γεγνλφηα (βιέπε Hazelwood, 2000): 

1. χγθξνπζε κε έηεξν πινίν: ε απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη δεκηέο, 

νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ έλα ηππηθφ ζπκβφιαην αζθάιηζεο θχηνπο θαη 

κεραλεκάησλ (Hull & Machinery Insurance) θαη πξνθαινχληαη απφ ζχγθξνπζε δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ πινίσλ.  

2. Εεκηέο ζε ζηαζεξά θαη επηπιένληα αληηθείκελα: Έλα Club ζα θαιχςεη ηηο 

δεκηέο, πνπ πξνθάιεζε έλα πινίν ζε έλαλ ιηκέλα, κία απνβάζξα, κία πισηή δεμακελή 

θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηαζεξφ ή θηλνχκελν αληηθείκελν δελ ζεσξείηαη πινίν. 

3. Εεκηέο ζην θνξηίν: ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαιχπηνληαη, φιεο νη 

απψιεηεο θαη δεκηέο (κεξηθέο ή νιηθέο) ζην κεηαθεξφκελν εκπφξεπκα ελφο πινίνπ, νη 

νπνίεο πξνθαινχληαη απφ αηηίεο, νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ έλα ζπκβφιαην 

αζθάιηζεο θνξηίνπ. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα απνηεινχλ δεκηέο ζην θνξηίν, 

πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ κε αμηνπινΐα ηνπ πινίνπ, θαζψο θαη ηελ αθαηαιιειφηεηα 

ησλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ θαη ρψξσλ ηνπ. Δπίζεο, έλα P & I Club ζα απνδεκηψζεη 

έλα κέινο ηνπ γηα ηα έμνδα, πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθθφξησζε θαη απφξξηςε ηνπ 

θνξηίνπ, πνπ δελ είλαη πιένλ θαηάιιειν γηα ρξήζε. Όια ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην κέινο ελφο Club δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

απνδεκησζεί γηα παξφκνηεο δαπάλεο απφ θάπνην ηξίην κέξνο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη 

πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ηα P & I Clubs δελ απνδεκηψλνπλ ηα κέιε ηνπο. Σέηνηεο 

απνηεινχλ ε κεηαθνξά ιαζξαίνπ εκπνξεχκαηνο, αληηθεηκέλσλ κε ηνλίδνπζα 

αθηηλνβνιία, ζπάλησλ ή πνιχηηκσλ πιηθψλ, θαζψο θαη θνξηίνπ ζε θαηεςπγκέλε 

κνξθή. Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ φιεο νη ινηπέο δχλαληαη λα 

θαιπθζνχλ απφ ηα Clubs ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη νη θαιχςεηο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη ζην εγρεηξίδην ησλ θαλφλσλ. Δπίζεο, νη αιιειαζθαιηζηηθνί 

νξγαληζκνί δελ θαιχπηνπλ δαπάλεο ησλ κειψλ ηνπο, πνπ πξνθαινχληαη απφ πξάμεηο 

απάηεο. Αληίζηνηρα, ζε πεξίπησζε, πνπ ην πινίν αθνινπζήζεη δηαδξνκή δηαθνξεηηθή 

απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε γηα ιφγνπο, πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηεο 

λαπζηπινΐαο θαη πξνθχςνπλ δεκηέο ζην θνξηίν, ηφηε ην κέινο δελ ζα θαιπθζεί. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε, πνπ ην θνξηίν παξαδνζεί ζε έηεξν ιηκέλα απφ απηφλ, 

πνπ έρεη ζπκθσλεζεί. Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ζε γεληθέο γξακκέο ηα P & I 

Clubs θαηά θάπνηνλ ηξφπν επηβάινπλ ζηα κέιε ηνπο ηελ εθαξκνγή ησλ Καλφλσλ 
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Hague - Visby. Σέινο, ππάξρνπλ θαη άιιεο εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο, γηα ηηο νπνίεο ηα 

Clubs δελ παξέρνπλ θάιπςε ζηα κέιε ηνπο (βιέπε Hazelwood, 2000). Ζ αλαθνξά ζε 

απηέο εθθεχγεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.       

4. Εεκηέο ζε αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ πινίνπ: ε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θαιχςεηο ζε δεκηέο αληηθεηκέλσλ φπσο 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα (containers) θαη ινηπφο εμνπιηζκφο. Δμαηξνχληαη, φκσο 

αληηθείκελα ηα νπνία είλαη κέξνο ηνπ πινίνπ. 

5. Γαπάλεο ζρεηηδφκελεο κε άηνκα πνπ επηβαίλνπλ ζε έλα πινίν: Μία 

πινηνθηήηξηα εηαηξεία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αηφκσλ, πνπ επηβαίλνπλ 

ζηα δηάθνξα πινία ηεο. Έηζη, ηα P & I Clubs ζα θαιχςνπλ δαπάλεο, πνπ αθνξνχλ 

ηξαπκαηηζκνχο, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη απνδεκηψζεηο ζε πεξίπησζε 

ζαλάηνπ. Ζ θάιπςε απηή πεξηιακβάλεη ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο, ηνπο θνξησηέο/ 

εθθνξησηέο, ζπλεξγεία επηζθεπήο, πηιφηνπο, θαζψο θαη ηνπο επηζθέπηεο πνπ 

επηβαίλνπλ ζε έλα πινίν. Δπίζεο, γηα ηα επηβαηεγά πινία ε θάιπςε πεξηιακβάλεη θαη 

ηνπο επηβάηεο απηψλ γηα φζν βξίζθνληαη επί ηνπ ζθάθνπο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

εληάζζνληαη αθφκα δαπάλεο επαλαπαηξηζκνχ, θαζψο θαη κηζζνινγηθφ θφζηνο γηα 

κέιε ηνπ πιεξψκαηνο, πνπ λνζειεχνληαη. Δπηπξφζζεηα, ηα Clubs ζα θαιχςνπλ ηα 

έμνδα, πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηελ αιιαγή ηνπ δξνκνινγίνπ ελφο πινίνπ ζηελ 

πεξίπησζε, πνπ θάηη ηέηνην απαηηεζεί γηα ηελ δηαθνκηδή ελφο αζζελνχο ή 

ηξαπκαηηζκέλνπ αηφκνπ, πνπ επηβαίλεη ζην ζθάθνο. Δπηπιένλ, θαζψο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρνπλ απμεζεί θαη νη πεξηπηψζεηο ιαζξεπηβαηψλ ζηα πινία, ζπρλά ηα P & I 

Clubs, θαινχληαη λα θαιχςνπλ έμνδα επαλαπαηξηζκνχ ησλ ιαζξεπηβαηψλ, θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε δαπάλε πξνθχςεη απφ ελέξγεηεο ηνπο. 

6. Πξφζηηκα: ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζε κία πινηνθηήηξηα εηαηξεία επηβάιινληαη 

πξφζηηκα απφ ηηο αξρέο, γηα πξάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα πινίν απηφ θαζεαπηφ ή 

κε ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο. Σα P & I Clubs ζπλήζσο αλαθέξνπλ γηα πνηα είδε 

πξνζηίκσλ θαη λνκηθψλ θπξψζεσλ θαιχπηνπλ ηα κέιε ηνπο ζην εθάζηνηε εγρεηξίδην 

θαλφλσλ. 

7. Γαπάλεο παξακνλήο ζε θαξαληίλα: ε απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη 

δαπάλεο, κε ηηο νπνίεο βαξχλεηαη ην κέινο ελφο Club θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξακνλή ζε θαξαληίλα ιφγσ θάπνηαο κνιπζκαηηθήο αζζέλεηαο. 

8. Γαπάλεο λαπαγίσλ: Σα P & I Clubs θαιχπηνπλ ηα έμνδα ελφο κέινπο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλέιθπζε ελφο πινίνπ, ην νπνίν λαπάγεζε. Πέξα απφ ηα 

έμνδα αλέιθπζεο θαιχπηνληαη επίζεο δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηελ κεηαθνξά, 

θαηαζηξνθή θαη επηζήκαλζε ελφο λαπαγίνπ, ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνίεζε έλα κέινο.  

9. Γαπάλεο ιφγσ ξχπαλζεο: Γπζηπρψο απφ ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη έπεηηα ηα 

πεξηζηαηηθά ζαιάζζησλ αηπρεκάησλ, ηα νπνία πξνθαινχλ ξχπαλζε, ιφγσ δηαξξνήο 

θαπζίκνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ επηθίλδπλνπ ζπζηαηηθνχ, έρνπλ απμεζεί. Δμαηηίαο, 

απηήο ηεο αχμεζεο νη αιιειαζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ εκπιαθεί ελεξγά ζηελ 
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θάιπςε δαπαλψλ ησλ κειψλ ηνπο, πνπ νθείινληαη ζε ηέηνηα πεξηζηαηηθά. Ζ 

ελδειερήο αλάιπζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ P & I Clubs ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν κίαο μερσξηζηήο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο. ηελ παξνχζα ζα αλαθεξζνχλ 

ζπλνπηηθά ηα είδε ησλ δαπαλψλ, πνπ θαιχπηνληαη. Αξρηθά έλα Club θαιχπηεη ηηο 

απνδεκηψζεηο, πνπ ζα θαηαβάιεη έλα κέινο γηα ηελ ζαιάζζηα ξχπαλζε, πνπ 

πξνθιήζεθε απφ θάπνην πινίνπ ηνπ. Ζ θάιπςε απηή αθνξά, απνδεκηψζεηο νη νπνίεο 

θαηαβιήζεθαλ απφ ην κέινο κε ηελ ηδηφηεηα απνθιεηζηηθά ηεο πινηνθηήηξηαο 

εηαηξείαο θαη φρη κε απηήλ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θνξηίνπ. Ζ εμαίξεζε απηή αθνξά 

κεγάινπο ελεξγεηαθνχο θνινζζνχο, νη νπνίνη κεηαθέξνπλ κε θαχζηκα κε ηδηφθηεηνπο 

ζηφινπο. Δπίζεο, ηα Clubs θαιχπηνπλ ηα έμνδα, πνπ θαηέβαιε έλα κέινο ηνπο γηα ηελ 

αλάζρεζε θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πξνθιεζείζεο ξχπαλζεο. Σέινο, ηα Clubs 

απνδεκηψλνπλ ηα κέιε ηνπο γηα πξφζηηκα ηα νπνία ηνπο επηβάιινληαη απφ θξαηηθέο 

αξρέο έπεηηα απφ κφιπλζε, πνπ πξνθάιεζε θάπνην πινίν ηνπο. 

10. Έμνδα ξπκνπιθήζεσο: Σα P & I Clubs θαιχπηνπλ ηα κέιε ηνπο γηα έμνδα 

ξπκνπιθήζεσο, πνπ απηά θαηαβάινπλ θαηά ηελ είζνδν/ έμνδν απφ έλαλ ιηκέλα. 

Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη αθνξνχλ ηα πην βαζηθά θαη ζπλήζε 

είδε θαιχςεσλ απφ έλαλ αιιειαζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. Άιισζηε ν θάζε νξγαληζκφο 

ζην εγρεηξίδην θαλφλσλ, πνπ παξαδίδεη ζηα κέιε ηνπ αλαθέξεη αλαιπηηθά ηηο 

δαπάλεο, πνπ θαιχπηνληαη. Χζηφζν, πθίζηαληαη θαη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ηα 

Clubs δελ απνδεκηψλνπλ ηα κέιε ηνπο. Αξρηθά, νη αιιειαζθαιηζηηθνί δελ ζα 

θαιχςνπλ έλα κέινο εάλ ε δεκηά πξνθιήζεθε απφ εκπινθή πινίνπ ηνπ ζε έθλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, δελ απνδεκηψλνληαη ηα κέιε γηα πεξηπηψζεηο, πνπ 

θαιχπηνληαη απφ άιιεο θαηεγνξίεο αζθαιίζεσλ (H&M, Cargo Insurance). Δπηπιένλ, 

ηα Clubs δελ παξέρνπλ απνδεκηψζεηο γηα δαπάλεο, πνπ πξνέθπςαλ απφ πνιέκνπο, 

ζπξξάμεηο, ηξνκνθξαηηθέο ή επαλαζηαηηθέο ελέξγεηεο. Πεξαηηέξσ, έλα κέινο δελ ζα 

απνδεκησζεί γηα δαπάλεο, νη νπνίεο ήηαλ απνηέιεζκα ελεξγεηψλ νη νπνίεο είραλ σο 

ζθνπφ θαη θίλεηξν ηελ πξφθιεζε δεκηψλ. Σέινο, ζην εγρεηξίδην κε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

θάζε αιιειαζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ πεξηγξάθνληαη νη απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη 

ζπληήξεζεο, πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ ηα κέιε ηνπ, έηζη ψζηε λα δηθαηνχληαη 

απνδεκηψζεσλ χζηεξα απφ θάπνην αηχρεκα. Δάλ θάπνην κέινο δελ ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο απηέο δελ δηθαηνχηαη θαη απνδεκίσζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

 

3.4 Αζθάιεηα λαύινπ, ππεξεκεξίαο θαη ππεξάζπηζεο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία Ναπηαζθάιεηαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο 

ηδηνθηήηεο θαη δηαρεηξηζηέο πινίσλ. ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο 

«Freight, Demurrage and Defence Insurance» θαη ελ ζπληνκία «FD & D Insurance». 

Σν αληηθείκελν απηήο ηεο θαηεγνξίαο αζθάιηζεο ζπρλά ζπγρέεηαη κε απηφ ησλ 

ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ. ηελ παξνχζα ππνελφηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία 
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ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ψζηε λα απνζαθεληζηεί ν ζθνπφο θαη ην 

αληηθείκελν ηεο. 

Αξθεηά ζπρλά πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο δηαρείξηζεο πινίσλ 

αλαγθάδνληαη λα εκπιαθνχλ ζε δηθαζηηθέο δηελέμεηο, δηαπξαγκαηεχζεηο θαη 

ζπκβηβαζκνχο πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηα ηνπο. 

Απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη θνζηνβφξεο, θαζψο πεξηιακβάλνπλ ακνηβέο ζε πξνζσπηθφ 

φπσο δηθεγφξνπο, εκπεηξνγλψκνλεο, δηακεζνιαβεηέο θαη παξφκνηεο εηδηθφηεηεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζθάιηζεο απνδεκηψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηα έμνδα 

ηέηνησλ  δηαδηθαζηψλ. Απηφ, πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί  είλαη φηη ε ελ ιφγσ 

θαηεγνξία θαιχπηεη ηα έμνδα γηα ηελ επίιπζε θάπνηνπ δεηήκαηνο θαη φρη ηηο δαπάλεο, 

πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην δήηεκα ην ίδην. Ζ ελ ιφγσ θάιπςε παξέρεηαη σο επί ην 

πιείζηνλ απφ ηα P & I Clubs, σο επηπιένλ παξνρή απφ ηελ ζπλήζε θάιπςε αζηηθήο 

επζχλεο. Δπνκέλσο, βαζίδεηαη θαη ε ελ ιφγσ θάιπςε ζηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο Club. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ έρεη θαηαζηεί ζαθέο, φηη ε αζθάιηζε FD & D αθνξά ζε 

έμνδα, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα επίιπζε πνηθίισλ δεηεκάησλ. Γηα λα θαηαλνεζεί 

πιεξέζηεξα φ ξφινο ηνπ θιάδνπ απηνχ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα ηέηνηα 

δεηήκαηα, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία θαη δηαρείξηζε εκπνξηθψλ 

πινίσλ (βιέπε Anderson, 1999). Απφ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο επίιπζεο δηαθνξψλ ε 

πην δηαδεδνκέλε αθνξά δεηήκαηα λαχισλ θαη ππεξεκεξίαο, φπσο καξηπξά θαη ε 

νλνκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο αζθάιηζεο (freight, demurrage). Δπίζεο, ζε 

πεξηπηψζεηο θαζνξηζκνχ ησλ κεξηδίσλ ζπκκεηνρήο ζε δαπάλεο γεληθήο αβαξίαο θαη 

δηάζσζεο, ηα έμνδα ηνπ εηδηθνχ δηακεζνιαβεηή κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ. Αληίζηνηρα 

ηζρχεη ζε πεξηπηψζεηο δηελέμεσλ ζρεηηθά κε αζέηεζε φξσλ λαχισζεο θαη ελνηθίαζεο 

πινίσλ ζε ηξίηνπο. Δπηπιένλ, δελ απνηειεί ζπάλην θαηλφκελν ε ρξήζε αθαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνχ απφ ηξίηνπο θαηά ηελ δηαρείξηζε ελφο πινίνπ, φπσο επίζεο ε εκηηειήο 

παξνρή ππεξεζηψλ απφ επηζθεπαζηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη ε παξάδνζε θαχζηκνπ 

θαθήο πνηφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ δηαδηθαζία θφξησζεο/ εθθφξησζεο ελφο 

πινίνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ δεκηέο ζην θνξηίν απφ ελέξγεηεο ηξίησλ. Γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε δεκηψλ, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο επηθαινχληαη εηδηθνί 

εκπεηξνγλψκνλεο, πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί κία απαίηεζε πξνο ηξίηνπο. Σα έμνδα 

απηψλ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαιχπηεη ε FD & D αζθάιηζε. εκαληηθή επίζεο είλαη 

ε ζπλεηζθνξά λνκηθψλ θαη ινηπψλ εηδηθνηήησλ (κεραληθψλ, λαππεγψλ, θηι) ζην 

πιαίζην λαππήγεζεο ή αγνξαπσιεζίαο ελφο πινίνπ απφ κία πινηνθηήηξηα εηαηξεία. 

Οη ακνηβέο απηψλ ησλ επηζηεκφλσλ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο αζθάιηζεο. Αληηζηνίρσο, ζε πεξηπηψζεηο ελεξγεηψλ απφ θξαηηθέο θαη 

ινηπέο αξρέο, νη νπνίεο αλαίηηα βιάπηνπλ ηα ζπκθέξνληα πινηνθηεηψλ επηθαιείηαη ε 

γλψζε νξηζκέλσλ εηδηθνηήησλ. Σέινο, ζε πεξηπηψζεηο, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

θαηεγνξία αζθάιηζεο θχηνπο θαη κεραλεκάησλ (H & M Insurance), αιιά ε 

πξνθιεζείζα δεκηά δελ ππεξβαίλεη ηελ ζρεηηθή απαιιαγή (deductible), γηα ηελ 

απνδεκίσζε απφ ηξίηνπο απαηηείηαη ε ζπλδξνκή εηδηθψλ. Οη ακνηβέο, θαζψο θαη ηα 
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ινηπά δηαδηθαζηηθά έμνδα, ηα νπνία ζα αλαθχςνπλ ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο 

θαιχπηνληαη απφ ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. 

Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά ζηελ αζθάιηζε FD & D, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε 

θάιπςε απφ ηα αληίζηνηρα Clubs δελ είλαη θαζνιηθή. Με άιια ιφγηα, νη θνξείο 

αζθάιηζεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θάιπςε ηέηνησλ δαπαλψλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα απνξξίςνπλ θάπνηα ππφζεζε. Απηφ ζπκβαίλεη, φηαλ κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο 

θξίλνπλ, φηη νη πηζαλφηεηεο επηηπρνχο έθβαζεο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο θαη 

επνκέλσο ηα έμνδα ηεο δηέλεμεο ζα είλαη άζθνπα. 

 

3.5 Αζθάιεηα λαύινπ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζθάιηζεο απνηειεί έλα πεξίπινθν κέξνο ηεο 

Ναπηαζθάιεηαο, ην νπνίν φκσο είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν γηα ηνπο ηδηνθηήηεο θαη 

δηαρεηξηζηέο εκπνξηθψλ πινίσλ. ηελ δηεζλή νξνινγία αλαθέξεηαη σο «Freight 

Insurance». Ο φξνο freight ζπρλά ζπγρέεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν cargo. Χζηφζν, ε 

αζθάιεηα λαχινπ έρεη εληειψο δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα 

θνξηίνπ, πνπ αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. Γηα λα θαηαζηεί ζαθήο ε δηαθνξά 

ησλ δχν θαηεγνξηψλ αζθάιηζεο πξέπεη λα δνζεί ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ λαχινπ. 

Με ηνλ φξν λαχιν (freight) ελλνείηαη ην πνζφ, πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηνλ 

κεηαθνξέα ελφο θνξηίνπ απφ ηνλ αληίζηνηρν εληνιέα (βιέπε Association of Marine 

Underwriters of San Francisco Inc., 2002). ε κία γελίθεπζε ηνπ φξνπ αλαθέξεηαη σο 

ην θέξδνο, πνπ απνθνκίδεη έλαο πινηνθηήηεο απφ ηελ δηαρείξηζε ελφο πινίνπ ηνπ 

(βιέπε, Geoffrey Hudson et al., 2012). Σν θέξδνο απηφ απνθνκίδεηαη θαηά θαλφλα κε 

ηελ παξάδνζε ηνπ θνξηίνπ απφ ην πινίν, ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ 

έρνπλ ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο, πνπ 

έλα κέξνο πξνθαηαβάιιεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κεηαθνξάο (advance freight), φπσο 

θαη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο πξνθαηαβάιιεηαη νιφθιεξν ην πνζφ (prepaid freight). 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα θαηαβιεζεί ην ζπκθσλεκέλν λαχιν απνηειεί αληηθείκελν 

ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαθνξάο, εληφο ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθνληαη νη ζρεηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ είλαη ζαθήο ε ζεκαζία ηεο αζθάιηζεο λαχινπ, θαζψο κε 

απηήλ θαιχπηεηαη ν θίλδπλνο απψιεηαο θέξδνπο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο θαη δηαρεηξηζηψλ 

πινίσλ. Γηα ηελ θάιπςε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ νη πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελεο νκάδαο 

ξεηξψλ είλαη απηέο ηεο αγγιηθήο αζθαιηζηηθή αγνξάο, νη Institute Time Clauses 

Freight. Ζ πην πξφζθαηε επηθαηξνπνίεζε απηψλ ησλ ξεηξψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

1995. Οη θίλδπλνη, νη νπνίνη θαιχπηνληαη είλαη παλνκνηφηππνη κε απηνχο ζε κία 

αζθάιηζε θχηνπο θαη κεραλεκάησλ, φπσο αλαιχζεθαλ ζηελ ζρεηηθή ππνελφηεηα. 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί, φηη κε ηελ αζθάιηζε λαχινπ ν αζθαιηζκέλνο θαιχπηεηαη γηα 

ηελ δεκηά, πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ ηδηνθηήηε ελφο ηξίηνπ πινίνπ, φζνλ αθνξά ην λαχιν 

απηνχ, έπεηηα απφ ζχγθξνπζε ησλ δχν ζθαθψλ. Ζ ππνρξέσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 
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εηαηξεηψλ αλέξρεηαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε φπσο θαη ζηελ αζθάιηζε θχηνπο θαη 

κεραλεκάησλ ζην 75% ηεο απνιεζζείζεο αμίαο ηνπ αληίζηνηρνπ λαχινπ. Απηή ε 

θάιπςε δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ αληίζηνηρε, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θχηνο θαη ηα 

κεραληθά ηνπ κέξε, θαζψο πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε απψιεηαο ζε 

λαχια. 

Όπσο θαη ζηηο ινηπέο θαηεγνξίεο, έηζη θαη ζηελ αζθάιηζε λαχινπ ν αζθαιηζκέλνο 

δελ θαιχπηεηαη γηα δεκηέο, πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο εκπφιεκσλ ζπξξάμεσλ θαη 

απεξγηψλ. Γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ζπλάπηνπλ 

μερσξηζηά ζπκβφιαην, πνπ θαιχπηνπλ ηέηνηνπ είδνπο δεκηέο. 

 

3.6 Αζθάιεηα θηλδύλωλ από πνιέκνπο θαη απεξγίεο 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, νη 

θίλδπλνη, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε πνιέκνπο θαη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο νκάδεο ξεηξψλ θαη πξνυπνζέζεσλ. Πξνθεηκέλνπ 

νη ελδηαθεξφκελνη λα απνθηήζνπλ θάιπςε γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, απαηηείηαη ε 

ζχλαςε μερσξηζηψλ ζπκβνιαίσλ θαη ε θαηαβνιή επηπιένλ αζθαιίζηξσλ. Ζ 

απφθαζε γηα ηελ ζχλαςε ηέηνησλ ζπκβνιαίσλ ελαπφθεηηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα 

ησλ ηδηνθηεηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ πινίσλ. Οη παξάκεηξνη, πνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πινίσλ, θαζψο θαη κε ην είδνο ηνπ 

εθάζηνηε κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ. 

Ζ αλάγθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεκηψλ, πνπ πξνθαινχληαλ ζε πεξηπηψζεηο 

εκπφιεκσλ ζπξξάμεσλ, αιιά θαη απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ θαηέζηε έληνλε απφ 

ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα θαη έπεηηα. Ζ Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε, νη Ναπνιεφληεηνη 

Πφιεκνη θαη νη δχν Παγθφζκηνη Πφιεκνη ζπλέβαιαλ ζηελ δηακφξθσζε εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ αζθάιηζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε επηπιένλ θηλδχλσλ απφ ηνπο 

ζπλεζηζκέλνπο ζαιάζζηνπο. Όζνλ αθνξά ην θχηνο θαη ηα κεραληθά κέξε ελφο 

πινίνπ, θαζψο θαη ηα λαχια απηνχ, νη θίλδπλνη ηφζν απφ πνιέκνπο, φζν θαη απφ 

απεξγίεο θαιχπηνληαη απφ έλα εληαίν αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην. Αληίζεηα, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κεηαθεξφκελσλ θνξηίσλ ζπλάπηνληαη δχν μερσξηζηά ζπκβφιαηα, έλα 

γηα πνιέκνπο θαη έλα γηα απεξγίεο. Όπσο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο αζθάιηζεο, έηζη θαη 

ζηελ ελ ιφγσ ηα ζπλαθζέληα ζπκβφιαηα πεξηιακβάλνπλ ηππνπνηεκέλνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο εθδίδνληαη απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο. Οη πιένλ 

ρξεζηκνπνηνχκελνη φξνη είλαη απηνί ηεο αγγιηθήο αγνξάο. ηηο επφκελεο ππνελφηεηεο 

ζα πεξηγξαθνχλ ζπλνπηηθά νη θίλδπλνη, πνπ θαιχπηνληαη αλά πεξίπησζε. 
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3.6.1. Αζθάιεηα θνξηίνπ γηα θηλδύλνπο πνιέκωλ 

Ζ πην πξφζθαηε νκάδα φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα απηήλ ηελ θαηεγνξία 

νινθιεξψζεθε ην 2009 (Institute War Clauses Cargo 2009). Οη θίλδπλνη, νη νπνίνη 

θαιχπηνληαη είλαη (βιέπε Geoffrey Hudson et al., 2012): 

1. Πφιεκνο, εκθχιηνο πφιεκνο, επαλάζηαζε, εμέγεξζε θαη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα 

πξνέξρεηαη απφ εκπφιεκν κέξνο, 

2. ζχιιεςε, θξάηεζε, πνπ πξνθαιείηαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, 

3. εγθαηαιειεηκκέλεο λάξθεο, ηνξπίιεο, βφκβεο θαη ινηπφο νπιηζκφο. 

Όπσο είλαη θπζηνινγηθφ, ππάξρνπλ θαη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο κία 

αζθάιηζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο δελ παξέρεη θάιπςε. Οη ζπλζήθεο απηέο είλαη ίδηεο 

κε εθείλεο, πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελφηεηα ηεο αζθάιεηαο θνξηίνπ. πκπιεξσκαηηθά 

κε απηέο, δελ θαιχπηνληαη επίζεο δεκηέο, νη νπνίεο πξνθιήζεθαλ απφ ηελ ρξήζε 

ππξεληθψλ φπισλ εθ κέξνπο ερζξηθψλ δπλάκεσλ. ηελ πεξίπησζε, πνπ ε 

πξνθιεζείζα δεκηά νθείιεηαη ζε ρξήζε αληίζηνηρσλ κέζσλ απφ κε ερζξηθέο 

δπλάκεηο, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή θάιπςεο. Καηά ηα ινηπά 

κέξε νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο δελ κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε κία 

ζπλεζηζκέλε αζθάιεηα θνξηίνπ. 

 

3.6.2. Αζθάιεηα θνξηίνπ γηα θηλδύλνπο απεξγηώλ 

Με ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία αζθάιηζεο θαιχπηνληαη δεκίεο θαη δαπάλεο, νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. Ζ πην πξφζθαηε νκάδα φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ γηα απηήλ ηελ θαηεγνξία εθδφζεθε ην 2009 (Institute Strikes Clauses 

Cargo 2009). Οη θίλδπλνη, νη νπνίνη θαιχπηνληαη πξνέξρνληαη απφ ελέξγεηεο ζρεηηθέο 

κε (βιέπε Geoffrey Hudson et al., 2012): 

1. Απεξγνχο, απνθιεηζκέλνπο εξγάηεο απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαη άηνκα 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαηηθέο αλαηαξαρέο θαη δηακαξηπξίεο, 

2. ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο αηφκσλ, πνπ δξνπλ εθ κέξνπο ή ζρεηίδνληαη κε 

νκάδεο, νη νπνίεο επηρεηξνχλ λα αλαηξέςνπλ ή λα επεξεάζνπλ θπβεξλεηηθέο αξρέο,  

3. άηνκα πνπ δξνπλ κε πνιηηηθά, ηδενινγηθά ή ζξεζθεπηηθά θίλεηξα. 

Όζνλ αθνξά ηηο ελέξγεηεο αηφκσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 

1, νη αζθαιηζηηθέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ θάιπςε γηα δεκηέο, πνπ πξνθαινχληαη 

ζην θνξηίν σο απνηέιεζκα βίαησλ πξάμεσλ απηψλ ησλ αηφκσλ. ε πεξίπησζε, πνπ ε 

δεκηά πξνθιεζεί απιά απφ ην γεγνλφο, φηη νη απεξγνί δελ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο, ηφηε κία αζθαιηζηηθή εηαηξεία δελ θαιχπηεη ηελ δεκηά απηή. Καηά ηα ινηπά, 

ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο κίαο ζπλεζηζκέλεο αζθάιηζεο θνξηίνπ. 
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3.6.3. Αζθάιεηα θύηνπο, κεραλεκάηωλ θαη λαύινπ γηα θηλδύλνπο πνιέκνπ θαη 

απεξγηώλ 

Όζνλ αθνξά ηελ αζθάιηζε θχηνπο θαη κεραλεκάησλ (H & M Insurance) ε 

θάιπςε γηα θηλδχλνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε πνιέκνπο θαη απεξγίεο, παξέρεηαη απφ έλα 

αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην. Οη ξήηξεο, πνπ θαηά θαλφλα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο είλαη απηέο ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο ηνπ Λνλδίλνπ. Ζ πην πξφζθαηε 

επηθαηξνπνίεζε απηψλ ησλ ξεηξψλ νινθιεξψζεθε ην 1995 (Institute War and Strikes 

Clauses, Hulls Time 1995).  

Οη θίλδπλνη, πνπ θαιχπηνληαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε αλαθέξνληαη νη θίλδπλνη ζρεηηθνί κε πνιέκνπο. Οη θίλδπλνη 

είλαη ζρεδφλ ίδηνη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζε πεξίπησζε αζθάιηζεο θνξηίνπ (βιέπε 

Δλφηεηα 3.6.1). Ζ κνλαδηθή δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο, φηη πηζαλέο δεκηέο, πνπ ζα 

πξνθιεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα θξάηεζεο ή ζχιιεςεο ηνπ πινίνπ απφ θπβεξλεηηθέο 

αξρέο αθφκα θαη ζε πεξίνδν εηξήλεο, θαιχπηνληαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία θηλδχλσλ πεξηιακβάλνληαη νη ζρεηηδφκελνη κε απεξγίεο. 

Οη θαιππηφκελνη θίλδπλνη είλαη αληίζηνηρνη κε απηνχο γηα ηελ αζθάιηζε θνξηίνπ 

(βιέπε Δλφηεηα 3.6.2.). Κάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο πθίζηαληαη ζηελ ιεθηηθή 

δηαηχπσζε. Έηζη, νη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαη νη πξάμεηο κε πνιηηηθφ, ηδενινγηθφ 

ή ζξεζθεπηηθφ θίλεηξν, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αζθάιηζε θνξηίνπ, αληηθαζίζηαληαη 

κε πξάμεηο, πνπ έρνπλ θαθφβνπιν ραξαθηήξα. Δπηπιένλ, ην θχηνο θαη νη κεραλέο 

ελφο πινίνπ αζθαιίδνληαη γηα πξάμεηο, φπσο απηή ηεο δήκεπζεο ή ηεο 

απαιινηξίσζεο. Σέινο, παξέρεηαη θάιπςε ζε πεξηπηψζεηο πεηξαηείαο, βίαηεο θινπήο 

απφ άηνκα άζρεηα πξνο ην πιήξσκα θαη απάηεο απφ ηνλ πινίαξρν ή ην πιήξσκα. 

Μία επηπξφζζεηε δηαθνξνπνίεζε, φζνλ αθνξά ηηο αζθαιίζεηο θχηνπο θαη 

κεραλεκάησλ, έγθεηηαη ζην γεγνλφο, φηη ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κε άιιν πινίν, 

ηφηε ε θάιπςε δελ πεξηνξίδεηαη ζην 75% ηεο πξνθιεζείζεο δεκηάο ζε απηφ, αιιά 

επεθηείλεηαη ζην 100%. Πξνυπφζεζε απνηειεί ε ζχγθξνπζε λα πξνήιζε απφ πξάμεηο 

ζρεηηθέο κε ηνπο θαιππηφκελνπο θηλδχλνπο απηήο ηεο ππνθαηεγνξίαο. 

Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο φκσο, νη νπνίεο απνθιείνληαη απφ ηελ θάιπςε κίαο 

αζθάιηζεο θχηνπο θαη κεραλεκάησλ απφ θηλδχλνπο πνιέκνπ θαη απεξγηψλ. Σέηνηα 

πεξίπησζε είλαη νη δεκηέο, πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε πνιεκηθήο ζχγθξνπζεο 

κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ εθ ησλ Ζ.Π.Α., Ρσζίαο, Κίλαο, Γαιιίαο θαη 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Δπηπιένλ, δελ παξέρεηαη θάιπςε ζε πεξίπησζε επίηαμεο ελφο 

πινίνπ γηα λα θαιχςεη αλάγθεο ζε εκπφιεκεο πεξηφδνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα 

επηζηξαθεί ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κε ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ απηήο. Αληίζηνηρα ηζρχεη 

θαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ έλα πινίν θξαηείηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν 

είλαη εγγεγξακκέλν ή θξαηείηαη είηε γηα ιφγνπο θαξαληίλαο είηε γηα παξαβίαζε 

ηεισλεηαθψλ θαη εκπνξηθψλ θαλφλσλ. Σέινο, δελ παξέρεηαη θάιπςε απφ ηηο 
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αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζε πεξίπησζε δεκηψλ, πνπ νθείινληαη ζηελ ρξήζε ππξεληθψλ 

φπισλ. Όζνλ αθνξά ηηο ζπλεζηζκέλεο εμαηξέζεηο θηλδχλσλ, αιιά θαη ηνπο ινηπνχο 

φξνπο, ηζρχνπλ ηα αληίζηνηρα κε έλα απιφ ζπκβφιαην αζθάιεηαο θχηνπο θαη 

κεραλεκάησλ. 

Ζ αληίζηνηρε νκάδα φξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ λαχινπ ζε 

πεξίπησζε πνιέκνπ θαη απεξγηψλ είλαη απηή ηεο αγγιηθήο αγνξάο κε ηειεπηαία 

έθδνζε απηήλ ηνπ 1995 (Institute War and Strikes Clauses, Freight 1995). Οη 

θίλδπλνη, πνπ θαιχπηνληαη είλαη ίδηνη κε απηνχο, πνπ αθνξνχλ ην θχηνο θαη ηα 

κεραληθά κέξε ελφο πινίνπ, φπσο επίζεο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ. 
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Κεθάιαην 4 

4. ΓΗΑΜΖΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

 

4.1 Οξηζκόο δηακήθνπο αλάιπζεο 

Ζ δηακήθεο αλάιπζε απνηειεί κία απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο 

επεμεξγαζίαο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, απφ πθηζηάκελα δεδνκέλα. ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απηή ηεο longitudinal data 

analysis. Δπίζεο, ε δηακήθεο κειέηε ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο panel data analysis. 

ην εμήο, φπνπ απαηηείηαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν νη αληίζηνηρνη δηεζλείο φξνη φζν 

θαη απηφο ηεο δηακήθνπο αλάιπζεο κε ηελ ίδηα αθξηβψο έλλνηα. Σν εχξνο εθαξκνγήο 

ηεο δηακήθνπο αλάιπζεο πεξηιακβάλεη αξθεηνχο θιάδνπο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ν επξχηεξνο θιάδνο ησλ 

αζθαιίζεσλ. Λφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε αλάιπζε ζα 

πεξηνξηζηεί ζηηο αζθαιίζεηο θαηά δεκηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Frees (2004) ε longitudinal analysis απνηειεί επί ηεο νπζίαο έλαλ 

ζπλδπαζκφ ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο (regression analysis) θαη ησλ ρξνλνζεηξψλ 

(time series analysis). Με ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο επηδηψθεηαη ν εληνπηζκφο ηεο 

πηζαλήο ζπζρέηηζεο κίαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε κία ή πεξηζζφηεξεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο είλαη ε 

πξφβιεςε ηεο ηηκήο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (βιέπε Κνχηξαο θαη Δπαγγειαξάο, 2016). Αληίζηνηρα, κε 

ηελ αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ παξαηεξείηαη ε εμέιημε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

ηελ δηακήθε αλάιπζε επηηπγράλεηαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ 

κεζφδσλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Οπζηαζηηθά, απηφ πνπ απνηειεί ηελ ηδηαηηεξφηεηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο, είλαη φηη παξαηεξνχληαη πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο ζε 

βάζνο ρξφλνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη κία νκάδα επαλαιακβαλφκελσλ 

παξαηεξήζεσλ γηα ηηο κεηαβιεηέο, πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ εθάζηνηε εξεπλεηή. Ζ 

ηδηαηηεξφηεηα απηή παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα κίαο δπλακηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή κία ηέηνηνπ είδνπο αλάιπζε ζα πξέπεη λα 

πθίζηαληαη δεδνκέλα γηα ηηο εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζε δηαδνρηθέο 

ρξνληθέο ζηηγκέο. Οη νκάδεο δεδνκέλσλ κε απηήλ ηελ κνξθή ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη σο longitudinal data ή panel data. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ 

κε απηήλ ηελ κνξθή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε πξννπηηθά είηε αλαδξνκηθά 

(βιέπε Diggle et al., 2002). ηελ πξψηε πεξίπησζε παξαηεξνχληαη νη επηιερζείζεο 
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κνλάδεο ζε βάζνο ρξφλνπ, ελψ ζηελ αλαδξνκηθή πξνθχπηνπλ ηα δεδνκέλα απφ 

αληίζηνηρεο ηζηνξηθέο παξαηεξήζεηο. 

 

4.1.1. πκβνιηζκόο 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα αλαθέξνληαη νη ζπκβνιηζκνί, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. Λακβάλνληαο ππφςε, φηη νη παξαηεξήζεηο ζε 

longitudinal data αθνξνχλ ηφζν δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο φζν θαη δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο, είλαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή δηπιψλ ππνδεηθηψλ ζε θάζε 

κεηαβιεηή.  

Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ζα ζπκβνιίδνληαη κε 𝑦𝑖𝑡 , φπνπ ην 𝑖 ζπκβνιίδεη ηελ 

εθάζηνηε παξαηεξνχκελε κνλάδα, κε ηηκέο 𝑖 = 1, 2,… ,𝑛, φπνπ 𝑛 είλαη ην πιήζνο ησλ 

κνλάδσλ. Αληίζηνηρα, ην 𝑡 ζπκβνιίδεη ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθάζηνηε 

παξαηήξεζεο θαη ιακβάλεη ηηκέο 𝑡 = 1, 2,… ,𝑇𝑖 , φπνπ 𝑇𝑖  είλαη ην πιήζνο ησλ 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ γηα ηηο νπνίεο πθίζηαληαη δηαζέζηκεο ηηκέο ηεο ηεο κνλάδαο 𝑖.  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ν αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ γηα ηηο 

νπνίεο πθίζηαληαη δηαζέζηκεο ηηκέο ελδέρεηαη λα είλαη ίδηνο γηα φιεο ηηο κνλάδεο. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα δεδνκέλα θαινχληαη «ηζνξξνπεκέλα δεδνκέλα» (balanced 

data). ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ηα δεδνκέλα ραξαθηεξίδνληαη σο «κε 

ηζνξξνπεκέλα» (unbalanced data).  Με άιια ιφγηα εάλ 𝑇1 = 𝑇2 = ⋯ = 𝑇𝑛 = 𝛵 ηα 

δεδνκέλα είλαη «ηζνξξνπεκέλα», ελψ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε είλαη «κε 

ηζνξξνπεκέλα». 

Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ησλ δεδνκέλσλ ζπκβνιίδνληαη κε 𝑥𝑖𝑡 ,1, 𝑥𝑖𝑡 ,2,… , 𝑥𝑖𝑡 ,𝐾, 

φπνπ 𝐾 είλαη ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ κεηαβιεηψλ. Οη ππνδείθηεο 𝑖 θαη 𝑡 

αληηζηνηρνχλ ζηνπο ίδηνπο ζπκβνιηζκνχο, πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, γηα ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Λακβάλνληαο ππφςε, φηη ην πιήζνο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ είλαη 𝐾, έλαο πην ζχληνκνο θαη εχρξεζηνο ζπκβνιηζκφο, 

κέζσ ελφο δηαλχζκαηνο κε 𝐾 γξακκέο θαη κία ζηήιε, είλαη ν αθφινπζνο: 

𝒙𝒊𝒕 =  

𝑥𝑖𝑡 ,1

𝑥𝑖𝑡 ,2

⋮
𝑥𝑖𝑡 ,𝐾

  

Ζ γεληθή κνξθή έθθξαζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ κπνξεί λα ζπλνςηζζεί ζηελ αθφινπζε εμίζσζε γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο: 

𝛦(𝑦𝑖𝑡) = 𝑎 + 𝛽1𝑥𝑖𝑡 ,1 + 𝛽2𝑥𝑖𝑡 ,2 +⋯+ 𝛽𝐾𝑥𝑖𝑡 ,𝐾 (4.1) 
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Οη παξάκεηξνη 𝛽1,𝛽2,⋯ ,𝛽𝐾 είλαη άγλσζηεο θαη πξέπεη λα εθηηκεζνχλ, 

πξνθείκελνπ λα εθθξαζηνχλ νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο σο ζπλάξηεζε ησλ 

αλεμάξηεησλ. Σν ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ απηψλ κπνξεί λα ζπκβνιηζηεί κε έλα 

δηάλπζκα ζηήιε κε 𝐾 γξακκέο, σο εμήο: 

𝜷 =  

𝛽1

𝛽2

⋮
𝛽𝛫

 . 

Με βάζε απηνχο ηνπο ζπκβνιηζκνχο ε ζρέζε (4.1) κπνξεί λα εθθξαζηεί πην 

ζπλνπηηθά απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

𝛦(𝑦𝑖𝑡) = 𝛼 + 𝒙𝒊𝒕
′ 𝜷 (4.2) 

 

Ζ παξάκεηξνο 𝛼, ε νπνία πξέπεη επίζεο λα εθηηκεζεί, εθθξάδεη ηελ αλακελφκελε 

ηηκή ηεο 𝑦𝑖𝑡 , φηαλ νη ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 𝑥𝑖𝑡  ιακβάλνπλ ηελ ηηκή 

κεδέλ. 

Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο έθθξαζεο ηνπ κνληέινπ (4.2) κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ρξήζε πηλάθσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεηαη ε ρξήζε 

κνλψλ ππνδεηθηψλ. Έηζη, ζπκβνιίδεηαη ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο 𝑖 κνλάδαο 

ζε 𝛵𝑖  ρξνληθέο πεξηφδνπο κε έλα δηάλπζκα ζηήιε 𝒚𝒊, σο εμήο: 

𝒚𝒊 =  

𝑦𝑖1
𝑦𝑖2
⋮
𝑦𝑖𝑇𝑖

  

Με αληίζηνηρν ηξφπν ζπκβνιίδνληαη θαη νη ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ κέζσ 

ελφο πίλαθα 𝑇𝑖 × 𝐾: 

𝑿𝒊 =  

𝑥𝑖1,1  ⋯ 𝑥𝑖1,𝐾

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑖𝑇𝑖 ,1 ⋯ 𝑥𝑖𝑇𝑖 ,𝐾

  

Σέινο, νξίδεηαη έλα δηάλπζκα ζηήιε κε 𝛵𝑖  γξακκέο, φπνπ φια ηνπ ηα ζηνηρεία είλαη 

κνλάδεο, σο αθνινχζσο: 

𝟏𝒊 =  

1
1
⋮
1

  

 

4.2 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο δηακήθνπο αλάιπζεο 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ε longitudinal analysis είλαη έλαο 

ζπλδπαζκφο ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο θαη ησλ ρξνλνζεηξψλ. Σν γεγνλφο απηφ 

επηηξέπεη ηελ δπλακηθή αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, παξέρεηαη ε 
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δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη κειέηεο ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ ζηηο επηκέξνπο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Χζηφζν, ε δηακήθεο αλάιπζε 

εκθαλίδεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Έλα εμ απηψλ είλαη ε πνιππινθφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ε ζπλεπαθφινπζε δπζθνιία ζηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηνπο. 

Δπηπιένλ, αξθεηά ζπρλά εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο δεδνκέλσλ, θαζψο 

νξηζκέλεο κνλάδεο, πνπ κειεηψληαη απνρσξνχλ απφ ηελ κειέηε πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο. ηηο επφκελεο δχν ππνελφηεηεο ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά ηα 

βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ. 

 

4.2.1. Πιενλεθηήκαηα 

Έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο panel data analysis απνηειεί ε 

δπλαηφηεηα ηεο δπλακηθήο κειέηεο ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, αο ππνηεζεί, φηη κία αζθαιηζηηθή εηαηξεία έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο 

δεδνκέλα, πνπ απνηεινχληαη απφ ηα εγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα θαηνηθηψλ ζηηο 

πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο Διιάδνο γηα ηα έηε 2007 - 2011. Δπίζεο, γηα ηα αληίζηνηρα 

έηε δηαζέηεη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο 

θάζε ελφηεηαο. Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα κπνξνχζε 

λα πξαγκαηνπνηήζεη δηάθνξεο κειέηεο. Μία πηζαλή κειέηε ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη 

ηελ κεηαβνιή ησλ εγγεγξακκέλσλ αζθαιίζηξσλ γηα θάζε κεηαβνιή ηνπ θαηά 

θεθαιήλ εηζνδήκαηνο ζηελ θάζε ελφηεηα. Μία ηέηνηα αλάιπζε, είλαη ρξήζηκε, αιιά 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαηηθφηεηα. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί μερσξηζηά ε 

πνξεία ησλ εγγεγξακκέλσλ αζθαιίζηξσλ αλά έηνο γηα θάζε ελφηεηα. Χζηφζν θαη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. Ζ πην πιήξεο θαη ρξήζηκε αλάιπζε είλαη απηή, ε νπνία 

ζπλδπάδεη ηελ κεηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ ζε ζρέζε κε ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 

ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη κειέηεο είλαη δηακήθεηο 

κειέηεο θαη πξνζθέξνπλ κία δπλακηθή αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. 

Έλα αθφκα πιενλέθηεκα ηεο panel data analysis είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο κειέηεο 

ηεο εηεξνγέλεηαο κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ (𝑦𝑖) κέζα απφ ηηο 

επαλαιακβαλφκελεο παξαηεξήζεηο ζε δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα (βιέπε Frees, 

2004). Γηα ηελ δηαρείξηζε θαη εξκελεία απηήο ηεο εηεξνγέλεηαο είλαη απαξαίηεηε ε 

εηζαγσγή θαη εθηίκεζε κίαο παξακέηξνπ γηα θάζε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (subject- 

specific parameter). Οη παξάκεηξνη απηέο ζπκβνιίδνληαη κε 𝛼𝑖 . Αλάινγα κε ηηο 

παξαδνρέο ηνπ θάζε αλαιπηή απηέο νη παξάκεηξνη είλαη είηε ζηαζεξέο είηε ηπραίεο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ην αληίζηνηρν κνληέιν θαιείηαη ζηαζεξήο επίδξαζεο (fixed 

effects model), ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε θαιείηαη ηπραίαο επίδξαζεο (random 

effects model). ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ απηήο 

δελ γίλεη μερσξηζηά γηα θάζε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο 

ιαλζαζκέλεο εθηίκεζεο θαη ησλ ππνινίπσλ παξακέηξσλ ελφο κνληέινπ, θαζψο δελ 

ζα ιεθζεί ππφςε ε εηεξνγέλεηα κεηαμχ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ κνλάδσλ. Μία 
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επηπιένλ ζπλεηζθνξά ησλ παξακέηξσλ 𝛼𝑖  ζρεηίδεηαη κε πηζαλέο κεηαβιεηέο, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην κνληέιν (omitted variables). Δηδηθφηεξα, εάλ απηέο 

νη κεηαβιεηέο δελ κεηαβάιινληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξφλν, ηφηε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί, φηη ε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ 𝛼𝑖  πεξηιακβάλεη θαη ηηο κεηαβιεηέο, πνπ 

δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην κνληέιν. 

 

4.2.2. Μεηνλεθηήκαηα 

Παξά ηα πξνθαλή πιενλεθηήκαηα, ε longitudinal data analysis εκθαλίδεη θαη 

θάπνηα κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

θάζε κειέηεο. Σν πιένλ ζεκαληηθφ θαη δπζεπίιπην πξφβιεκα ηεο δηακήθνπο 

αλάιπζεο εζηηάδεηαη ζηελ πηζαλφηεηα απνρψξεζεο θάπνησλ παξαηεξνχκελσλ 

κνλάδσλ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο. Δηδηθά, φηαλ ε κέζνδνο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ είλαη πξννπηηθή, ε απνρψξεζε κνλάδσλ απφ ηελ κειέηε ελδέρεηαη λα 

επηδξάζεη αξλεηηθά ηελ αμηφπηζηε θαη ακεξφιεπηε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ.  

Δπηπιένλ, φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ αξρή ηεο ηξέρνπζαο ελφηεηαο ηα δηακήθε 

δεδνκέλα (panel ή longitudinal data) είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθα. ηελ πξννπηηθή 

κέζνδν ε πνιππινθφηεηα απηή εθηφο απφ ηελ δπζθνιία ζηελ δηαρείξηζε ηνπ 

εθάζηνηε κνληέινπ ζπκβάιεη επίζεο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ζπιινγήο απηψλ 

ησλ δεδνκέλσλ.   

Σέινο, κία αθφκα ηδηαηηεξφηεηα ηεο longitudinal analysis απνηειεί ην γεγνλφο, φηη 

ηα δεδνκέλα, ηα νπνία ιακβάλνληαη γηα ηηο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ζηηο 

νξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο είλαη αξθεηά πηζαλφ λα εκθαλίδνπλ πςειή ζπζρέηηζε 

(correlation) κεηαμχ ηνπο. ηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία απηή ε ζπζρέηηζε δελ 

εμεηαζηεί θαη δελ ιεθζεί ππφςε ζηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ, ελδέρεηαη απηή ε 

εθηίκεζε λα ζηεξείηαη αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο. 

 

4.3 Μνληέιν ζηαζεξήο επίδξαζεο 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ ππνελφηεηα κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηακήθνπο 

αλάιπζεο, έλα απφ ηα βαζηθά κνληέια, πνπ εθαξκφδνληαη είλαη απηφ ηεο ζηαζεξήο 

επίδξαζεο. ηελ δηεζλή νξνινγία ηα κνληέια απηά αλαθέξνληαη σο fixed effects 

models. Ζ βαζηθή καζεκαηηθή έθθξαζε απηψλ ησλ κνληέισλ είλαη ε αθφινπζε: 

𝛦(𝑦𝑖𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝒙𝒊𝒕
′ 𝜷 (4.3) 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ζρέζεο (4.3) κε ηελ αληίζηνηρε (4.2) είλαη, φηη νη παξάκεηξνη 

𝛼𝑖  δελ είλαη ίδηνη γηα φιν ην κνληέιν. Με άιια ιφγηα ζε θάζε παξαηεξνχκελε κνλάδα 

𝑖 αληηζηνηρεί θαη δηαθνξεηηθή ηηκή ηεο παξακέηξνπ 𝛼. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζηελ 
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δηεζλή νξνινγία θαινχληαη subject-specific parameters. Οπζηαζηηθά ζε απηφ ην 

κνληέιν ε εηεξνγέλεηα κεηαμχ ησλ παξαηεξνχκελσλ κνλάδσλ εθθξάδεηαη κέζσ 

απηψλ ησλ παξακέηξσλ. Δθηφο απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ subject-specific, ζηελ δηεζλή 

νξνινγία νη παξάκεηξνη 𝛼𝑖  θαινχληαη επίζεο θαη nuisance parameters. ε ειεχζεξε 

κεηάθξαζε κπνξνχλ λα απνδνζνχλ σο παξάκεηξνη φριεζεο. Αληίζεηα, νη παξάκεηξνη 

𝜷 είλαη θνηλνί γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ παξαηεξνχκελσλ κνλάδσλ θαη 

θαινχληαη population parameters. 

Ζ ζρέζε (4.3) κπνξεί λα εθθξαζηεί ηζνδχλακα θαη σο αθνινχζσο: 

𝛦(𝒚𝒊) = 𝛼𝑖𝟏𝑖 + 𝑿𝒊𝜷     (4.4) 

 

Οη ππνζέζεηο, νη νπνίεο γίλνληαη απνδεθηέο ζηα fixed effects models είλαη νη 

αθφινπζεο: 

1. Οη κεηαβιεηέο  𝑥𝑖𝑡 ,1, 𝑥𝑖𝑡 ,2,…,𝑥𝑖𝑡 ,𝐾  είλαη γλσζηνί κε ηπραίνη αξηζκνί. 

2. Ζ δηαθχκαλζε ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ είλαη 𝑉𝑎𝑟 𝑦𝑖𝑡 = 𝜍2. 

3. Οη κεηαβιεηέο  𝑦𝑖𝑡  είλαη κεηαμχ ηνπο αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο. 

Οη αλσηέξσ ππνζέζεηο απφ θνηλνχ κε ηελ ζρέζε (4.4) απνηεινχλ ηα βαζηθά 

κνληέια ζηαζεξήο επίδξαζεο (βιέπε Frees, 2004). 

Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, απφ έλα κνληέιν fixed 

effect, ζα πξέπεη ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα λα ζπγθιίλνπλ κε απηφ (βιέπε Frees, 2004). 

Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί απηή ε ζχγθιηζε απαηηείηαη ε δηελέξγεηα θάπνησλ 

ειέγρσλ, πξνηνχ πινπνηεζεί ην εθάζηνηε κνληέιν. Όζνλ αθνξά ηελ κειέηε θαη 

επεμεξγαζία longitudinal data πθίζηαληαη ζπγθεθξηκέλνη έιεγρνη, νη νπνίνη 

εθαξκφδνληαη. Οη πιένλ δηαδεδνκέλνη θαη θαηάιιεινη γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηα 

δεδνκέλα είλαη νη αθφινπζνη: 

1. Πνιιαπιά δηαγξάκκαηα ρξνλνζεηξψλ (Multiple time series plots): Με απηά ηα 

δηαγξάκκαηα απεηθνλίδεηαη ε ζρέζε ηεο εθάζηνηε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 𝑦𝑖𝑡  σο 

πξνο ηνλ ρξφλν. Μέζσ κίαο ηέηνηαο απεηθφληζεο εληνπίδνληαη αθξαίεο θαη 

αζπλήζηζηεο παξαηεξήζεηο, θαζψο θαη ε εηεξνγέλεηα κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ.  

2. Γηαγξάκκαηα δηαζπνξάο (Scatter plots): ε απηά ηα δηαγξάκκαηα 

απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο κίαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 𝑦𝑖𝑡  ζε ζρέζε κε κία 

αλεμάξηεηε 𝑥𝑖𝑡𝑗 . Με απηά ηα δηαγξάκκαηα είλαη δπλαηή ε θαηαλφεζε ηεο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Δπηπιένλ, ζην ίδην δηάγξακκα, κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ νη 

ηηκέο επηπιένλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 𝑥𝑖𝑡𝑗  θαη λα δηαρσξίδνληαη κε δηαθνξεηηθά 

ζχκβνια. 

3. Basic added variable plot: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα απαηηείηαη ν 

ππνινγηζκφο ησλ κέζσλ ηηκψλ σο πξνο ηνλ ρξφλν γηα ηηο εμαξηεκέλεο θαη ηηο 
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αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Έηζη, 𝑦𝑖  είλαη ν κέζνο ηεο 𝑦𝑖𝑡  σο πξνο ηνλ ρξφλν θαη 

αληίζηνηρα 𝑥𝑖𝑗     είλαη ν κέζνο ηεο 𝑥𝑖𝑡𝑗 . Γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ δηαγξακκάησλ 

ππνινγίδνληαη νη ηηκέο  𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖   θαη  𝑥𝑖𝑡𝑗 − 𝑥𝑖𝑗     . Ζ απεηθφληζε απηψλ ησλ ηηκψλ ζε 

έλα δηάγξακκα επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ επίπεδνπ ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ, 

ρσξίο λα επεξεάδεηαη απηή απφ ηηο ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ subject-specific 

παξακέηξσλ (𝑎𝑖). 

 

4.3.1. Δθηηκεηέο παξακέηξωλ κνληέινπ 

ηφρνο ηνπ κνληέινπ ζηαζεξήο επίδξαζεο είλαη ε ζπζρέηηζε ησλ εμαξηεκέλσλ θαη 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ κέζσ ηεο ζρέζεο (4.3). Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα 

πξέπεη λα εθηηκεζνχλ νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 𝜷 θαη 𝛼𝑖 . Γηα ηελ εθηίκεζε απηψλ 

ησλ παξακέηξσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Ζ εθηίκεζε ησλ 

παξακέηξσλ 𝜷 δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

𝒃 =
  (𝒙𝒊𝒕 − 𝒙 𝒊)(𝑦𝑖𝑡 − 𝑦 𝑖)

𝑇𝑖
𝑡=1

𝑛
𝑖=1 ′

  (𝒙𝒊𝒕 − 𝒙 𝒊)(𝒙𝒊𝒕 − 𝒙 𝒊
𝑇𝑖
𝑡=1 )𝑛

𝑖=1 ′
 

 

(4.5) 

 

Αληίζηνηρα ε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ 𝛼𝑖  δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 

𝛼𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝒙𝒊′ 𝒃   
 

(4.6) 

 

ηηο ζρέζεηο (4.5) θαη (4.6) νη ηηκέο 𝑦𝑖  θαη 𝑥𝑖  αληηζηνηρνχλ ζηνπο κέζνπο ησλ {𝑦𝑖𝑡} θαη 

{𝑥𝑖𝑡} σο πξνο ηνλ ρξφλν 𝑡. 

Ο ππνινγηζκφο ησλ εθηηκεηξηψλ ησλ παξακέηξσλ δίλεηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα 

ζηαηηζηηθά παθέηα (SPSS, R, STATA, θ.η.ι.). Οη ιεπηνκεξείο καζεκαηηθέο πξάμεηο 

απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ νη αλσηέξσ ζρέζεηο εθθεχγνπλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο (γηα πεξηζζφηεξα βιέπε Frees, 2004). 

Ζ ζρέζε (4.4) κπνξεί λα δηαηππσζεί κε ηελ αθφινπζε ηζνδχλακε κνξθή: 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝒙𝒊𝒕
′ 𝜷+  𝜀𝑖𝑡  

 

(4.7) 

 

Οη ηηκέο 𝜀𝑖𝑡  αληηζηνηρνχλ ζε ηπραία ζθάικαηα ηεο εθηίκεζεο ηεο εθάζηνηε 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Οη παξαδνρέο, νη νπνίεο γίλνληαη απνδεθηέο γηα ηα 

ζθάικαηα 𝜀𝑖𝑡  είλαη νη εμήο: 

1. Σα 𝜀𝑖𝑡  είλαη ηπραία ζθάικαηα κε κέζε ηηκή 𝛦 𝜀𝑖𝑡 = 0 θαη δηαθχκαλζε 

𝑉𝑎𝑟 𝜀𝑖𝑡 = 𝜍2. 

2. Σα 𝜀𝑖𝑡  είλαη κεηαμχ ηνπο αλεμάξηεηα. 
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Έρνληαο εθηηκήζεη ηηο παξακέηξνπο 𝜷 θαη 𝛼𝑖 , ππνινγίδνληαη αληίζηνηρα νη 

δηαθνξέο ησλ ηηκψλ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ ηνπ δείγκαηνο, κε απηέο, πνπ 

πξνθχπηνπλ εθφζνλ ζηελ ζρέζε (4.7) αληηθαηαζηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο κε ηηο 

αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο ηνπο. Με αιιά ιφγηα ππνινγίδνληαη νη ηηκέο:  

 

𝑒𝑖𝑡 = 𝑦𝑖𝑡 − (𝛼𝑖 + 𝒙𝒊𝒕
′ 𝒃)  

 

(4.8) 

 

Σν άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ζθαικάησλ ζπκβνιίδεηαη κε: 

 

    𝑆𝑆𝐸 =  𝑒𝑖𝑡
2

𝑖𝑡

 

 

(4.9) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε παξάκεηξνο ηεο δηαθχκαλζεο ελφο fixed effects 

model 𝜍2, ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε ακεξφιεπηε εθηηκήηξηα 𝑠2, ε νπνία δίλεηαη 

απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

 

𝑠2 =
𝑆𝑆𝐸

𝑁 −  𝑛 + 𝐾 
 

 

(4.10) 

 

φπνπ, 𝑁 = 𝛵1 + 𝛵2 +⋯+ 𝛵𝑛 , 𝑛 είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξνχκελσλ κνλάδσλ θαη 

𝛫 ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

Μέζσ ηεο ζρέζεο (4.10) κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη ε δηαθχκαλζε ησλ εθηηκεηξηψλ ησλ 

παξακέηξσλ 𝜷 (βιέπε Katrien et al., 2015). Ζ εθηίκεζε απηή δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝒃) =
𝑠2

  (𝒙𝒊𝒕 − 𝒙 𝒊)(𝒙𝒊𝒕 − 𝒙 𝒊)
𝑇𝑖
𝑡=1

𝑛
𝑖=1 ′

 

 

(4.11) 

 

Αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ εθάζηνηε κνληέινπ, 

ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηνπ δείθηε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κνληέινπ, πνπ ζπκβνιίδεηαη κε 

𝑅2. Ο δείθηεο απηφο ιακβάλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1. Ο ππνινγηζκφο ηνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

 

𝑅2 =
𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑆

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑆
 

 

(4.12) 

 

φπνπ 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑆 =  (𝑎𝑖 + 𝒙𝒊𝒕
′ 𝒃 − 𝑦 )2

𝑖𝑡  θαη 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑆 =  (𝑦𝑖𝑡−𝑦 )2
𝑖𝑡 . Όζν πην 

πνιχ ηείλεη ζηελ κνλάδα ε ηηκή ηνπ 𝑅2, ηφζν πςειφηεξε είλαη ε ζπζρέηηζε ησλ 

εμαξηεκέλσλ κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη επνκέλσο ηφζν θαιχηεξα ιεηηνπξγεί 

ην κνληέιν. 
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4.3.2. Γηαγλωζηηθέο ηερληθέο 

Πξνθεηκέλνπ έλα κνληέιν ζηαζεξήο επίδξαζεο λα εθηηκά ηελ ζρέζε εμαξηεκέλσλ 

θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ηθαλνπνηεηηθά, πξέπεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ κνληέινπ λα 

ζπγθιίλεη κε ηα δεδνκέλα. ηελ ελφηεηα 4.3 αλαθέξζεθαλ ηξεηο έιεγρνη, νη νπνίνη 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα δεδνκέλα πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ εθάζηνηε κνληέινπ. Οη 

δηαγλσζηηθέο ηερληθέο θαη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη αθνχ έρεη εθαξκνζζεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν. θνπφο απηψλ ησλ ηερληθψλ είλαη ε δηαπίζησζε ηεο 

ζχγθιηζεο ηνπ κνληέινπ κε ηα δεδνκέλα. Σα απνηειέζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ 

ηερληθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ εθάζηνηε κνληέινπ, θαζψο θαη ζηελ αλάιεςε ελεξγεηψλ, ψζηε 

απηφ λα ζρεδηαζηεί εθ λένπ, εάλ απαηηείηαη.  

ηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο ζα παξνπζηαζηνχλ νη πην ζεκαληηθέο 

δηαγλσζηηθέο ηερληθέο γηα ηα κνληέια ζηαζεξήο επίδξαζεο (fixed effect models). 

1. Έιεγρνο εηεξνγέλεηαο: Με απηφλ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψλεηαη εάλ νη παξάκεηξνη 

𝛼𝑖  ιακβάλνπλ ηελ ίδηα ηηκή, δειαδή εάλ 𝛼1 = 𝛼2 = ⋯ = 𝛼𝑛 = 𝑎. Πξνθεηκέλνπ λα 

ειεγρζεί απηή ε ππφζεζε δηελεξγείηαη έλαο κεξηθφο έιεγρνο 𝐹. Γηα λα πινπνηεζεί 

απηφο ν έιεγρνο εθαξκφδνπκε δχν δηαθνξεηηθά κνληέια. ην πξψην ζεσξείηαη, φηη νη 

παξάκεηξνη 𝛼𝑖  είλαη ίδηνη γηα φιεο ηηο κνλάδεο. ην επφκελν κνληέιν ζεσξείηαη, φηη νη 

𝛼𝑖  δηαθέξνπλ αλά παξαηεξνχκελε κνλάδα. Γηα θάζε κνληέιν ππνινγίδεηαη ε ηηκή 

𝑆𝑆𝐸 (βιέπε ζρέζε 4.9), ελψ γηα ην δεχηεξν κνληέιν ππνινγίδεηαη επηπιένλ θαη ε 

εθηηκήηξηα ηεο δηαθχκαλζεο 𝑠2 (βιέπε ζρέζε 4.10). ηελ ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ηνλ 

ιφγν: 

 

𝐹 =
(𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑆𝑆)𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑 − 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑆𝑆

(𝑛 − 1)𝑠2
 

 

(4.13) 

 

Ζ απνδνρή ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο 𝛨𝛰 = 𝛼1 = 𝛼2 = ⋯ = 𝛼𝑛 = 𝑎, εμαξηάηαη απφ 

ηελ ηηκή ηνπ 𝐹. Ζ ζχγθξηζε γίλεηαη κε ηελ ηηκή ηνπ πνζνζηεκνξίνπ, πνπ νξίδεηαη απφ 

ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ, κίαο 𝐹 ζπλάξηεζεο. Δάλ ε ηηκή ηνπ 𝐹 είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή ηνπ πνζνζηεκνξίνπ, ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη. 

 

2. Added variable plots: Με απηά ηα δηαγξάκκαηα ειέγρεηαη ε ζρέζε, πνπ 

πθίζηαηαη κεηαμχ κίαο παξαηεξνχκελεο κνλάδαο 𝑦 θαη κίαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

𝑥𝑗 . Ζ κέζνδνο θαηαζθεπήο ηέηνησλ δηαγξακκάησλ αθνινπζεί ηξία βήκαηα. ην πξψην 

βήκα επηιέγεηαη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, γηα ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν 

έιεγρνο θαη εθηηκάηαη έλα κνληέιν παιηλδξφκεζεο ηεο 𝑦 ρσξίο ηελ επηιερζείζα 

κεηαβιεηή. Γηα απηφ ην κνληέιν ππνινγίδνληαη ηα ζθάικαηα, πνπ πξνθχπηνπλ. ην 

δεχηεξν βήκα πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ηεο 𝑥𝑗  κε ηηο ππφινηπεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. ηελ ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη εθ λένπ ηα ζθάικαηα, πνπ 
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πξνθχπηνπλ απφ ην κνληέιν. ην ηξίην βήκα θαηαζθεπάδεηαη έλα δηάγξακκα ησλ 

ζθαικάησλ ησλ δχν κνληέισλ. Έλα ηέηνην δηάγξακκα θαιείηαη added variable plot. 

Με απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα δηαγξάκκαηα εξκελεχεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ εθάζηνηε 

κεηαβιεηψλ 𝑦 θαη 𝑥𝑗 . Πέξα απφ ην δηάγξακκα απηνχ ηνπ ηχπνπ ε ζπζρέηηζε ησλ 

κεηαβιεηψλ, κπνξεί θαη λα ππνινγηζηεί θαη αξηζκεηηθά. Ζ καζεκαηηθή ζρέζε, ε 

νπνία απνδίδεη απηήλ ηελ ζπζρέηηζε είλαη ε εμήο: 

 

𝑐𝑜𝑟𝑟 𝑒1, 𝑒2 =
𝑡(𝑏𝑗 )

 𝑡(𝑏𝑗 )2 + 𝑁 − (𝑛 + 𝐾)
 

 

(4.14) 

 

φπνπ 𝑒1, 𝑒2 είλαη ηα ζθάικαηα, πνπ ππνινγίζηεθαλ ζηα δχν πξψηα βήκαηα ηεο 

κεζφδνπ, πνπ πεξηεγξάθεθε πξνεγνπκέλσο θαη 𝑡(𝑏𝑗 ) πξνθχπηεη απφ κία tθαηαλνκή, 

κε ην 𝑏𝑗  λα ιακβάλεη ηελ εθηηκήηξηα ηηκή απφ ην πιήξεο κνληέιν παιηλδξφκεζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 𝑥𝑗 . 

3. Γηαγλσζηηθέο κέζνδνη επηξξνήο κνλάδσλ: Με ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν 

ειέγρεηαη ε επίδξαζε κίαο παξαηεξνχκελεο κνλάδαο ζε νιφθιεξν ην κνληέιν. Αλ 

ππνηεζεί, φηη ν έιεγρνο αθνξά ηελ κνλάδα 𝑖, ηφηε ππνινγίδνληαη νη εθηηκήηξηεο ησλ 

παξακέηξσλ πξψηα γηα ην πιήξεο κνληέιν (ζπκβνιίδνληαη κε ην δηάλπζκα 𝒃) θαη 

ζηελ ζπλέρεηα γηα ην κνληέιν ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξαηεξήζεηο γηα ηελ 

κνλάδα 𝑖 (ζπκβνιίδνληαη κε ην δηάλπζκα 𝒃(𝒊)). Ο ππνινγηζκφο ηεο ζρέζεο: 

 

          𝐵𝑖 𝒃 = (𝒃 − 𝒃(𝒊))′( 𝑾𝑖
𝑛
𝑖 )(𝒃 − 𝒃 𝒊 )/K 

 

(4.15) 

 

φπνπ 𝑾𝒊 =   𝒙𝒊𝒕 − 𝒙𝒊  
𝑇𝑖
𝑡=1 (𝒙𝒊𝒕 − 𝒙𝒊 )′, δίλεη ηελ επίδξαζε, ηελ νπνία έρεη κία 

παξαηεξνχκελε κνλάδα ζε νιφθιεξν ην κνληέιν. Όζν πςειφηεξε είλαη απηή ε ηηκή, 

ηφζν κεγαιχηεξε επίδξαζε έρεη ε κνλάδα 𝑖 ζην ζπλνιηθφ κνληέιν. Πξνθεηκέλνπ λα 

πθίζηαηαη έλα απνδεθηφ κέγεζνο κέηξεζεο ηεο πξαγκαηηθήο επίδξαζεο ηεο κνλάδαο 

𝑖, ζεσξείηαη, φηη νη ηηκέο ηεο ζρέζεο (4.15) αθνινπζνχλ κία θαηαλνκή 𝜒2. Έηζη, νη 

ηηκέο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ππνινγηζκνχο ζπγθξίλνληαη κε αληίζηνηρα 

ηεηαξηεκφξηα ηεο θαηαλνκήο απηήο, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ εκπηζηνζχλεο ηνπ 

εθάζηνηε κνληέινπ. 

4. Έιεγρνο ζπζρέηηζεο ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ: χκθσλα κε ηελ ηξίηε 

ππφζεζε ηνπ κνληέινπ ζηαζεξήο επίδξαζεο νη ηηκέο ησλ {𝑦𝑖𝑡} είλαη κεηαμχ ηνπο 

αλεμάξηεηεο θαη αζπζρέηηζηεο. Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε ελ ιφγσ ππφζεζε, 

πινπνηείηαη κία δηαδηθαζία, ε νπνία παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Frees (βιέπε Frees, 

1995). Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία εθαξκφδεηαη ζε ηζνξξνπεκέλα δεδνκέλα 

(balanced data). χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ ελ ιφγσ κεζνδνινγία αξρηθά πινπνηνχκε 

έλα κνληέιν παιηλδξφκεζεο. Γηα ην κνληέιν απηφ ππνινγίδνπκε ηα ζθάικαηα 𝜀𝑖𝑡 . 

ηελ ζπλέρεηα θάζε παξαηεξνχκελε κνλάδα 𝑖 βαζκνλνκείηαη ην αληίζηνηρν ζθάικα, 
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πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ην κνληέιν. Γειαδή, ηα ζθάικαηα {𝜀𝑖1,𝜀𝑖2,…,𝜀𝑖𝑇} 

αληηζηνηρνχληαη ζε βαζκνχο {𝑟𝑖1,𝑟𝑖2,…,𝑟𝑖𝑇}. Οη βαζκνί απηνί ιακβάλνπλ ηηκέο απφ 1 

έσο 𝛵 κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν κέζνο βαζκφο λα ηζνχηαη κε 
𝛵+1

2
. Δλ ζπλερεία γηα θάζε 

ζπλδπαζκφ ησλ παξαηεξνχκελσλ κνλάδσλ ππνινγίδεηαη ηελ ζπζρέηηζε ηνπ 

Spearman. Ο ππνινγηζκφο απηφο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 

𝑠𝑟𝑖𝑗 =
  𝑟𝑖,𝑡 −

𝑇+1

2
 𝑇

𝑡=1  𝑟𝑗 ,𝑡 −
𝑇+1

2
 

  𝑟𝑖 ,𝑡 −
𝑇+1

2
 

2
𝑇
𝑡=1

 
 

(4.16) 

 

Σέινο, ππνινγίδεηαη ε κέζε ζπζρέηηζε ηνπ Spearman θαη ε αληίζηνηρε ηεηξαγσληθή 

ηηκή ηεο. Γειαδή, ππνινγίδεηαη ε ζρέζε: 

 

𝑅𝐴𝑉𝐸 =
1

𝑛(𝑛−1)

2

 𝑠𝑟𝑖𝑗
{𝑖<𝑗 }

 

 

 

(4.17) 

 

θαη ε ζρέζε: 

 

    𝑅𝐴𝑉𝐸
2 =

1
𝑛(𝑛−1)

2

 (𝑠𝑟𝑖𝑗 )2

{𝑖<𝑗 }
 

 

 

(4.18) 

 

Τςειέο ηηκέο ησλ ζρέζεσλ (4.17) θαη (4.18) ππνδειψλνπλ, φηη ε ππφζεζε ηνπ 

κνληέινπ πεξί κε ζπζρέηηζεο δελ γίλεηαη απνδεθηή. 

5. Δηεξνζθεδαζηηθφηεηα: χκθσλα κε ηελ δεχηεξε ππφζεζε ηνπ fixed effect 

model ε δηαθχκαλζε φισλ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ 𝑦𝑖𝑡  είλαη θνηλή θαη ίζε κε 

𝜍2. Ζ θαηάζηαζε απηή πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν νκνζθεδαζηηθφηεηα. Όηαλ ε 

δηαθχκαλζε κεηαβάιιεηαη αλά παξαηεξνχκελε κνλάδα εκθαλίδεηαη ε 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηα. Δάλ ππνηεζεί, φηη ε δηαθχκαλζε δελ είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο 

κνλάδεο, ηφηε ν έιεγρνο πεξηνξίδεηαη ζηελ ππφζεζε, φηη 𝑉𝑎𝑟 𝑦𝑖𝑡 = 𝜍2 + 𝜸′𝒘𝒊𝒕, 

φπνπ 𝜸 είλαη έλα δηάλπζκα παξακέηξσλ p- δηαζηάζεσλ θαη 𝒘𝒊𝒕 είλαη έλα δηάλπζκα κε 

ηηκέο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε γλσζηά βάξε ησλ αληίζηνηρσλ παξαηεξήζεσλ. Γηα λα 

ειεγρζεί απηή ε ππφζεζε έλαληη ηεο κεδεληθήο 𝑉𝑎𝑟 𝑦𝑖𝑡 = 𝜍2, αθνινπζείηαη 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία. Αξρηθά, πινπνηείηαη έλα κνληέιν παιηλδξφκεζεο θαη 

ππνινγίδνληαη ηα ζθάικαηα ηνπ κνληέινπ 𝑒𝑖𝑡 . Με βάζε απηά ηα ζθάικαηα 

ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ησλ 𝑒𝑖𝑡
∗2 = 𝑒𝑖𝑡

2 (𝑆𝑆𝐸 𝑁 ) . Δλ ζπλερεία πινπνηείηαη έλα 

κνληέιν παιηλδξφκεζεο ησλ 𝑒𝑖𝑡
∗2 σο πξνο ηα 𝒘𝒊𝒕. Απφ ην κνληέιν απηφ ππνινγίδεηαη 

ε ηηκή ηεο ζρέζεο 𝐿𝑀 = (𝑆𝑆𝑅𝑤) 2 , φπνπ κε 𝑆𝑆𝑅𝑤  ζπκβνιίδεηαη ε Regression SS 

ηνπ κνληέινπ. Δάλ ε ηηκή ηεο 𝐿𝑀 είλαη πςειφηεξε απφ ην πνζνζηεκφξην κίαο 

θαηαλνκήο 𝜒2 κε p βαζκνχο ειεπζεξίαο, ηφηε ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη θαη  
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εκθαλίδεηαη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα. Σν πνζνζηεκφξην ηεο θαηαλνκήο 𝜒2 πξνθχπηεη 

εάλ απφ ηελ κνλάδα αθαηξεζεί ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ. 

 

4.4 Γξακκηθό κνληέιν ζηαζεξήο επίδξαζεο 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κία 

ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην κνληέιν ζηαζεξήο επίδξαζεο γηα ηελ επεμεξγαζία 

longitudinal data. Σν ελ ιφγσ κνληέιν απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία 

επηπιένλ θαηεγνξηψλ θαη κεζφδσλ επεμεξγαζίαο ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα αλαθεξζεί ην γξακκηθφ κνληέιν ζηαζεξήο επίδξαζεο (fixed 

effects linear longitudinal data model). 

Ζ δηαθνξνπνίεζε απηνχ ηνπ κνληέινπ ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ηεο εηεξνγέλεηαο ησλ παξαηεξήζεσλ, θαζψο θαη ζηελ ζπζρέηηζε, πνπ 

εκθαλίδνπλ ηηκέο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ ίδηα κνλάδα, αιιά ιακβάλνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ηνπ ρξφλνπ. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην βαζηθφ κνληέιν 

εξκελεχεη ηελ εηεξνγέλεηα ησλ παξαηεξήζεσλ κέζσ ησλ παξακέηξσλ 𝛼𝑖 . Χζηφζν, 

εάλ πθίζηαληαη παξάκεηξνη, νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα δεδνκέλα ελφο 

κνληέινπ, αιιά επηδξνχλ ζηελ εθάζηνηε παξαηεξνχκελε κνλάδα θαη ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ ρξφλν, ηφηε νη ηηκέο ησλ παξαηεξήζεσλ, πνπ ιακβάλνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ θαη 

αθνξνχλ ηηο ίδηεο κνλάδεο, είλαη αλακελφκελν λα εκθαλίδνπλ έλαλ βαζκφ ζπζρέηηζεο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπζρέηηζε νλνκάδεηαη ρξνληθή ζπζρέηηζε (serial correlation). Γηα 

ηελ εμέηαζε ηεο ρξνληθήο ζπζρέηηζεο κία ζεκαληηθή παξαδνρή, ε νπνία πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ δεδνκέλσλ, είλαη, φηη νη 

δηαδνρηθέο ηηκέο ιακβάλνληαη αλά ίζα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, 

ζα πξέπεη λα παξαηεξνχληαη νη ππφ εμέηαζε κνλάδεο αλά κήλα ή εμάκελν ή έηνο. Ο 

αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ παξαηεξήζεσλ γηα θάζε κνλάδα, βέβαηα ελδέρεηαη λα 

δηαθέξεη. Με άιια ιφγηα, ηα δεδνκέλα ελδέρεηαη λα είλαη είηε ηζνξξνπεκέλα 

(balanced data) είηε φρη (unbalanced data). 

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ρξνληθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ απαηηείηαη ε 

θαηαζθεπή ελφο ηεηξαγσληθνχ πίλαθα δηαζηάζεσλ 𝛵 × 𝛵, ζηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη ε 

δηαθχκαλζε θαη ε ζπλδηαθχκαλζε ησλ παξαηεξήζεσλ. Ο πίλαθαο απηφο 

ζπκβνιίδεηαη κε 𝑹 θαη ζηελ δηαγψλην ηνπ αλαθέξνληαη νη δηαθπκάλζεηο ησλ 

παξαηεξήζεσλ 𝑦𝑖 . Αληίζηνηρα, ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

ζπλδηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ.  

Ζ κνξθή ηνπ πίλαθα 𝑹 εκθαλίδεηαη θαηά βάζε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο, 

αλάινγα κε ηελ ζπλδηαθχκαλζε ησλ παξαηεξήζεσλ. Οη εθδνρέο απηέο είλαη νη 

παξαθάησ: 

1. Αλεμάξηεηε κνξθή: ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζεσξείηαη, φηη δελ εκθαλίδεηαη 

ρξνληθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ. Γειαδή, εθηφο απφ ηελ δηαγψλην ηνπ 
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πίλαθα 𝑹, ηα ππφινηπα ζηνηρεία παίξλνπλ ηελ ηηκή κεδέλ. Ζ ζρέζε, απφ ηελ νπνία 

ιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα είλαη ε 𝑅 = 𝜍2𝜤, φπνπ 𝜤 είλαη έλαο κνλαδηαίνο 

πίλαθαο δηαζηάζεσλ 𝛵 × 𝛵. Δάλ γηα παξάδεηγκα πθίζηαληαη παξαηεξήζεηο γηα 

ηέζζεξεηο δηαδνρηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ηφηε ν πίλαθαο 𝑹 έρεη ηελ κνξθή: 

𝑹 =  

𝜍2 0 0 0
0 𝜍2 0 0
0 0 𝜍2 0
0 0 0 𝜍2

  

2. χλζεηε ζπκκεηξία: Απηή ε πεξίπησζε ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη 

σο compound symmetry. Ζ ζρέζε, απφ ηνλ νπνία ππνινγίδεηαη ν πίλαθαο 𝑹 είλαη ε 

εμήο: 𝑅 = 𝜍2( 1− 𝜌 𝜤 + 𝜌𝑱), φπνπ 𝜌 είλαη ε ζπλδηαθχκαλζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη 

𝑱 έλαο πίλαθαο δηαζηάζεσλ 𝛵 × 𝛵, ηνπ νπνίνπ φια ηα ζηνηρεία ηζνχληαη κε ηελ 

κνλάδα. Έλα αληίζηνηρν παξάδεηγκα ηνπ πίλαθα δηαθχκαλζεο- ζπλδηαθχκαλζεο είλαη 

ην αθφινπζν: 

𝑹 =  

1 𝜌 𝜌 𝜌
𝜌 1 𝜌 𝜌
𝜌 𝜌 1 𝜌
𝜌 𝜌 𝜌 1

  

3. Απηνπαιηλδξφκεζε κνλαδηαίαο ηάμεσο: Ζ πεξίπησζε απηή ζπκβνιίδεηαη κε 

𝐴𝑅(1) θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε δηεζλή νξνινγία autoregressive. Ζ ζρέζε 

απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ν πίλαθαο δηαθχκαλζεο- ζπλδηαθχκαλζεο έρεη σο 

εμήο:𝑅𝑟𝑠 = 𝜍2𝜌 𝑟−𝑠 , φπνπ 𝑅𝑟𝑠  είλαη ην ζηνηρείν ηεο γξακκήο 𝑟θαη ηεο ζηήιεο 𝑠, ηνπ 

πίλαθα 𝑹. ε απηήλ ηελ εθδνρή ν πίλαθαο 𝑹 έρεη ηελ κνξθή:  

𝑹 =

 

 
 

1 𝜌 𝜌2 𝜌3

𝜌 1 𝜌 𝜌2

𝜌2 𝜌 1 𝜌

𝜌3 𝜌2 𝜌 1  

 
 

 

Δπηπιένλ, είλαη πηζαλφ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο κνληέινπ, ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα 

λα ππνδεηθλχνπλ, φηη ε εηζαγσγή ησλ κεηαβιεηψλ 𝛼𝑖  δελ αξθεί γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

εθηίκεζε ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ. Έηζη, έλα κνληέιν longitudinal data, ζα 

κπνξνχζε λα εθθξαζηεί πιεξέζηεξα κε ηελ κνξθή: 

 

𝛦(𝑦𝑖𝑡) = 𝒛𝑖𝑡
′ 𝜶𝒊 + 𝒙𝒊𝒕

′ 𝜷     
 

(4.19) 

 

φπνπ 𝒛𝒊𝒕 είλαη έλα δηάλπζκα ζηήιε, ην νπνίν πεξηιακβάλεη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, 

νη νπνίεο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ κνληέινπ εθηηκάηαη, φηη ζα έρνπλ δηαθνξεηηθή 

επίδξαζε αλά παξαηεξνχκελε κνλάδα 𝑖 ζηελ εθηίκεζε ησλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ. 
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Ζ ζρέζε (4.19) κπνξεί ηζνδχλακα λα εθθξαζηεί κε ηελ βνήζεηα πηλάθσλ σο εμήο: 

 

𝛦(𝑦𝑖𝑡) = 𝒁𝒊𝜶𝒊 + 𝑿𝒊𝜷         
 

(4.20) 

 

φπνπ 𝒁𝒊 είλαη έλαο πίλαθαο ηεο κνξθήο  

𝒁𝑖 =  

𝑧𝑖1,1  ⋯ 𝑧𝑖1,𝑞

⋮ ⋱ ⋮
𝑧𝑖𝑇𝑖 ,1 ⋯ 𝑧𝑖𝑇𝑖 ,𝑞

  

Γηα ην κνληέιν ησλ ζρέζεσλ (4.19) θαη (4.20) γίλνληαη απνδεθηέο νη παξαθάησ 

ππνζέζεηο: 

1. Οη κεηαβιεηέο  𝑧𝑖𝑡 ,1, 𝑧𝑖𝑡 ,2,…,𝑧𝑖𝑡 ,𝑞  θαη  𝑥𝑖𝑡 ,1,𝑥𝑖𝑡 ,2,…,𝑥𝑖𝑡 ,𝐾  είλαη γλσζηνί κε ηπραίνη 

αξηζκνί. 

2. Ζ δηαθχκαλζε ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ είλαη 𝑉𝑎𝑟 𝑦𝑖 = 𝑅𝑖 . 

3. Οη κεηαβιεηέο  𝑦𝑖𝑡  είλαη κεηαμχ ηνπο αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο, νη 

νπνίεο αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

Οη αλσηέξσ ππνζέζεηο απφ θνηλνχ κε ηελ ζρέζε (4.19) ή (4.20) απνηεινχλ ηελ 

έθθξαζε ελφο γξακκηθνχ κνληέινπ ζηαζεξήο επίδξαζεο (βιέπε Frees, 2004). 

 

4.4.1. Δθηηκεηέο παξακέηξωλ κνληέινπ 

Όπσο θαη ζην βαζηθφ κνληέιν ηεο δηακήθνπο αλάιπζεο, έηζη θαη ζην γξακκηθφ 

ζθνπφο είλαη ε εθηίκεζε ησλ άγλσζησλ παξακέηξσλ 𝜷 θαη 𝜶𝑖 . Χζηφζν, ζην 

γξακκηθφ κνληέιν πθίζηαηαη κία επηπιένλ πνιππινθφηεηα, θαζψο ζηηο εθηηκήζεηο 

εκπιέθεηαη θαη ν πίλαθαο δηαθχκαλζεο- ζπλδηαθχκαλζεο γηα θάζε παξαηεξνχκελε 

κνλάδα (𝑹𝑖), ν νπνίνο ζεσξείηαη γλσζηφο. Με βάζε απηήλ ηελ παξαδνρή ε εθηίκεζε 

ησλ παξακέηξσλ 𝜷 πξνθχπηεη απφ ηελ ζρέζε: 

𝒃𝑭𝑬 =   𝑿𝒊
′𝑹𝒊

−𝟏 𝟐 𝑸𝒁,𝒊𝑹𝒊
−𝟏 𝟐 

𝒏

𝒊=𝟏

𝑿𝒊 

−𝟏

 𝑿𝒊
′𝑹𝒊

−𝟏 𝟐 𝑸𝒁,𝒊𝑹𝒊
−𝟏 𝟐 

𝒏

𝒊=𝟏

𝒚𝒊 

 

(4.21) 

 

φπνπ 𝑸𝒁,𝒊 = 𝑰𝒊 − 𝑹𝒊
−𝟏 𝟐 𝒁𝒊(𝒁𝒊

′𝑹𝒊
−𝟏𝒁𝒊)

−𝟏𝒁𝒊
′𝑹𝒊

−𝟏 𝟐 
. 

Αληίζηνηρα, ε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ 𝛼𝑖δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 

𝜶𝑭𝑬,𝒊 = (𝒁𝒊
′𝑹𝒊

−𝟏𝒁𝒊)
−𝟏𝒁𝒊

′𝑹𝒊
−𝟏(𝒚𝒊 − 𝑿𝒊𝒃𝑭𝑬) 

 

(4.22) 

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ  αλσηέξσ εθηηκήζεσλ ησλ παξακέηξσλ είλαη εθηθηφο απφ ηα 

πεξηζζφηεξα ζηαηηζηηθά παθέηα (SPSS, R, STATA, θ.η.ι.). Όπσο θαη ζην βαζηθφ 
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κνληέιν, έηζη θαη ζην γξακκηθφ νη ιεπηνκεξείο καζεκαηηθέο πξάμεηο απφ ηηο νπνίεο 

πξνθχπηνπλ νη ζρέζεηο (4.21) θαη (4.22) εθθεχγνπλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο (γηα πεξηζζφηεξα βιέπε Frees, 2004). 

 

4.5 Μνληέια ηπραίαο επίδξαζεο 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά ηα κνληέια ηπραίαο 

επίδξαζεο. ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη σο models with random effects. Ζ 

βαζηθή δηαθνξνπνίεζε απηψλ ησλ κνληέισλ ζε ζρέζε κε απηά, πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο έγθεηηαη ζηηο παξακέηξνπο 𝛼𝑖 . ηα κνληέια, πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί έσο απηφ ην ζεκείν, νη παξάκεηξνη𝛼𝑖  ζεσξνχληαλ ζηαζεξέο. ηα random 

effects models αληίζεηα, ζεσξνχληαη ηπραίεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο θαη πάιη ζα πξέπεη 

λα εθηηκεζνχλ. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε απνηειεί νπζηαζηηθά έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ηεο εηεξνγέλεηαο κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ. Σα κνληέια ηπραίαο 

επίδξαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε δεδνκέλα ηα νπνία απνηεινχλ δείγκα ελφο 

πιεζπζκνχ. ε ηέηνηα δείγκαηα ζεσξψληαο ηα 𝛼𝑖  ηπραίεο κεηαβιεηέο, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη γηα κνλάδεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζηα ππφ εμέηαζε δεδνκέλα. ηηο επφκελεο ππνελφηεηεο ζα 

παξνπζηαζηνχλ νη δηάθνξεο παξαιιαγέο ησλ κνληέισλ ηπραίαο επίδξαζεο. 

 

4.5.1. Βαζηθό κνληέιν ηπραίαο επίδξαζεο 

Ζ ζρέζε κε ηελ νπνία εθθξάδεηαη ην βαζηθφ κνληέιν ηπραίαο επίδξαζεο είλαη ε 

αθφινπζε: 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝒙𝑖𝑡
′ 𝜷+ 𝜀𝑖𝑡  

 

(4.23) 

 

Ζ αλσηέξσ ζρέζε είλαη αληίζηνηρε κε ηελ (4.7), ε νπνία αλαθέξζεθε ζην κνληέιν 

ζηαζεξήο επίδξαζεο. Χζηφζν, κεηαμχ ησλ δχν ζρέζεσλ πθίζηαηαη κία νπζηψδεο 

δηαθνξά. ην ηξέρνλ κνληέιν νη παξάκεηξνη, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κνλάδα 

παξαθνινχζεζεο 𝛼𝑖  (subject specific parameters) είλαη ηπραίεο κε ζηαζεξέο. 

Αληίζεηα, ζην κνληέιν ηεο ελφηεηαο 4.3 νη ίδηεο παξάκεηξνη είλαη ζηαζεξέο. Έηζη, ην 

κνληέιν, πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ζρέζε (4.23) απνηειείηαη απφ έλα ηπραίν θαη έλα 

ζηαζεξφ κέξνο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζηελ βηβιηνγξαθία ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο 

κηθηφ γξακκηθφ κνληέιν (mixed linear model). Όπσο είλαη ζαθέο ην ηπραίν κέξνο 

απνηειείηαη απφ ηηο παξακέηξνπο 𝛼𝑖 , ελψ ην  ζηαζεξφ απφ ην γηλφκελν 𝒙𝑖𝑡
′ 𝜷. 

Δπνκέλσο, νη ηηκέο ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ 𝑦𝑖𝑡  εμαξηψληαη θαηά έλα κέξνο απφ 

γλσζηέο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ φξν 𝒙𝑖𝑡
′ 𝜷 θαη θαηά έλα άιιν 

κέξνο απφ κεηαβιεηέο, νη νπνίεο είηε είλαη άγλσζηεο είηε δελ έρνπλ παξαηεξεζεί. Σν 

ηειεπηαίν κέξνο πεξηγξάθεηαη απφ ηηο παξακέηξνπο 𝛼𝑖  θαη ηα ηπραία ζθάικαηα 𝜀𝑖𝑡 . 

Ζ ζρέζε (4.23) κπνξεί λα γξαθεί ηζνδχλακα θαη σο εμήο: 
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𝐸(𝑦𝑖𝑡 |𝑎𝑖) = 𝛼𝑖 + 𝒙𝑖𝑡
′ 𝜷     

 

(4.24) 

 

Με ηελ ηειεπηαία έθθξαζε νη ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 𝑦𝑖𝑡  εθθξάδνληαη 

σο εμαξηψκελεο ησλ επίζεο ηπραίσλ παξακέηξσλ 𝛼𝑖 .   

Οη βαζηθέο ππνζέζεηο, νη νπνίεο γίλνληαη απνδεθηέο γηα ην βαζηθφ κνληέιν είλαη νη 

αθφινπζεο: 

1. Οη κεηαβιεηέο  𝑥𝑖𝑡 ,1, 𝑥𝑖𝑡 ,2,…,𝑥𝑖𝑡 ,𝐾  είλαη γλσζηνί κε ηπραίνη αξηζκνί. 

2. Ζ δηαθχκαλζε ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ είλαη 𝑉𝑎𝑟 𝑦𝑖𝑡 |𝛼𝑖 = 𝜍2. 

3. Οη κεηαβιεηέο  𝑦𝑖𝑡  είλαη κεηαμχ ηνπο αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο θαη 

εμαξηψληαη απφ ηηο {𝛼𝑖}. 

4. Οη κεηαβιεηέο  𝑦𝑖𝑡  είλαη θαλνληθά θαηαλεκεκέλεο  θαη εμαξηψληαη απφ ηηο 

{𝛼𝑖}. 

5. Ηζρχεη, φηη 𝛦 𝛼𝑖 = 0, 𝑉𝑎𝑟 𝛼𝑖 = 𝜍𝛼
2 θαη νη {𝛼𝑖} είλαη αλεμάξηεηεο θαη 

θαηαλέκνληαη θαλνληθά. 

Οη αλσηέξσ ππνζέζεηο απφ θνηλνχ κε ηελ ζρέζε (4.24) πεξηγξάθνπλ ην κηθηφ 

γξακκηθφ κνληέιν ηπραίαο επίδξαζεο. Δπίζεο, ε ελ ιφγσ ζρέζε γξάθεηαη κε ηελ 

βνήζεηα πηλάθσλ ζηελ αθφινπζε κνξθή: 

𝛦(𝒚𝒊|𝛼𝑖) = 𝛼𝑖𝟏𝒊 + 𝑿𝒊𝜷    

Οη πίλαθεο απηήο ηεο ζρέζεο έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή κε απηνχο, πνπ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ Τπνελφηεηα 4.1.1. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ 𝜷 ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εθαξκφδεηαη ε 

γεληθεπκέλε κέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (GLS). Οη εθηηκήηξηεο ησλ άγλσζησλ 

παξακέηξσλ 𝜷 ππνινγίδνληαη απφ ηελ ζρέζε: 

 

𝒃 =
 𝑿𝑖

′𝑛
𝑖=1 (𝑰𝒊

′ −
𝜁𝑖

𝑇𝑖
𝑱𝑖)𝒚𝑖

 𝑿𝑖
′𝑛

𝑖=1 (𝑰𝒊
′ −

𝜁𝑖

𝑇𝑖
𝑱𝑖)𝑿𝑖

 

 

 

(4.26) 

 

Αληίζηνηρα, ε δηαθχκαλζε ησλ εθηηκεηξηψλ 𝒃 ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

𝑉𝑎𝑟 𝒃 =
𝜍2

 𝑿𝑖
′𝑛

𝑖=1  𝑰𝒊
′ −

𝜁𝑖

𝑇𝑖
𝑱𝑖 𝑿𝑖

 

 

 

(4.27) 

 

Τπελζπκίδεηαη, φηη ν πίλαθαο 𝜤𝒊 αληηζηνηρεί ζε έλαλ ηαπηνηηθφ πίλαθα δηαζηάζεσλ 

𝑇𝑖 × 𝑇𝑖  θαη ν πίλαθαο 𝑱𝑖  ζε έλαλ πίλαθα δηαζηάζεσλ 𝑇𝑖 × 𝑇𝑖 , ηνπ νπνίνπ φια ηα 
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ζηνηρεία είλαη κνλάδεο. Δπίζεο, ε 𝜁𝑖  είλαη κία ζρέζε, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηηο 𝜍𝛼  

θαη 𝜍. Πην ζπγθεθξηκέλα ηζρχεη, φηη: 

𝜁𝑖 =
𝑇𝑖𝜍𝛼

2

𝑇𝑖𝜍𝛼2 + 𝜍2
 

Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο νη καζεκαηηθέο πξάμεηο απφ ηηο νπνίεο 

πξνθχπηνπλ νη αλσηέξσ ζρέζεηο ησλ εθηηκεηξηψλ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο. 

 

4.5.2. Γξακκηθό κνληέιν κηθηήο επίδξαζεο 

ηελ ελφηεηα 4.4 παξνπζηάζηεθε κία παξαιιαγή ηνπ βαζηθνχ κνληέινπ ζηαζεξήο 

επίδξαζεο. Αληίζηνηρα, ζηα κνληέια ηπραίαο επίδξαζεο βξίζθεη εθαξκνγή ε 

παξαιιαγή ηνπ γξακκηθνχ κηθηνχ κνληέινπ επίδξαζεο, ην νπνίν ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη σο linear mixed effects model. Οη αληίζηνηρεο κε ηηο (4.19) 

θαη (4.20) ζρέζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

        𝛦(𝑦𝑖𝑡  𝜶𝒊 = 𝒛𝑖𝑡
′ 𝜶𝒊 + 𝒙𝒊𝒕

′ 𝜷 

 

(4.28) 

      𝛦(𝒚𝒊|𝜶𝒊) = 𝒁𝒊𝜶𝒊 + 𝑿𝒊𝜷 (4.29) 

 

Γηα ηνλ πιήξε νξηζκφ ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ κηθηήο επίδξαζεο 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο αλσηέξσ ζρέζεηο απαηηνχληαη θαη νη αθφινπζεο ππνζέζεηο: 

 

1. Οη κεηαβιεηέο {𝑧𝑖𝑡} θαη {𝑥𝑖𝑡} είλαη γλσζηνί κε ηπραίνη αξηζκνί. 

2. Ζ δηαθχκαλζε ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ είλαη 𝑉𝑎𝑟 𝒚𝒊|𝜶𝒊 = 𝑹𝒊. 

3. Οη κεηαβιεηέο  𝑦𝑖𝑡  είλαη κεηαμχ ηνπο αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο θαη 

εμαξηψληαη απφ ηηο {𝛼𝑖}. 

4. Οη κεηαβιεηέο  𝑦𝑖𝑡  είλαη θαλνληθά θαηαλεκεκέλεο θαη εμαξηψληαη απφ ηηο {𝛼𝑖}. 

5. Ηζρχεη, φηη 𝛦 𝜶𝒊 = 0, 𝑉𝑎𝑟 𝜶𝒊 = 𝑫 θαη νη {𝛼𝑖} είλαη αλεμάξηεηεο θαη 

θαηαλέκνληαη θαλνληθά, φπνπ 𝑫 είλαη έλαο ζεηηθά νξηζκέλνο πίλαθαο δηαζηάζεσλ 

𝑞 × 𝑞. 

ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν νη εθηηκήηξηεο ησλ άγλσζησλ παξακέηξσλ 𝜷 

ππνινγίδνληαη, κέζσ ηεο γεληθεπκέλεο κεζφδνπ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (GLS), απφ 

ηελ ζρέζε: 

 

𝒃 =
 𝑿𝑖

′𝑛
𝑖=1 𝑽𝒊

−𝟏𝒚𝑖
 𝑿𝑖

′𝑛
𝑖=1 𝑽𝒊

−𝟏𝑿𝑖
 

 

 

(4.30) 

 

Αληίζηνηρα, ε δηαθχκαλζε ησλ εθηηκεηξηψλ 𝒃 ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
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𝑉𝑎𝑟 𝒃 =   𝑿𝑖
′

𝑛

𝑖=1

𝑽𝒊
−𝟏𝑿𝑖 

−𝟏

 

 

 

(4.31) 

 

ηηο αλσηέξσ ζρέζεηο ν πίλαθαο 𝑽𝒊 ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

𝑽𝒊 = 𝒁𝒊𝑫𝒁𝒊
′ + 𝑹𝒊 

Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο νη καζεκαηηθέο πξάμεηο απφ ηηο νπνίεο 

πξνθχπηνπλ νη αλσηέξσ ζρέζεηο ησλ εθηηκεηξηψλ εθθεχγνπλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα 

αλαηξέμεη ζηελ βηβιηνγξαθία (βιέπε Frees, 2004).  

 

4.6 Δπηινγή κνληέινπ 

Έλα βαζηθφ δήηεκα, πνπ ηίζεηαη ζηελ κειέηε δεδνκέλσλ είλαη ε επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ κνληέινπ γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Μία πξψηε πξνζέγγηζε πξνθχπηεη απφ ην είδνο ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα δεδνκέλα απνηεινχλ δείγκα ελφο κεγαιχηεξνπ 

πιεζπζκνχ θαη ζηφρνο είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ, 

ηφηε πην θαηάιιεια είλαη ηα κνληέια ηπραίαο επίδξαζεο (random effects models). 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, είλαη πην πηζαλφ λα εθαξκνζηνχλ κνληέια ζηαζεξήο 

επίδξαζεο (fixed effects models).  

Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο, ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ, αθνξά 

ην είδνο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ επηθεληξψλεηαη ε εθάζηνηε κειέηε. Δάλ γηα 

παξάδεηγκα ηα δεδνκέλα δηαρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο φπσο ην θχιν (άλδξαο/ 

γπλαίθα), ηφηε είλαη πην πηζαλφ ηα κνληέια ηπραίαο επίδξαζεο λα εθηηκήζνπλ πην 

ηθαλνπνηεηηθά ηηο παξακέηξνπο 𝜷. 

Σέινο, πθίζηαηαη κία ππνινγηζηηθή κέζνδνο ε νπνία ππνδεηθλχεη πην κνληέιν είλαη 

ην πιένλ θαηάιιειν. ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν πξαγκαηνπνηείηαη έλαο έιεγρνο 

Hausman (βιέπε Katrien et al., 2015). Δάλ ζεσξεζεί, φηη 𝒃𝐹𝐸  είλαη νη εθηηκήηξηεο ησλ 

παξακέηξσλ 𝜷, φπσο πξνθχπηνπλ απφ έλα κνληέιν ζηαζεξήο επίδξαζεο (fixed effect) 

θαη αληίζηνηρα 𝒃𝐺𝐿𝑆  είλαη νη αληίζηνηρεο εθηηκήηξηεο ελφο κνληέινπ ηπραίαο 

επίδξαζεο (random effect), ηφηε πξαγκαηνπνηείηαη έλαο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ηεο 

κνξθήο: 

𝑇𝑆 = (𝒃𝑭𝑬 − 𝒃𝑮𝑳𝑺)′(𝑉𝑎𝑟𝒃𝑭𝑬 − 𝑉𝑎𝑟𝒃𝑮𝑳𝑺)−1(𝒃𝑭𝑬 − 𝒃𝑮𝑳𝑺) 

Ζ ηηκή, πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ έιεγρν ζπγθξίλεηαη κε ην πνζνζηεκφξην 

κίαο 𝜒2 θαηαλνκήο. Τςειέο ηηκέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ππνδεηθλχνπλ, φηη νη 



55 

 

εθηηκεηέο ηνπ κνληέινπ ζηαζεξήο επίδξαζεο είλαη πην ηθαλνπνηεηηθέο ζε ζρέζε κε 

ηνπ αληίζηνηρνπ κνληέινπ random effects. 

ε θάζε πεξίπησζε ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ απφ ηνλ εθάζηνηε 

ελδηαθεξφκελν, κπνξεί λα πξνθχςεη κέζσ δνθηκαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα. Πέξαλ ησλ κεζφδσλ, νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ε θάζε πεξίπησζε 

ρξήδεη μερσξηζηήο αμηνιφγεζεο σο πξνο ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ κνληέινπ, πνπ ζα 

εθαξκνζηεί. Άιισζηε κε ηελ ρξήζε ησλ πνηθίισλ δηαζέζηκσλ ππνινγηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, φπσο είλαη ην SPSS, ην STATA θαη ε R, δελ είλαη απαγνξεπηηθή ε 

δνθηκή ησλ δηαθφξσλ κνληέισλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επηινγή ηνπ πιένλ 

θαηάιιεινπ. 
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Κεθάιαην 5 

5. ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΜΔ ΣΖΝ ΓΗΑΜΖΚΖ 

ΑΝΑΛΤΖ 

 

 

Όπσο έρεη θαηαζηεί ζαθέο απφ ηελ αλάιπζε ησλ Κεθαιαίσλ 2 θαη 3 ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο, ε Ναπηαζθάιεηα απνηειεί κία ηδηαίηεξε θαηεγνξία ηνπ θιάδνπ ησλ 

αζθαιίζεσλ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηή έγθεηηαη αθελφο ζηελ πςειή αμία ηεο 

αζθαιηζκέλεο πεξηνπζίαο (insurable property) θαη αθεηέξνπ ζηελ γεληθή θχζε ηνπ 

λαπηηθνχ εκπνξηθνχ θιάδνπ.  

Απφ ηελ πιεπξά ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, απηφ πνπ ελδηαθέξεη σο επί ην 

πιείζηνλ είλαη ε ζπρλφηεηα θαη ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ, πνπ αλακέλεηαη λα 

πξνθχςνπλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ιφγσ ηνπ χςνπο ησλ απαηηήζεσλ ζηελ 

Ναπηαζθάιεηα νη εηαηξείεο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν αλά ηνλ θφζκν 

είλαη εμεηδηθεπκέλεο θαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο ζε αξηζκφ. Δπνκέλσο, ζα ήηαλ 

ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα εμεηαζηνχλ νη παξάγνληεο, νη νπνίνη ελδερνκέλσο λα 

επεξεάδνπλ ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αζθαιηζηέαο πεξηνπζίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ήηαλ εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη κία πξνζέγγηζε, φζνλ αθνξά ην θαζαξφ αζθάιηζηξν, ην νπνίν ζα ρξεψλεηαη θαηά 

πεξίπησζε.  

χκθσλα κε ηνλ Proctor (1985) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο αζθάιηζεο 

θχηνπο θαη κεραλεκάησλ (hull and machinery) ελφο πινίνπ, ηνλ ζπνπδαηφηεξν ξφιν 

δηαδξακαηίδνπλ νη αθφινπζνη παξάγνληεο: 

1. Ο ηχπνο, ην κέγεζνο, ε ειηθία, ην ζχζηεκα πξφσζεο, ε ζεκαία θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πινίνπ απφ ηνλ αληίζηνηρν λενγλψκνλα, 

2. ε πξαγκαηηθή αμία ηνπ πινίνπ θαηά ηελ αζθάιηζε, 

3. ε ζαιάζζηα πεξηνρή ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη έλα πινίν, 

4. νη φξνη ηεο εθάζηνηε αζθάιηζεο θαη  

5. ε πξνγελέζηεξε απφδνζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ, φζνλ αθνξά ηελ ζπρλφηεηα θαη 

ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ. 

Οπσζδήπνηε, θάζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηεξεί ηηο δηθέο ηεο δηαδηθαζίεο θαη 

ελδερνκέλσο λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο παξάγνληεο, πνπ αλαθέξεη ν Proctor 

(1985). Παξά ηαχηα νη αλσηέξσ παξάγνληεο θαίλεηαη λα απνηεινχλ ηηο παξακέηξνπο, 

πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαη’ αξράο γηα ηελ αλάιεςε ελφο θηλδχλνπ θαη ελ ζπλερεία 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αζθαιηζηηθνχ θφζηνπο. Γηα ην ηειεπηαίν εμίζνπ ζεκαληηθφ 
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ξφιν θαηέρεη  ν ππνινγηζκφο ηνπ αλακελφκελνπ χςνπο ησλ απαηηήζεσλ, πνπ ζα 

απαηηεζνχλ απφ έλαλ αζθαιηζκέλν. 

Σν παξφλ θεθάιαην ηεο εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ εθαξκνγή κνληέισλ 

δηακήθνπο αλάιπζεο (longitudinal data models) γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απαηηήζεσλ, 

πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη κία εηαηξεία Ναπηαζθάιηζεο. Δηδηθφηεξα, ε κειέηε 

εζηηάδεη ζηελ θαηεγνξία ηεο αζθάιεηα θχηνπο θαη κεραλεκάησλ. Ο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν επηιέρζεθε ε ελ ιφγσ θαηεγνξία ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο, φηη απηή 

παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο αζθάιηζεο θαηά 

δεκηψλ. Αληίζεηα, νη ινηπέο θαηεγνξίεο ηεο Ναπηαζθάιεηαο, πνπ αλαθέξζεθαλ ζην 

Κεθάιαην 3 ηεο εξγαζίαο είλαη πην πνιχπινθεο θαη δελ εκθαλίδνληαη ζπρλά ζε 

άιινπο θιάδνπο αζθάιηζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ζα 

πξνθχςνπλ, κε ηηο απαηηνχκελεο παξαιιαγέο ζα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο θιάδνπο πέξαλ ηεο Ναπηαζθάιεηαο. 

 

5.1 Σα δεδνκέλα 

Δίλαη απηνλφεην, φηη γηα ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε καζεκαηηθνχ κνληέινπ 

απαηηνχληαη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα, ηα νπνία λα είλαη ξεαιηζηηθά θαη λα βαζίδνληαη 

ζε πξαγκαηηθά κεγέζε. Έηζη ινηπφλ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο 

ήηαλ απαξαίηεηνο ν εληνπηζκφο αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πιένλ 

θαηάιιειε κνξθή δεδνκέλσλ απαηηνχζε ηελ ζπιινγή αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ αλά 

δεκηά, ήηνη χςνο απαίηεζεο, ιεπηνκεξή ραξαθηεξηζηηθά αζθαιηζκέλεο κνλάδαο, 

ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν επήιζε ην δεκηνγφλν γεγνλφο θαη γεληθά νπνηαδήπνηε 

δηαζέζηκε πιεξνθνξία. Δπηπιένλ, απαηηήζεθε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζε έλα εχινγν 

βάζνο ρξφλνπ. Όπσο είλαη ζαθέο απφ ηα αλσηέξσ ε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ 

δεδνκέλσλ δελ απνηεινχζε εχθνιε ππφζεζε. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν θαηεβιήζεζαλ 

πξνζπάζεηεο εληνπηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ απφ δηάθνξνπο δηαχινπο. 

ε πξψηε θάζε επηρεηξήζεθε ε ζπλεξγαζία κε κεγάινπο νίθνπο δηεζλνχο 

αλαγλψξηζεο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο Ναπηαζθάιεηαο. Σέηνηνη 

θνξείο είλαη ελψζεηο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη ηλζηηηνχηα ηα νπνία 

ζπγθεληξψλνπλ ζηνηρεία λαπηαζθάιεηαο απφ εηαηξείεο αλά ηνλ θφζκν. Ο ιφγνο, γηα 

ηνλ νπνίν αξρηθά ηα ζηνηρεία αλαδεηήζεθαλ απφ ηέηνηνπο νξγαληζκνχο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πιεζψξα ησλ δεδνκέλσλ, πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο. Χζηφζν, παξά ηηο 

έληνλεο πξνζπάζεηεο θαη ηελ ζπλερή επηθνηλσλία δελ θαηέζηε δπλαηή ε παξαρψξεζε 

δεδνκέλσλ κέζσ απηνχ ηνπ δηαχινπ. Ζ βαζηθφηεξε αηηία πίζσ απφ απηήλ ηελ 

αδπλακία έγθεηηαη ζηνλ απφξξεην ραξαθηήξα ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ πνιηηηθή ηεο 

κε γλσζηνπνίεζήο ηνπο ζε ηξίηνπο, πνπ δελ απνηεινχλ κέιε ηνπ εθάζηνηε 

νξγαληζκνχ. 

ηελ ζπλέρεηα εληνπίζηεθαλ νη δχν κεγαιχηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηεο 

ρψξαο καο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Ναπηαζθάιεηαο. Ζ κία εμ 
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απηψλ δέρζεθε λα παξαρσξήζεη ζηνηρεία, σζηφζν ην κέγεζφο ησλ δηαζέζηκσλ 

δεδνκέλσλ ήηαλ εμαηξεηηθά κηθξφ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία 

επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Απφ ηελ 

επφκελε αζθαιηζηηθή εηαηξεία δελ θαηέζηε δπλαηή ε δηάζεζε δεδνκέλσλ θαη πάιη γηα 

ιφγνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. ηελ Διιάδα άιισζηε νη αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο αλαιακβάλνπλ ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο αζθάιηζεο εκπνξηθψλ πινίσλ, 

θπξίσο ιφγσ ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ, πνπ ζα θιεζνχλ λα θαιχςνπλ. 

Σέινο, πξνθεηκέλνπ ε παξνχζα δηαηξηβή λα πεξηιακβάλεη κία πξαθηηθή εθαξκνγή 

ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ, αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία 

ζε δηάθνξεο βάζεηο δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν. Έπεηηα απφ έληνλεο πξνζπάζεηεο 

εληνπίζηεθε έλα παθέην δεδνκέλσλ κε ηελ νλνκαζία «CASdatasets». Σν 

ζπγθεθξηκέλν παθέην πεξηέρεη κία επξεία γθάκα δεδνκέλσλ απφ δηάθνξνπο θιάδνπο 

ησλ αζθαιίζεσλ. Σν παθέην αξρηθά πξννξηδφηαλ γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

βηβιίνπ «Computational Actuarial Science with R», αιιά ζηελ ζπλέρεηα 

εκπινπηίζηεθε κε κία πιεζψξα ζηνηρείσλ ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα σο παθέην 

(package) ζηελ R (βιέπε CASdatasets: Insurance datasets, 2019).  

ην ελ ιφγσ παθέην πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ άιισλ ην αξρείν κε ηελ νλνκαζία 

«fremarine». Σν αξρείν απηφ απνηειείηαη απφ ζηνηρεία δεκηψλ κίαο γαιιηθήο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2003 έσο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 θαη ζπλνιηθά αλαθέξνληαη 1.274 δεκηέο. Σν είδνο 

ησλ πινίσλ, πνπ αθνξνχλ ηα δεδνκέλα, δελ είλαη εκπνξηθά κε θαηαρψξεζε ζηνλ 

Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ (I.M.O.), αιιά αλήθνπλ ζε κηθξφηεξεο θαηεγνξίεο, 

φπσο αιηεπηηθά θαη ηαρχπινα. Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δελ απνηεινχλ ην πιένλ 

θαηάιιειν δείγκα γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξακέηξσλ ηεο Ναπηαζθάιεηαο. Παξά ηαχηα 

ειιείςεη άιισλ ξεαιηζηηθψλ δεδνκέλσλ θξίζεθε ζθφπηκε ε επεμεξγαζία ηνπ αξρείνπ 

«fremarine» γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.   

 

5.2 Ζ επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ 

Σν πξσηφηππν αξρείν «fremarine» απνηειείηαη απφ δεθανθηψ (18) ζηήιεο σο 

αθνινχζσο (βιέπε CASdatasets: Insurance datasets, 2019): 

1. OccurDate: Ζ εκεξνκελία, πνπ επήιζε ην δεκηνγφλν ζπκβάλ. 

2. ReporDate: Ζ εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο απαίηεζεο. 

3. ShipCateg: Ζ θαηεγνξία ηνπ αζθαιηζκέλνπ πινίνπ. 

4. ShipBrand: Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ πινίνπ. 

5. ShipPower: Ζ ηππνδχλακε ηνπ αζθαιηζκέλνπ πινίνπ. 

6. ShipEngNb: Ο αξηζκφο ησλ κεραλψλ πξφσζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ πινίνπ. 

7. ShipEngYear: Ζ ρξνλνινγία θαηαζθεπήο ηνπ θηλεηήξα ηνπ πινίνπ. 

8. ShipBuildYear: Ζ εκεξνκελία λαππήγεζεο ηνπ πινίνπ. 
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9. ShipHull: Σν πιηθφ απφ ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην θχηνο ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ πινίνπ. 

10. ShipLength: Σν κήθνο ηνπ πινίνπ ζε κέηξα. 

11. ShipTonnage: Σν εθηφπηζκα ηνπ πινίνπ. 

12. InsuredValue: Ζ αζθαιηζηέα αμία ηνπ πινίνπ. 

13. ClaimPaid: Σν θαηαβιεζέλ χςνο ηεο απνδεκίσζεο ζε ρηιηάδεο επξψ. 

14. ClaimStatus: Ζ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε απαίηεζε. 

15. ClaimCateg: Ζ θαηεγνξία ηεο απαίηεζεο. 

16. Deductible: Σν χςνο ηνπ αθαηξεηένπ πνζνχ. 

17. HeadQuarter: Ζ πφιε ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξεία ηνπ πινίνπ. 

18. Departement: Σν γαιιηθφ δηακέξηζκα ζην νπνίν βξίζθεηαη ε πφιε ηεο 

εηαηξείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ πινίνπ. 

Με βάζε ηνλ αλσηέξσ δηαρσξηζκφ θαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε δηακήθεο 

αλάιπζε (longitudinal analysis) ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ ζηελ R, επηιέρζεθε σο 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ε ClaimPaid (𝑦𝑖𝑡), ε νπνία πεξηέρεη ηελ θαηαβιεζείζα 

απνδεκίσζε αλά δεκηά.  

Δπηπιένλ, γηα ηηο κεηαβιεηέο ShipEngYear θαη ShipBuildYear θξίζεθε ζθφπηκν λα 

ηξνπνπνηεζνχλ. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε ειηθία ηνπ πινίνπ θαη ηνπ 

θηλεηήξα ηνπ, φηαλ ζπλέβε ην δεκηνγφλν γεγνλφο, αθαηξέζεθαλ νη ShipEngYear θαη 

ShipBuildYear απφ ηελ OccurDate θαη έηζη πξνέθπςαλ δχν λέεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο, νη νπνίεο νλνκάζηεθαλ ShipEngAge θαη ShipBuildAge, αληίζηνηρα. 

Απφ ηηο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο (ShipCateg, ShipBrand, ShipHull, ClaimStatus, 

ClaimCateg, Departement, HeadQuarter), γηα ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη ζηηο ακέζσο 

επφκελεο παξαγξάθνπο δηαηεξήζεθαλ νη ShipCateg θαη Departement. Απφ ηηο 

αξηζκεηηθέο κεηαβιεηέο δηαηεξήζεθαλ φιεο εθηφο απφ ηελ Deductible. Δλ ζπλερεία, 

θαηαηάρζεθαλ ηα δεδνκέλα κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

ηνλ πξψην ηξφπν ηα δεδνκέλα θαηαηάρζεθαλ αλά δηακέξηζκα (Departement) θαη 

έηνο (OccurDate). Απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, πνπ πξνέθπςε, ηα δηακεξίζκαηα, ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ ιηγφηεξεο απφ 10 πεξηπηψζεηο θξίζεθε ζθφπηκν λα αθαηξεζνχλ 

απφ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ. Μεηά απφ ηελ αθαίξεζε απηή ην ζχλνιν ησλ δεκηψλ 

πξνο επεμεξγαζία αλέξρεηαη ζε 995.  Έπεηηα, ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο φισλ ησλ 

κεηαβιεηψλ αλά έηνο (αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλσλ) γηα ηηο ελαπνκείλαζεο 

πεξηπηψζεηο, έηζη ψζηε λα πθίζηαληαη επαλαιακβαλφκελεο ηηκέο γηα ηέζζεξα έηε 

(2003- 2006). Με απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ γηα ηηο κεηαβιεηέο, ν δείθηεο 𝑖 αληηζηνηρεί 

ζην εθάζηνηε δηακέξηζκα, ελψ ν δείθηεο 𝑡 ζηελ εθάζηνηε ρξνληά. ηνλ αθφινπζν 

πίλαθα παξαιιειίδνληαη νη ηηκέο ηνπ 𝑖 κε ην αληίζηνηρν δηακέξηζκα. 
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𝒊 Departement 

1 Charente Maritime 

2 Cotes d'Armor 

3 Finistere 

4 LoireAtlantique 

5 Manche 

6 Morbihan 

7 Normandie 

8 Pas de Calais 

9 Seine Maritime 

10 Vendee 

Πίλαθαο 1: Αληηζηνίρηζε δεηθηψλ 𝒊 κε δηακέξηζκα 

Αληίζηνηρα, γηα ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε 𝑡 ε ηηκή 𝑡 = 1 αληηζηνηρεί ζην έηνο 2003, ε ηηκή 

𝑡 = 2 αληηζηνηρεί ζην έηνο 2004, ε ηηκή 𝑡 = 3 ζην έηνο 2005 θαη ε ηηκή 𝑡 = 4 

αληηζηνηρεί ζην έηνο 2006. Μεηά απφ απηήλ ηελ επεμεξγαζία πξνέθπςε έλα λέν 

αξρείν, ην νπνίν νλνκάζηεθε fremarinedepartement. 

Με ηνλ δεχηεξν ηξφπν ηα δεδνκέλα θαηαηάρζεθαλ κε βάζε ηελ θαηεγνξία ηνπ 

πινίνπ (ShipCateg) θαη ην έηνο (OccurDate). Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

αθαηξέζεθαλ νη θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο ην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ δελ ππεξβαίλεη 

ηηο 10. Οη ππνιεηπφκελεο πεξηπηψζεηο αλέξρνληαη ζε 998. Γηα ηηο ελαπνκείλαζεο 

πεξηπηψζεηο ππνινγίζηεθαλ νη αληίζηνηρνη κέζνη φξνη ησλ κεηαβιεηψλ αλά έηνο. Με 

απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ γηα ηηο κεηαβιεηέο, ν δείθηεο 𝑖 αληηζηνηρεί ζηελ εθάζηνηε 

θαηεγνξία ηνπ αζθαιηζκέλνπ πινίνπ, ελψ ν δείθηεο 𝑡 ζηελ εθάζηνηε ρξνληά. ηνλ 

αθφινπζν πίλαθα παξαιιειίδνληαη νη ηηκέο ηνπ 𝑖 κε ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. 

𝒊 ShipCateg 

1 Crabboat 

2 Filer 

3 Fishing vessel 

4 Passenger vessel 

5 Shellfish boat 

6 Speedboat 

7 Trawler 

8 Troller 

Πίλαθαο 2:  Αληηζηνίρηζε δεηθηψλ 𝒊 κε θαηεγνξία πινίνπ 

Έηζη, πξνέθπςε έλα λέν αξρείν, ην νπνίν νλνκάζηεθε fremarineshipcateg. 

Σα δχν αξρεία, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ σο αλσηέξσ, έρνπλ πιένλ ηελ θαηάιιειε 

κνξθή, ψζηε λα εθαξκνζηεί ε δηακήθεο αλάιπζε. Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

αλάιπζεο επηιέρζεθε ε ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ R. Ζ επηινγή ηεο R σο 

βαζηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε θαη’ αξράο απφ ην 

γεγνλφο, φηη ε ζπγθεθξηκέλε γιψζζα έρεη επξεία εθαξκνγή ζηνλ αζθαιηζηηθφ θαη 

αλαινγηζηηθφ ηνκέα. Δπηπιένλ, απνηειεί έλα ειεχζεξν πξφγξακκα επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ, ζην νπνίν πξφζβαζε κπνξεί λα έρεη νπνηνζδήπνηε. Σέινο, γηα ηελ 
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εθαξκνγή ηεο longitudinal analysis πθίζηαηαη ήδε ζεκαληηθή βηβιηνγξαθία κε 

πιήξεηο θψδηθεο θαη παξαδείγκαηα, πνπ δηεπθφιπλαλ ζην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηεο 

εξγαζίαο (βιέπε Katrien et al., 2015 θαη Rizopoulos, 2012). 

Σν επφκελν θξίζηκν δήηεκα ηεο κειέηεο ήηαλ ε επηινγή ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνληαλ ζηελ επεμεξγαζία ηνπ κνληέινπ. Γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο εθηειέζηεθε κία stepwise regression analysis εηζάγνληαο 

αξρηθά, φιεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Ζ αλάιπζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ 

ρξήζε ηεο R θαη ζηα δχν αξρεία, πνπ πξνέθπςαλ (fremarinedepartement, 

fremarineshipcateg). Οη εληνιέο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ R, θαζψο θαη ηα 

απνηειέζκαηα, πνπ εμήρζεζαλ, έρνπλ σο εμήο: 

>full.model<- lm(ClaimPaid ~., data = avgfremarinedep) 

>ols_step_both_p(full.model, pent = 0.1, prem = 0.3, details = FALSE)    

Step      Variable       Added/ 

Removed      

R-

Square     

Adjusted 

R-Square     

C(p) AIC         RMSE       

1 Department addition        0.404 0.226 10.9780 436.4437 49.6724 

2 ShipTonnage     addition        0.530 0.368 3.0380 428.9337 44.8590 

3 ShipEngNb      addition        0.650 0.512 -4.3920 419.1806 39.4154 

Πίλαθαο 3: Απνηειέζκαηα stepwise regression analysis 

fremarinedepartement (Stepwise Selection Summary) 

 

>full.model<- lm(ClaimPaid ~., data = avgfremarinecat) 

>ols_step_both_p(full.model, pent = 0.1, prem = 0.3, details = FALSE) 

Step      Variable       Added/ 

Removed      

R-

Square     

Adjusted 

R-Square     

C(p) AIC         RMSE       

1 ShipTonnage     addition        0.223 0.196 6.3030 251.6439 13.1498 

2 OccurYear addition        0.328 0.280 3.7900 249.1305 12.4430 

Πίλαθαο 4: Απνηειέζκαηα stepwise regression analysis  

fremarineshipcateg (Stepwise Selection Summary) 
 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 3 νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, πνπ πξνθξίλνληαη 

κε βάζε ηελ stepwise regression analysis γηα ηελ νκαδνπνίεζε θαηά γεσγξαθηθφ 

δηακέξηζκα είλαη νη Department, ShipTonnage θαη ShipEngNb, δειαδή ην 

γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηεο ηδηνθηήηξηαο επηρείξεζεο ηνπ πινίνπ, ην εθηφπηζκα ηνπ 

πινίνπ θαη ν αξηζκφο ησλ κεραλψλ πξφσζεο, πνπ απηφ θέξεη. 

Αληίζηνηρα, ν Πίλαθαο 4 γηα ην αξρείν, πνπ δηακνξθψζεθε κε βάζε ηελ θαηεγνξία 

ηνπ θάζε πινίνπ ππνδειψλεη, φηη νη θξίζηκεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη ην 

εθηφπηζκα ηνπ πινίνπ θαη ε ρξνλνινγία ηνπ δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο. 

Αθνχ επηιέρζεθαλ νη θαηάιιειεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ην επφκελν βήκα είλαη 

ε επηινγή ηνπ κνληέινπ ην νπνίν ζα εθαξκνζηεί. Όπσο πεξηγξάθεθε ζην 
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πξνεγνχκελν θεθάιαην, ππάξρνπλ δηάθνξα κνληέια δηακήθνπο αλάιπζεο, ηα νπνία 

έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ηελ Δλφηεηα 4.6 επηζεκάλζεθαλ επηπιένλ 

νξηζκέλεο γεληθέο αξρέο βάζε ησλ νπνίσλ, πξνηηκάηαη θάπνην κνληέιν έλαληη ησλ 

άιισλ. ηελ παξνχζα δηαηξηβή εθαξκφζηεθαλ δηάθνξα κνληέια κε ηελ ηειηθή 

επηινγή λα βαζίδεηαη ζην πνην κνληέιν εξκελεχεη θαιχηεξα ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ 

ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Ζ δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη απφ ηελ επρέξεηα 

κε ηελ νπνία κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ε R ηα δηάθνξα κνληέια longitudinal analysis. Οη 

εληνιέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ηα απαξαίηεηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ R βαζίδνληαη ζηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία (βιέπε Katrien 

et al., 2015 θαη Rizopoulos, 2012). 

Μέζσ ηεο R εθαξκφζηεθαλ φια ηα πηζαλά κνληέια δηακήθνπο αλάιπζεο, γηα ηα 

δεδνκέλα θαη ησλ δχν αξρείσλ (fremarinedepartement, fremarineshipcateg). Απφ ηηο 

δνθηκέο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαπηζηψζεθε, φηη ην πιένλ θαηάιιειν κνληέιν, 

είλαη απηφ ηεο ζηαζεξήο επίδξαζεο (fixed effects model). Απφ ηα δχν αξρεία απηφ γηα 

ην νπνίν πξνέθπςαλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα είλαη ην fremarinedepartement. Σν 

κνληέιν απηφ ζα είλαη ηεο κνξθήο: 

𝛦(𝑦𝑖𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝒙𝒊𝒕
′ 𝜷     

Οη εληνιέο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο R γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη 

ηα αθφινπζα: 

> FE.fit <- lm(ClaimPaid~ factor(Department)+ShipTonnage+ShipEngNb-1, 

data=avgfremarinedep) 

lm(formula = ClaimPaid ~ factor(Department) + ShipTonnage + ShipEngNb -  1,  

data = avgfremarinedep) 

 

Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

-110.284 -15.756 2.243 14.433 120.583 

 

Coefficients: 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

factor(Department)Charente 

Maritime 

-277.6487    110.6135   -2.510 0.018126 *   

factor(Department)Cotes 

d'Armor 

-254.4008    106.4480   -2.390 0.023825 *   

factor(Department)Finistere -251.0097    108.8824   -2.305 0.028771 *   

factor(Department)Loire 

Atlantique 

-269.5087    106.6597   -2.527 0.017441 *   

factor(Department)Manche -286.0806    111.6940   -2.561 0.016104 *   
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factor(Department)Morbihan -290.7985    112.5903   -2.583 0.015318 *   

factor(Department)Normandie          -101.0710    108.0690   -0.935 0.357659     

factor(Department)Pas de 

Calais      

-292.4306    114.4779   -2.554 0.016360 *   

factor(Department)Seine 

Maritime     

-281.5521    108.2785   -2.600 0.014707 * 

factor(Department)Vendee             -261.1850    110.0142   -2.374 0.024685 * 

ShipTonnage    -2.0630      0.5228   -3.946 0.000485 

*** 

ShipEngNb 323.8821    104.7319   3.092 0.004463 

**  

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 39.42 on 28 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.7109,    Adjusted R-squared:  0.587  

F-statistic: 5.738 on 12 and 28 DF,  p-value: 6.918e-05 

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη, φηη ε subject- specific παξάκεηξνο γηα ην 

γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα Normandie δελ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

εξκελεία ηνπ κνληέινπ. Δπνκέλσο, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα γηα ηηο παξακέηξνπο 𝛼𝑖  ηνπ 

κνληέινπ: 

𝜶𝒊 Σηκή παξακέηξνπ 

𝛼1 -277.6487 

𝛼2 -254.4008 

𝛼3 -251.0097 

𝛼4 -269.5087 

𝛼5 -286.0806 

𝛼6 -290.7985 

𝛼7 0 

𝛼8 -292.4306 

𝛼9 -281.5521 

𝛼10  -261.1850 

Πίλαθαο 5: Σηκέο subject - specific παξακέηξσλ αξρείν fremarinedep 

Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο R δίλνπλ ηηο ηηκέο γηα ηηο άγλσζηεο παξακέηξνπο 𝜷. 

Έηζη, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ηζρχεη 

𝒃 =  
𝑏1 = −2.0630
𝑏2 = 323.8821

 , 

φπνπ 𝛽1 είλαη ε παξάκεηξνο γηα ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ShipTonnage (εθηφπηζκα 

πινίνπ) θαη 𝛽2 ε παξάκεηξνο γηα ηελ ShipEngNb (αξηζκφο κεραλψλ πξφσζεο). 

Δπηπιένλ, ε ηηκή ηνπ δείθηε πξνζδηνξηζκνχ 𝑅2 = 0.7109. Αληίζηνηρα, ε ηππηθή 

απφθιηζε ησλ ζθαικάησλ (𝑒𝑖) ηνπ κνληέινπ είλαη 39.42.  
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5.3 πκπεξάζκαηα από ηελ κειέηε πεξίπηωζεο 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αξρείνπ «fremarine» κε βάζε ηελ 

δηακήθε αλάιπζε πξνθχπηνπλ νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα.  

Καη’ αξρήλ φζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα απηά θαζαπηά θαίλεηαη, φηη ην χςνο ησλ 

πιεξσηέσλ απαηηήζεσλ επεξεάδεηαη απφ δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Ζ κία είλαη ην 

εθηφπηζκα ηνπ πινίνπ (κεηαβιεηή ShipTonnage), ελψ ε επφκελε είλαη ν αξηζκφο ησλ 

κεραλψλ, πνπ θέξεη ην αζθαιηζκέλν πινίν (κεηαβιεηή ShipEngNb). Ζ ζπζρέηηζε 

ηνπ χςνπο ησλ απαηηήζεσλ κε απηέο ηηο παξακέηξνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηακήθνπο αλάιπζεο εκθαλίδεη κία ινγηθή ζπλέρεηα. Πξνθαλψο ην 

χςνο ησλ απαηηήζεσλ γηα θαιχςεηο δεκηψλ ζε έλα πινίν ζα εμαξηάηαη απφ ην 

κέγεζνο ηνπ θαη ηελ ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνψζεσο. 

Έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ κνληέινπ. ην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο εθαξκφζηεθαλ 

δηάθνξα κνληέια, απφ απηά, πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην 4. Ζ επθνιία εθαξκνγήο 

ηνπο κε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ R επέηξεςε έπεηηα απφ δνθηκέο ηελ επηινγή 

ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ. Λακβάλνληαο ππφςε, φηη ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα απνηεινχλ 

ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη φρη θάπνην δείγκα απηνχ ήηαλ αλακελφκελε ε επηινγή 

ηνπ κνληέινπ ζηαζεξήο επίδξαζεο (fixed effects model).  

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο ν εληνπηζκφο 

αλαιπηηθψλ θαη ιεπηνκεξψλ δεδνκέλσλ Ναπηαζθάιεηαο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνινο. 

Σν γεγνλφο, φηη ηα δεδνκέλα, ηνπ αξρείνπ «fremarine» αθνξνχλ κηθξφηεξα πινία θαη 

φρη εκπνξηθά θαηαρσξεκέλα ζηνλ ΗΜΟ, πξνθαλψο δελ επηηξέπεη ηελ γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ δηακήθε αλάιπζε. Παξ’ φια απηά, γηα κία 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο Ναπηαζθάιεηαο 

θαη έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο πιεζψξα αλαιπηηθψλ δεδνκέλσλ, ε δηακήθεο αλάιπζε 

κπνξεί λα θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην Κεθάιαην 4 ηεο εξγαζίαο κία longitudinal analysis κπνξεί 

λα αλαδείμεη ηελ δπλακηθή ζρέζε κίαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε θάπνηεο 

αλεμάξηεηεο παξακέηξνπο ζε δηαδνρηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Απφ ηελ κειέηε ηνπ 

χςνπο, αιιά θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ (claims), πνπ ζα θιεζεί λα θαιχςεη 

κία αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, κέζσ ηεο δηακήθνπο αλάιπζεο ζα πξνθχςνπλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα παξάγνληεο, φπσο ην θνξηίν, πνπ κεηαθέξεη έλα 

πινίν, ε ζεκαία πνπ θέξεη, αθφκα θαη νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη 

κπνξεί λα εκθαλίδνπλ πςειή ζπζρέηηζε κε ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ. Όπσο είλαη 

ινγηθφ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή κίαο δηακήθνπο αλάιπζεο ζα πνηθίινπλ 

αλάινγα κε ηα δεδνκέλα ηεο θάζε εηαηξείαο. 

Δπηπιένλ, ράξε ζηα δηάθνξα ζηαηηζηηθά παθέηα, φπσο ε R, ε επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ κε ηελ δηακήθε αλάιπζε είλαη ζρεηηθά εχθνιε. Έηζη, θάζε επηρείξεζε ζα 
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κπνξεί λα δνθηκάζεη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο longitudinal analysis θαη λα 

εθαξκφζεη απηήλ, πνπ ηαηξηάδεη κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν ζην πξνθίι ηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Κεθάιαην 6 

6. ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΑ ΓΡΑΜΜΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ 

 

 

Σα Γεληθεπκέλα Γξακκηθά Μνληέια (Γ.Γ.Μ.) απνηεινχλ κία επέθηαζε ησλ 

κνληέισλ ηεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. ηελ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, 

ιακβάλεηαη σο βαζηθή παξαδνρή, φηη ηα δεδνκέλα ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Χζηφζν, ζηελ πξάμε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε 

αλσηέξσ παξαδνρή δελ ηθαλνπνηείηαη κε απνηέιεζκα ηα κνληέια ηεο απιήο 

ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο λα κελ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αληίζηνηρεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, θαη ηα 

δεδνκέλα, πνπ δηαρεηξίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, φπσο ν αξηζκφο ησλ δεκηψλ, 

πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη, θαζψο θαη ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ γηα απηέο ηηο 

δεκηέο. 

Σν θελφ ηεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο έξρνληαη λα θαιχςνπλ ηα Γ.Γ.Μ.. Ζ 

βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ κνληέισλ απηψλ έγθεηηαη ζε δχν παξάγνληεο (βιέπε de 

Jong & Heller, 2008). Αθελφο, ε θαηαλνκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο είλαη κέινο 

ηεο εθζεηηθήο νηθνγέλεηαο θαηαλνκψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δελ πθίζηαηαη πιένλ ν 

πεξηνξηζκφο ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Αθεηέξνπ, ε κέζε ηηκή ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κέζσ κίαο ζπλάξηεζεο ζχλδεζεο (link function) εθθξάδεηαη 

σο γξακκηθή ζπλάξηεζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. χκθσλα κε ηνπο Dunn θαη 

Smyth (2018) ε θαηαλνκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαιείηαη ηπραίν ζπζηαηηθφ 

(random component), ελψ ε ζπλάξηεζε ζχλδεζεο ηεο κέζεο ηηκήο θαιείηαη 

ζπζηεκαηηθφ ζπζηαηηθφ (systematic component) ελφο Γ.Γ.Μ.. Γηα ηνλ πιήξε νξηζκφ 

ελφο Γ.Γ.Μ. απαηηείηαη ηφζν ν θαζνξηζκφο ηνπ ηπραίνπ, φζν θαη ηνπ ζπζηεκαηηθνχ 

ζπζηαηηθνχ.  

Απφ ηελ εμάιεηςε ηνπ πεξηνξηζκνχ γηα ηελ θαλνληθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, 

πξνθχπηεη κία ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηελ δηαθχκαλζε ησλ Γ.Γ.Μ. ζε 

ζρέζε κε ηελ γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Ζ δηαζπνξά ελφο Γ.Γ.Μ. δελ είλαη ζηαζεξή, 

αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηεο κέζεο ηηκήο, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο κεηαβάιιεηαη 

αλάινγα κε ηηο ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Με άιια ιφγηα ηα δεδνκέλα δελ 

ραξαθηεξίδνληαη πιένλ απφ νκνζθεδαζηηθφηεηα, αιιά απφ εηεξνζθεδαζηηθφηεηα.   

Σα Γ.Γ.Μ. εθαξκφδνληαη ηφζν ζε δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο είλαη νη δηαθξηηέο, 

φζν θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζπλερείο. Αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, πνπ κειεηάηαη, επηιέγνληαη νη θαηάιιειεο ζπλαξηήζεηο γηα ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή απφ ηελ εθζεηηθή νηθνγέλεηα θαηαλνκψλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

ζπλάξηεζε ζχλδεζεο ηεο κέζεο ηηκήο κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. 
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6.1 Ζ εθζεηηθή νηθνγέλεηα θαηαλνκώλ 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ε θαηαλνκή ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζηα Γεληθεπκέλα Γξακκηθά Μνληέια πξνέξρεηαη απφ ηελ 

εθζεηηθή νηθνγέλεηα θαηαλνκψλ. Οη θαηαλνκέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο επί ην 

πιείζηνλ ζηελ αλάιπζε αζθαιηζηηθψλ δεδνκέλσλ απφ απηήλ ηελ νηθνγέλεηα είλαη νη 

παξαθάησ: 

1. Καηαλνκή Poisson (δηαθξηηέο ηηκέο δεδνκέλσλ), 

2. δησλπκηθή θαηαλνκή (δηαθξηηέο ηηκέο δεδνκέλσλ), 

3. αξλεηηθή δησλπκηθή θαηαλνκή (δηαθξηηέο ηηκέο δεδνκέλσλ), 

4. θαλνληθή θαηαλνκή (ζπλερείο ηηκέο δεδνκέλσλ), 

5. gamma θαηαλνκή (ζπλερείο ηηκέο δεδνκέλσλ), 

6. inverse gaussian θαηαλνκή (ζπλερείο ηηκέο δεδνκέλσλ). 

Σν ζχλνιν ησλ θαηαλνκψλ ηεο εθζεηηθήο νηθνγέλεηαο κπνξνχλ λα γξαθνχλ ζηελ 

αθφινπζε κνξθή: 

𝑓 𝑦 = 𝑐 𝑦,𝜑 𝑒𝑥𝑝  
𝑦𝜃 − 𝛼(𝜃)

𝜑
  

(6.1) 

 

Γηα ηελ παξαπάλσ ζρέζε (6.1) ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

1. Ζ παξάκεηξνο 𝜃 νλνκάδεηαη θαλνληθή παξάκεηξνο (canonical parameter), 

2. ε 𝛼(𝜃) είλαη γλσζηή ζπλάξηεζε, 

3. ε 𝜑 θαιείηαη παξάκεηξνο δηαζπνξάο (dispersion parameter), 

4. ε 𝑐 𝑦,𝜑  είλαη ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε. 

ηνλ Πίλαθα 6 πεξηγξάθνληαη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 𝜃 θαη 𝜑, θαζψο θαη ηεο 

ζπλάξηεζεο 𝛼(𝜃) γηα ηηο θαηαλνκέο ηεο εθζεηηθήο νηθνγέλεηαο, πνπ βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζηελ αζθαιηζηηθή επηζηήκε. 

Καηαλνκή 𝜽 𝝋 𝜶(𝜽) 

Poisson 𝑃(𝜇) 𝑙𝑛𝜇 1 𝑒𝑥𝑝𝜃 

Γησλπκηθή 𝐵(𝑛,𝜋) 𝑙𝑛
𝑝

1 − 𝑝
 1 𝑛𝑙𝑛(1 + 𝑒𝑥𝑝𝜃) 

Αξλεηηθή Γησλπκηθή 𝑁𝐵(𝜇,𝑘) 𝑙𝑛
𝑘𝜇

1 + 𝑘𝜇
 1 −

1

𝑘
ln(1− 𝑘𝑒𝑥𝑝𝜃) 

Καλνληθή 𝛮(𝜇,𝜍2) 𝜇 𝜍2 
1

2
𝜃2 

Gamma 𝐺(𝜇, 𝜈) −
1

𝜇
 

1

𝜈
 −ln(−𝜃) 

Inverse Gaussian 𝐼𝐺(𝜇,𝜍2) −
1

2𝜇2
 𝜍2 − −2𝜃 

Πίλαθαο 6: ηνηρεία θαη παξάκεηξνη εθζεηηθήο νηθνγέλεηαο θαηαλνκψλ  
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(βιέπε De Jong & Heller, 2008) 

 

6.1.1. Ζ κέζε ηηκή θαη ε δηαζπνξά ζηελ εθζεηηθή νηθνγέλεηα θαηαλνκώλ 

ηελ εθζεηηθή νηθνγέλεηα θαηαλνκψλ ε κέζε ηηκή θαη ε δηαθχκαλζε ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο δίλνληαη απφ ηηο παξαθάησ ζρέζεηο: 

𝛦 𝑦 =
𝑑𝑎(𝜃)

𝑑𝜃
 (6.2) 

 𝑉𝑎𝑟 𝑦 = 𝜑
𝑑2𝑎(𝜃)

𝑑2𝜃
 (6.3) 

 

Ζ καζεκαηηθή απφδεημε ησλ ζρέζεσλ (6.2) θαη (6.3) πξνθχπηεη κε ηελ ρξήζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ξνπνγελλήηξησλ. Ζ αλαιπηηθή παξνπζίαζε απηψλ ησλ απνδείμεσλ 

εθθεχγεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Ζ δεχηεξε παξάγσγνο ηεο 𝑎(𝜃) σο πξνο ηελ 𝜃 θαιείηαη θαη ζπλάξηεζε 

δηαθχκαλζεο (variance function) θαη ζπκβνιίδεηαη κε 𝑉(𝜇). Έηζη ηζρχεη, φηη 

𝑉 𝜇 =
𝑑2𝑎(𝜃)

𝑑2𝜃
 

θαη επνκέλσο ε ζρέζε (6.3) κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο δηαθχκαλζεο 

𝑉𝑎𝑟 𝑦 = 𝜑𝑉 𝜇  (6.4) 

 

Απφ ηελ ζρέζε (6.4) πξνθχπηεη κία ζεκαληηθή ηδηφηεηα ησλ Γ.Γ.Μ., θαζψο ε 

δηαζπνξά ελφο κνληέινπ εμαξηάηαη απφ ηελ κέζε ηηκή ηνπ, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο 

εμαξηάηαη απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Έηζη, πξνθχπηεη, φηη θαη ε δηαζπνξά ελφο 

κνληέινπ εμαξηάηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

ηνλ Πίλαθα 7 αλαθέξνληαη νη ζπλαξηήζεηο δηαθχκαλζεο γηα ηηο αληίζηνηρεο 

θαηαλνκέο ηεο εθζεηηθήο νηθνγέλεηαο. 

Καηαλνκή 𝑽(𝝁) 

Poisson 𝑃(𝜇) 𝜇 

Γησλπκηθή 𝐵(𝑛,𝜋) 𝑛𝜋(1− 𝜋) 

Αξλεηηθή Γησλπκηθή 𝑁𝐵(𝜇,𝑘) 𝜇(1 + 𝑘𝜇) 

Καλνληθή 𝛮(𝜇,𝜍2) 1 

Gamma 𝐺(𝜇, 𝜈) 𝜇2 

Inverse Gaussian 𝐼𝐺(𝜇,𝜍2) 𝜇3 

Πίλαθαο 7: πλαξηήζεηο δηαθχκαλζεο εθζεηηθήο νηθνγέλεηαο θαηαλνκψλ  

(βιέπε De Jong & Heller, 2008) 

 

6.2 Ζ ζπλάξηεζε ζύλδεζεο 

Ζ ζπλάξηεζε ζχλδεζεο (link function) απνηειεί ην ζπζηεκαηηθφ κέξνο ησλ 

Γ.Γ.Μ. θαη ζπκβνιίδεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία σο 𝑔(𝜇). Με ηελ ζπλάξηεζε απηή ε 
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κέζε ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζρεηίδεηαη γξακκηθά κε ηηο ηηκέο ησλ 

αληίζηνηρσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Δπνκέλσο, ε ελ ιφγσ ζπλάξηεζε κπνξεί λα 

νξηζζεί κε ηελ αθφινπζε κνξθή: 

𝑔 𝜇 = 𝜂 = 𝛽0 + 𝛽𝑗𝑥𝑗

𝑝

𝑗=1

 (6.5) 

φπνπ 𝑝 ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ. Ζ 𝑔 𝜇  είλαη κία 

κνλφηνλε, δηαθνξίζηκε ζπλάξηεζε. 

ηνλ Πίλαθα 8 αλαθέξνληαη νη βαζηθέο ζπλαξηήζεηο ζχλδεζεο, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ θαηαλνκή, πνπ ζα επηιερζεί απφ ηελ εθζεηηθή 

νηθνγέλεηα ζην θάζε κνληέιν. 

Καηαλνκή 𝒈(𝝁) 

Poisson 𝑃(𝜇) 𝑙𝑛𝜇 

Γησλπκηθή 𝐵(𝑛,𝜋) 𝑙𝑛
𝜇

1− 𝜇
 

Αξλεηηθή Γησλπκηθή 𝑁𝐵(𝜇, 𝑘) 𝑙𝑛
𝜇

𝜇 + 𝑘
 

Καλνληθή 𝛮(𝜇,𝜍2) 𝜇 

Gamma 𝐺(𝜇, 𝜈) 1

𝜇
 

Inverse Gaussian 𝐼𝐺(𝜇,𝜍2) 1

𝜇2
 

Πίλαθαο 8: πλαξηήζεηο ζχλδεζεο (βιέπε De Jong & Heller, 2008) 

 

6.3 Ζ εθηίκεζε ηωλ παξακέηξωλ ηνπ κνληέινπ 

Αθνχ έρνπλ επηιεγεί ε θαηάιιειε θαηαλνκή απφ ηελ εθζεηηθή νηθνγέλεηα θαη ε 

αληίζηνηρε ζπλάξηεζε ζχλδεζεο, ην επφκελν βήκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο Γ.Γ.Μ. 

απνηειεί ε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ. Οη παξάκεηξνη απηέο είλαη 

αθελφο ε θαλνληθή παξάκεηξνο 𝜃 θαη ε παξάκεηξνο δηαζπνξάο 𝜑 ηεο επηιεγείζαο 

εθζεηηθήο θαηαλνκήο (6.1) θαη αθεηέξνπ νη 𝛽𝑗  ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, νη 

νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ηεο ζπλάξηεζεο ζχλδεζεο (6.5). ηηο επφκελεο ππνελφηεηεο 

ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά νη εθηηκεηέο ησλ αλσηέξσ παξακέηξσλ. Καζψο ζθνπφο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ πιενλεθηεκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γ.Γ.Μ. ζηνλ θιάδν ηεο αζθαιηζηηθήο επηζηήκεο θαη εηδηθφηεξα ζε απηφλ ηεο 

Ναπηαζθάιεηαο, δελ ζα παξνπζηαζηνχλ νη καζεκαηηθέο απνδείμεηο γηα απηνχο ηνπο 

εθηηκεηέο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο καζεκαηηθέο απνδείμεηο ησλ 

εθηηκεηψλ ησλ παξακέηξσλ πθίζηαηαη πιεζψξα βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ (βιέπε De 

Jong & Heller, 2008 θαη Dunn & Smyth, 2018). 
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6.3.1. Ζ εθηίκεζε ηεο θαλνληθήο παξακέηξνπ 𝜽 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαλνληθήο παξακέηξνπ 𝜃 ζε έλα Γ.Γ.Μ. ε πιένλ 

δηαδεδνκέλε κέζνδνο είλαη απηή ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (βιέπε De Jong & 

Heller, 2008). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ζρέζε (6.1) γηα θάζε ηηκή 𝑦𝑖  ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο αληηζηνηρεί κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο ππθλφηεηαο 

πηζαλφηεηαο (ζπλερείο ηηκέο) ή ηεο ζπλάξηεζεο πηζαλφηεηαο (δηαθξηηέο ηηκέο), ε 

νπνία εμαξηάηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 𝜃 θαη 𝜑 θαη κπνξεί λα απνδνζεί σο 

𝑓 𝑦𝑖 ;𝜃,𝜑 . Γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δείγκα ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο απφθξηζεο 

(𝑦1,𝑦2 ,… ,𝑦𝑛) ε πηζαλνθάλεηα δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

𝑓 𝑦;𝜃,𝜑 =  𝑓 𝑦𝑖 ;𝜃,𝜑 

𝑛

𝑖=1

 

 

(6.6) 

Με ηελ κέζνδν ηεο Δθηίκεζεο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο (Δ.Μ.Π.) επηιέγεη 

ηέηνηεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 𝜃 θαη 𝜑, έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε ηηκή ηεο 

ζρέζεο (6.6). πρλά γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ελ ιφγσ παξακέηξσλ επηιέγεηαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ λεπέξεηνπ ινγαξίζκνπ ηεο ζρέζεο (6.6), ν νπνίνο ζπκβνιίδεηαη κε 

𝑙(𝜃,𝜑) θαη ππνινγίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

𝑙 𝜃,𝜑 =  𝑙𝑛𝑓 𝑦𝑖 ;𝜃,𝜑 =   𝑙𝑛𝑐 𝑦𝑖 ,𝜑 +
𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝛼(𝜃𝑖)

𝜑
 

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 (6.7) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηεο παξακέηξνπ 𝜃, ε νπνία κεγηζηνπνηεί ηελ ηηκή 

ηεο παξαπάλσ ζρέζεο (6.7) παξαγσγίδνπκε σο πξνο 𝜃 θαη πξνθχπηεη, φηη πξέπεη λα 

ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε: 

𝑑𝑎(𝜃)

𝑑𝜃
= 𝑦  (6.8) 

Ζ ζπλζήθε απηή νξίδεη, φηη πξέπεη λα επηιέγεηαη ε ηηκή ηνπ 𝜃, έηζη ψζηε ε πξψηε 

παξάγσγνο ηεο ζπλάξηεζεο 𝛼(𝜃) λα ηζνχηαη κε ηνλ κέζν ηνπ δείγκαηνο ησλ ηηκψλ 

ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 𝑦. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ζρέζε (6.2) πξνθχπηεη, 

φηη γηα ηελ εθζεηηθή νηθνγέλεηα θαηαλνκψλ ηζρχεη: 

𝛦 𝑦 = 𝜇 = 𝑦  (6.9) 

 

6.3.2. Ζ εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ δηαζπνξάο 𝝋 

Ζ εθηίκεζε ηεο 𝜑 απαηηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εθζεηηθψλ θαηαλνκψλ, γηα ηηο 

νπνίεο δελ είλαη γλσζηή. Οη θαηαλνκέο γηα ηηο νπνίεο είλαη γλσζηή ε ηηκή ηεο 
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παξακέηξνπ είλαη ε δησλπκηθή, ε αξλεηηθή δησλπκηθή θαη ε Poisson (βιέπε Πίλαθα 

6). Γηα ηηο ππφινηπεο θαηαλνκέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε αζθαιηζηηθά δεδνκέλα πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 𝜑 πθίζηαληαη δηάθνξεο κέζνδνη. Μία εμ απηψλ είλαη απηή 

ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Δ.Μ.Π. παξαγσγίδεηαη ε ζρέζε 

(6.7) σο πξνο 𝜑. Χζηφζν ζπρλά ν εθηηκεηήο, πνπ πξνθχπηεη δελ είλαη ακεξφιεπηνο 

(βιέπε Dunn & Smyth, 2018), εηδηθφηεξα εάλ ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ 

παξαηεξήζεσλ 𝑛 δελ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ 𝑝′ ησλ 

παξακέηξσλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (𝛽0,𝛽1,… ,𝛽𝑝). 

Μία ελαιιαθηηθή κέζνδνο, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ δηαζπνξάο είλαη ν 

ιεγφκελνο εθηηκεηήο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ πξνθίι ηεο πηζαλνθάλεηαο (Modified 

Profile Log-Likelihood Estimator). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ ηνπ εθηηκεηή πξέπεη ν 

λεπέξεηνο ινγάξηζκνο ηεο πηζαλνθάλεηαο λα εθθξαζηεί σο ζπλάξηεζε ηεο 𝜑 ζηελ 

κνξθή 𝑙(𝛽0, 𝛽1
 ,… ,𝛽𝑝 ,𝜑;𝑦), ζεσξψληαο ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ (𝛽0,𝛽1,… ,𝛽𝑝) 

γλσζηέο θαη ζηαζεξέο θαη λα κεγηζηνπνηεζεί ζηελ ζπλέρεηα σο πξνο 𝜑. Ο εθηηκεηήο 

απηφο είλαη ακεξφιεπηνο, σζηφζν είλαη αξθεηά δχζθνινο ν ππνινγηζκφο ηνπ ζηελ 

πξάμε θαη γηα απηφ δελ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο (βιέπε Dunn & Smyth, 2018). 

Σέινο, ππάξρεη ν εθηηκεηήο Pearson, ν νπνίνο θάλεη ρξήζε ηεο νκψλπκεο 

ζηαηηζηηθήο ζπλάξηεζεο, ε νπνία δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

𝑋2 =  
𝑤𝑖(𝑦𝑖 − 𝜇𝑖 )2

𝑉(𝜇𝑖) 

𝑛

𝑖=1

 

 

(6.10) 

Ζ ζπλάξηεζε απηή δίλεη κία ηθαλνπνηεηηθή αίζζεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

θαηαινίπσλ (𝑦𝑖 − 𝜇𝑖 ). Ο εθηηκεηήο Pearson γηα ηελ 𝜑 δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε 

ζρέζε: 

𝜑 =
𝑋2

𝑛 − 𝑝′
 (6.11) 

Ο ελ ιφγσ εθηηκεηήο είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 𝜑 θαζψο είλαη 

ακεξφιεπηνο θαη ν ππνινγηζκφο είλαη αξθεηά πην εχθνινο ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

αληίζηνηρν ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ πξνθίι ηεο πηζαλνθάλεηαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

άιισζηε, φηη ηα πην πνιιά ζηαηηζηηθά παθέηα δίλνπλ απηήλ ηελ ηηκή γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο 𝜑. 

 

6.3.3. Ζ εθηίκεζε ηωλ παξακέηξωλ ηεο ζπλάξηεζεο ζύλδεζεο 

Οη παξάκεηξνη (𝛽0,𝛽1,… ,𝛽𝑝) εκθαλίδνληαη ζηελ ζπλάξηεζε ζχλδεζεο (6.5). Γηα 

ηελ εθηίκεζε ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε Δ.Μ.Π.. Δηδηθφηεξα ε ζρέζε (6.7) 

παξαγσγίδεηαη σο πξνο 𝛽𝑖  θαη χζηεξα απφ ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο, πξνθχπηεη ε 

αθφινπζε ζρέζε: 



73 

 

𝜷 = (𝜲′𝑾𝑿)−1𝑿′𝑾𝒁  (6.12) 

φπνπ, εάλ ζεσξήζνπκε, φηη ζην κνληέιν ππάξρνπλ 𝑝 αξηζκφο παξακέηξσλ θαη 𝑛 

αξηζκφο παξαηεξήζεσλ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

𝜷 =  

𝛽0
 

𝛽1
 

⋮
𝛽𝑝 
 , 𝑿 =

 

 

1 𝑥11 … 𝑥1𝑝

1 𝑥21 … 𝑥2𝑝

⋮ ⋮ … ⋮
1 𝑥𝑛1 … 𝑥𝑛𝑝 

 , 

𝑾 έλαο δηαγψληνο πίλαθαο δηαζηάζεσλ 𝑛 𝑥 𝑛, ζηελ δηαγψλην ηνπ νπνίνπ 

πεξηιακβάλνληαη νη ηηκέο ησλ βαξψλ 

𝑤𝑖 =
1

𝑉𝑎𝑟 𝑌𝑖 
(
𝜃𝜇𝑖 

𝜃𝜂𝑖 
)2 

θαη     𝜡 =  

𝑍1 

𝑍2 

⋮
𝑍𝑛 
 ,  

φπνπ, 

𝑧𝑖 =  𝑦𝑖 − 𝜇𝑖  
𝜃𝜂𝑖 

𝜃𝜇𝑖 
+ 𝒙𝒊′𝜷 

Γηα ηελ επίιπζε ηεο ζρέζεο (6.12) εθαξκφδεηαη έλαο επαλαιεπηηθφο αιγφξηζκνο, 

κέρξη νη ηηκέο 𝜇𝑖  λα ζπγθιίλνπλ θαηά ην κέγηζην δπλαηφλ ζηηο ηηκέο ησλ 𝑦𝑖  ηνπ 

δείγκαηνο. 

 

6.3.4. Έιεγρνο θαηαιιειόηεηαο ηνπ κνληέινπ 

Αθνχ έρεη επηιεγεί ε θαηάιιειε θαηαλνκή απφ ηελ εθζεηηθή νηθνγέλεηα, ε 

αληίζηνηρα ζπλάξηεζε ζχλδεζεο θαη έρνπλ εθηηκεζεί νη παξάκεηξνη 𝜃, 𝜑 θαη 

(𝛽0,𝛽1,… ,𝛽𝑝) ην επφκελν βήκα είλαη ν έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ κνληέινπ. 

Με άιια ιφγηα πξέπεη λα ειεγρζεί θαηά πφζνλ ην κνληέιν, πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί 

εκθαλίδεη ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ πξνζαξκνγήο κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ηνπ 

δείγκαηνο. 

Γηα ηνλ έιεγρν απηφ πξέπεη λα ζπγθξηζεί ην κνληέιν ζε ζρέζε κε έλα αληίζηνηρν 

ζεσξεηηθφ κνληέιν, ην νπνίν εκθαλίδεη ηελ κέγηζηε δπλαηή πξνζαξκνγή. Σν 

ζεσξεηηθφ απηφ κνληέιν έρεη ηφζεο παξακέηξνπο φζεο θαη παξαηεξήζεηο θαη θαιείηαη 

θνξεζκέλν (saturated model). 

Ζ ηηκή ηεο πηζαλνθάλεηαο ηνπ λεπέξεηνπ ινγαξίζκνπ γηα ην θνξεζκέλν κνληέιν 

δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 
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𝑙 =   𝑙𝑛𝑐 𝑦𝑖 ,𝜑 +
𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝛼(𝜃𝑖 )

𝜑
 

𝑛

𝑖=1

 

 

(6.13) 

Ζ αληίζηνηρε ηηκή ηεο πηζαλνθάλεηαο γηα ην κνληέιν, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

𝑙 =   𝑙𝑛𝑐 𝑦𝑖 ,𝜑 +
𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝛼(𝜃𝑖 )

𝜑
 

𝑛

𝑖=1

 (6.14) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπ κνληέινπ ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηεο 

απφθιηζεο (deviance) ηνπ απφ ην αληίζηνηρν θνξεζκέλν, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ 

ζρέζε: 

𝛥 = 2 𝑙 − 𝑙  = 2  
𝑦𝑖 𝜃𝑖 − 𝜃𝑖  − 𝛼 𝜃𝑖  + 𝑎(𝜃𝑖 )

𝜑
 

𝑛

𝑖=1

 (6.15) 

 

Γηα λα εμαρζεί αζθαιέο ζπκπέξαζκα σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κνληέινπ ε 

ηηκή ηεο 𝛥 αμηνινγείηαη κε βάζε ηελ θαηαλνκή 𝜒𝑛−𝑝
2 . Ζ ηηκή, πνπ πξνθχπηεη 

δηαηξείηαη κε ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο 𝑛 − 𝑝. Δάλ ε ηηκή απηή είλαη θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο, ηφηε ην κνληέιν δελ πξνζεγγίδεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο ηηκέο 

ηνπ δείγκαηνο θαη πξέπεη λα δηακνξθσζεί εθ λένπ (βιέπε De Jong & Heller, 2008).  

Ο Πίλαθαο 9 απεηθνλίδεη ηηο ηηκέο ηεο απφθιηζεο 𝛥 γηα ηηο θάπνηεο θαηαλνκέο ηεο 

εθζεηηθήο νηθνγέλεηαο. 

Καηαλνκή 𝜟 

Poisson 𝑃(𝜇) 
2  𝑦𝑖 ln  

𝑦𝑖
𝜇𝑖 
 − (𝑦𝑖 − 𝜇𝑖 ) 

𝑛

𝑖=1

 

Γησλπκηθή 𝐵(𝑛,𝜋) 
2 𝑛𝑖  𝑦𝑖 ln  

𝑦𝑖
𝜇𝑖 
 + (𝑛𝑖 − 𝑦𝑖) ln  

𝑛𝑖 − 𝑦𝑖
1 − 𝜇𝑖 

  

𝑛

𝑖=1

 

Αξλεηηθή Γησλπκηθή 𝑁𝐵(𝜇,𝑘) 
2  𝑦𝑖 ln  

𝑦𝑖
𝜇𝑖 
 − (𝑦𝑖 +

1

𝑘
) ln 

𝑦𝑖 + 1 𝑘 

𝜇𝑖 + 1 𝑘 
  

𝑛

𝑖=1

 

Καλνληθή 𝛮(𝜇,𝜍2) 1

𝜍2
 (𝑦𝑖 − 𝜇𝑖 )2

𝑛

𝑖=1

 

Gamma𝐺(𝜇, 𝜈) 
2𝜈  − ln  

𝑦𝑖
𝜇𝑖 
 +

𝑦𝑖 − 𝜇𝑖 

𝜇 𝑖
 

𝑛

𝑖=1

 

Inverse Gaussian𝐼𝐺(𝜇,𝜍2) 1

𝜍2
 

(𝑦𝑖 − 𝜇𝑖 )2

𝜇 𝑖
2𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Πίλαθαο 9: Σηκέο απφθιηζεο Γ (βιέπε De Jong & Heller, 2008) 
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Κεθάιαην 7 

7. ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΜΔ ΣΑ ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΑ 

ΓΡΑΜΜΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ 

 

 

ηνλ θιάδν ησλ αζθαιίζεσλ ηα Γεληθεπκέλα Γξακκηθά Μνληέια εθαξκφδνληαη 

γηα ηελ εθηίκεζε πνηθίισλ κεγεζψλ, φπσο είλαη ην πιήζνο ησλ αλακελφκελσλ δεκηψλ 

θαη ην κέγεζνο ησλ απαηηήζεσλ. Ζ βαζηθή παξάκεηξνο, πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 

γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ είλαη ην είδνο ησλ ηηκψλ ησλ δεδνκέλσλ. 

Όπσο αλαιχζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο θαηαλνκήο απφ ηελ εθζεηηθή νηθνγέλεηα ζπλαξηάηαη άκεζα κε ην εάλ ηα 

δεδνκέλα ιακβάλνπλ δηαθξηηέο ή ζπλερείο ηηκέο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πιήζνπο ησλ 

αλακελφκελσλ δεκηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη θαηαλνκέο Poisson θαη Αξλεηηθή 

Γησλπκηθή. Αληίζηνηρα, γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ χςνπο ησλ απαηηήζεσλ εθαξκφδνληαη ε 

Καλνληθή θαηαλνκή θαζψο θαη νη θαηαλνκέο Gamma θαη Inverse Gaussian. 

Πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν, ηα 

Γ.Γ.Μ. εθαξκφδνληαη ζηελ εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ κέζσ ησλ ηξηγψλσλ εμέιημεο 

δεκηψλ, πνπ αλαπηχζζνπλ νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ πιένλ βαζηθή κέζνδνο 

ζηα ηξίγσλα εμέιημεο δεκηψλ είλαη ε γλσζηή Chain Ladder. ηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζα παξνπζηαζηεί έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο 

Chain Ladder κε ηα ΓΓΜ. 

 

7.1 Σα δεδνκέλα 

Σα δεδνκέλα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνέξρνληαη απφ ην άξζξν ηνπ Hertig 

(βιέπε Hertig, 1985). ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν εθαξκφδεηαη έλα απιφ ζηαηηζηηθφ 

κνληέιν γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ γηα κία αληαζθαιηζηηθή 

επηρείξεζε, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο λαπηηιίαο. Δηδηθφηεξα 

αλαθέξεηαη ζην πξφβιεκα ηεο εθηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ, πνπ πξέπεη λα ηεξεί κία 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε γηα ηηο δεκηέο, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, αιιά δελ έρνπλ 

αθφκα αλαθεξζεί ζηελ εηαηξεία. Οη ελ ιφγσ δεκηέο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία 

αλαθέξνληαη σο Incurred But Not Reported (IBNR). 

Σα δεδνκέλα, πνπ πεξηιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν είλαη ηα ηξίγσλα εμέιημεο 

ησλ αζξνηζηηθψλ αζθαιίζηξσλ θαη ηνπ δείθηε δεκηψλ (loss ratio) γηα ηα έηε απφ ην 

1975 έσο θαη ην 1980. Απηά ηα δεδνκέλα απεηθνλίδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 10 θαη 11, 

αληίζηνηρα. 
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 ACCUMULATED PREMIUMS 

 Development Year 

Underwriting 

Year 

1 2 3 4 5 6 

 

1975 

 

310 

 

598 

 

629 

 

624 

 

623 

 

622 

 

1976 

 

310 

 

599 

 

629 

 

631 

 

629 

 

 

1977 

 

345 

 

667 

 

680 

 

679 

  

 

1978 

 

491 

 

731 

 

737 

   

 

1979 

 

581 

 

815 

    

 

1980 

 

577 

     

Πίλαθαο 10: Σξίγσλν εμέιημεο αζξνηζηηθψλ αζθαιίζηξσλ 

 

 LOSS RATIO 

 Development Year 

Underwriting 

Year 

1 2 3 4 5 6 

 

1975 

 

0.641 

 

0.705 

 

0.720 

 

0.745 

 

0.748 

 

0.748 

 

1976 

 

0.657 

 

0.727 

 

0.855 

 

0.866 

 

0.865 

 

 

1977 

 

0.695 

 

0.884 

 

0.972 

 

0.967 

  

 

1978 

 

0.698 

 

0.822 

 

0.871 

   

 

1979 

 

0.746 

 

0.823 

    

 

1980 

 

0.758 

     

Πίλαθαο 11: Σξίγσλν εμέιημεο δείθηε δεκηψλ 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν δείθηεο δεκίαο 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

𝐿𝑅 =
𝛧𝜂𝜇𝜄έ𝜎

𝛢𝜍𝜑ά𝜆𝜄𝜍𝜏𝜌𝜊
 (7.1) 

 

κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ νη ηηκέο ησλ δεκηψλ γηα ηα αληίζηνηρα έηε, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 12. 
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 ACCUMULATED LOSSES 

 Development Year 

Underwriting 

Year 

1 2 3 4 5 6 

 

1975 

 

198.71 

 

421.59 

 

452.88 

  

464.88 

  

466.00 

  

465.26 

 

1976 

 

203.67 

 

435.47 

 

537.80 

  

546.45 

  

544.09 

 

 

1977 

 

239.78 

 

589.63 

 

660.96 

  

656.59 

  

 

1978 

 

342.72 

 

600.88 

 

641.93 

   

 

1979 

 

433.43 

 

670.75 

    

 

1980 

 

437.37 

     

Πίλαθαο 12: Σξίγσλν εμέιημεο αζξνηζηηθψλ δεκηψλ 

Απφ ηνλ πίλαθα ησλ αζξνηζηηθψλ δεκηψλ πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 13, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηηο ηηκέο ησλ δεκηψλ αλά έηνο εμέιημεο. 

 

 LOSSES 

 Development Year 

Underwriting 

Year 

1 2 3 4 5 6 

 

1975 

 

198.71 

 

222.88 

 

31.29 

  

    12 

 

   1.12 

 

-0.74 

 

1976 

 

203.67 

 

231.80 

 

    102.33 

 

    8.65 

 

-2.36 

 

 

1977 

 

239.78 

 

349.85 

 

71.33 

 

  -4.37 

  

 

1978 

 

342.72 

 

258.16 

 

41.05 

   

 

1979 

 

433.43 

 

237.32 

    

 

1980 

 

437.37 

     

Πίλαθαο 13: Σξίγσλν εμέιημεο δεκηψλ 

ηνλ Πίλαθα 13 εκθαλίδνληαη αξλεηηθέο ηηκέο ζην 6
ν
 έηνο εμέιημεο ησλ δεκηψλ 

ηνπ 1975, ζην 5
ν
 έηνο εμέιημεο ησλ δεκηψλ ηνπ 1976 θαη ζην 4

ν
 έηνο εμέιημεο ησλ 

δεκηψλ ηνπ 1977. Πξνθεηκέλνπ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα λα επεμεξγαζηνχλ 

κε ηα Γ.Γ.Μ. πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ νη αξλεηηθέο ηηκέο. Γηα λα γίλεη απηφ ζε θάζε 

έηνο εμέιημεο πξνζηίζεηαη ζηελ αληίζηνηρε δεκηά ε ηηκή έμη (6). ηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθηίκεζε ησλ ΓΓΜ ζα αθαηξεζεί ε ελ 

ιφγσ ηηκή, γηα λα απνθεπρζεί αιινίσζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν πξνθχπηεη ν αλαζεσξεκέλνο πίλαθαο εμέιημεο δεκηψλ: 
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 REVISED LOSSES 

 Development Year 

Underwriting 

Year 

1 2 3 4 5 6 

 

1975 

    

204.71 

 

228.88 

 

37.29 

 

  18 

 

7.12 

    

5.26 

 

1976 

 

209.67 

 

237.80 

 

    108.33 

 

  14.65 

 

3.64 

 

 

1977 

 

245.78 

 

355.85 

 

      77.33 

 

    1.63 

  

 

1978 

 

348.72 

 

264.16 

 

47.05 

   

 

1979 

 

439.43 

 

243.32 

    

 

1980 

 

443.37 

     

Πίλαθαο 14: Σξίγσλν εμέιημεο αλαζεσξεκέλσλ δεκηψλ 

 

7.2 Ζ επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ 

Όπσο θαη ζηελ κειέηε πεξίπησζεο κε ηελ δηακήθε αλάιπζε ηνπ Κεθαιαίνπ 5, 

έηζη θαη ζε απηήλ ηελ ελφηεηα, ηα δεδνκέλα ζα επεμεξγαζηνχλ κε ηελ γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ R. Ζ ζπγθεθξηκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ Chain Ladder κέζσ ησλ Γ.Γ.Μ.. Οη εληνιέο, νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, πξνέξρνληαη απφ ηελ 

βηβιηνγξαθία (βιέπε Πηηζέιεο, 2020). ηηο επφκελεο ππνελφηεηεο ζα αλαθεξζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ R θαη αθνχ αθαηξέζεθε ε ηηκή έμη (6), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

λα απαιεηθζνχλ νη αξλεηηθέο ηηκέο ζην ηξίγσλν εμέιημεο δεκηψλ. Σν ζχλνιν ησλ 

εληνιψλ, πνπ εθηειέζηεθαλ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 

Σν βαζηθφ παθέην, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Chain Ladder ζηελ R θαιείηαη 

«ChainLadder». Σν ελ ιφγσ παθέην παξέρεη πνηθίιεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηάθνξσλ κεζφδσλ ηεο Chain Ladder (βιέπε Chain Ladder: Statistical Methods 

and Models for Claims Reserving in General Insurance, 2020).  

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Γ.Μ. ζηελ εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ κίαο αζθαιηζηηθήο 

επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή «glmReserve». Ζ ζπγθεθξηκέλε εληνιή απφ ηα 

δεδνκέλα ελφο ηξηγψλνπ εμέιημεο δεκηψλ, εθηηκά ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο, πνπ δελ είλαη 

δηαζέζηκεο εθαξκφδνληαο ην αληίζηνηρν Γ.Γ.Μ.. Δπηπιένλ, παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην εθηηκψκελν ζθάικα ησλ πξνβιέςεσλ. 
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7.2.1. Δπεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ κε ηελ θαηαλνκή Gamma 

Οη επηκέξνπο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλνκή Gamma έρνπλ αλαθεξζεί ζηηο 

αληίζηνηρεο ελφηεηεο ηνπ Κεθαιαίνπ 6 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ε απηφ ην ζεκείν ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ θαη ησλ απνζεκάησλ, 

πνπ πξέπεη λα ηεξεί ε αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ηνπ άξζξνπ ηνπ Hertig (βιέπε 

Hertig, 1985), κέζσ ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ R. 

Σα απνηειέζκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

Πίλαθα 14 κε ηελ R δίλνληαη κε ηελ απαξαίηεηε επεμήγεζε ζηνλ πίλαθα, πνπ 

αθνινπζεί: 

Έηνο 

αηπρήκαηνο 

Σηκέο 

Γηαγωλίνπ 

Απόθιηζε Σειηθέο 

Εεκηέο 

Απόζεκα Σππηθό 

θάικα 

πληειεζηήο 

Μεηαβιεηόηεηαο 

Accident 

Year 

Latest Deviance Ultimate IBNR Standard 

Error 

CV 

2 574.09 0.9913658    579.09 5 4.300637 0.8601274 

3 680.59 0.9869488    689.59 9 5.268750 0.5854167 

4 659.93 0.9691598    680.93 21 10.970722 0.5224153 

5 682.75 0.8579956    795.75 113 68.932912 0.6100258 

6 443.37 0.4388194   1010.37 567 405.259643 0.7147436 

χλνια: 3040.73 0.8096242 3755.73 715 414.750021 0.580070 

Πίλαθαο 15: Απνηειέζκαηα παθέηνπ ChainLadder - Καηαλνκή Gamma 

Σν επφκελν βήκα είλαη ε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπλάξηεζεο ζχλδεζεο 

𝑔 𝜇 , θαζψο θαη ε αληίζηνηρε εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ δηαζπνξάο 𝜑. Οη ηηκέο ησλ 

εθηηκεηψλ γηα ηηο παξακέηξνπο, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ηππηθά ζθάικαηα δίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 16. 

 πληειεζηέο Σππηθό ζθάικα 

c 5.65132 0.32443 

a1 0.02146 0.32670 

a2 -0.15922 0.35602 

a3 -0.04632 0.39547 

a4 0.19950 0.46042 

a5 0.44308 0.60999 

b1 -0.04928 0.32670 

b2 -1.39119 0.35602 

b3 -3.21624 0.39547 

b4 -3.97584 0.46042 

b5 -3.99119 0.60999 

Πίλαθαο 16: πληειεζηέο θαη ηππηθά ζθάικαηα 

 κνληέινπ Gamma 

 

Ζ γιψζζα R γηα ηελ εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ δηαζπνξάο 𝜑 ρξεζηκνπνηεί ησλ 

εθηηκεηή Pearson, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε (6.11). Όπσο πξνθχπηεη απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο R ζην Παξάξηεκα, ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ είλαη 𝜑 =
0.2668351. 
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Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ εθηίκεζε ησλ ηειηθψλ 

απαηηήζεσλ γηα ηα έηε εμέιημεο δεκηψλ γηα ηα νπνία δελ πθίζηαληαη δηαζέζηκεο ηηκέο. 

Μέζσ ηεο θαηάιιειεο εληνιήο ζηελ R πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 17 κε ηηο εθηηκψκελεο 

απαηηήζεηο αλά έηνο εμέιημεο θαζψο θαη ηα απνζέκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα ηεξνχληαη 

απφ ηελ αληαζθαιηζηηθή εηαηξεία: 

 0 1 2 3 4 5 Πιεξωζείζεο 

απαηηήζεηο 

Απνζέκαηα 

(Ri) 

0 C10=204.71 C11=433.59 C12=470.88 C13=488.88 C14=496.00 C15=501.26 501.26 0 

1 C20=209.67 C21=447.47 C22=555.80 C23=570.45 C24=574.09 𝐶25
 =579.09 574.09 5 

2 C30=245.78 C31=601.63 C32=678.96 C33=680.59 𝐶34
 =685.59 𝐶35

 =689.59 680.59 9 

3 C40=348.72 C41=612.88 C42=659.93 𝐶43
 =670.93 𝐶44

 =675.93 𝐶45
 =680.93 659.93 21 

4 C50=439.43 C51=682.75 𝐶52
 =768.75 𝐶53

 =782.75 𝐶54
 =789.75 𝐶55

 =795.75 682.75 113 

5 C60=443.37 𝐶61
 =865.37 𝐶62

 =975.37 𝐶63
 =993.37 𝐶64

 =1001.37 𝐶65
 =1009.37 443.37 566 

ύλνια       3541.99 714 

Πίλαθαο 17: Δθηηκήζεηο απαηηήζεσλ αλά έηνο εμέιημεο - Μνληέιν Gamma 

 

7.2.2. Δπεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ κε ηελ θαηαλνκή Inverse Gaussian 

ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα ζα παξνπζηαζηεί ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ 

θαηαλνκή Inverse Gaussian. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλνκή Inverse 

Gaussian έρνπλ δνζεί ζηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο ηνπ Κεθαιαίνπ 6 ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. ε απηφ ην ζεκείν ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ εθηίκεζε 

ησλ δεκηψλ θαη ησλ απνζεκάησλ, πνπ πξέπεη λα ηεξεί ε αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε 

ηνπ παξαδείγκαηνο, κέζσ ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ R. Όπσο θαη κε ηελ 

θαηαλνκή Gamma, έηζη θαη εδψ νη απαηηνχκελεο εληνιέο ζηελ R παξαηίζεληαη ζην 

Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 

Σα απνηειέζκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

Πίλαθα 14 κε ηελ R, έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θαηαλνκήο Inverse Gaussian 

εκθαλίδνληαη κε ηελ απαξαίηεηε επεμήγεζε ζηνλ πίλαθα, πνπ αθνινπζεί: 

Έηνο 

αηπρήκαηνο 

Σηκέο 

Γηαγωλίνπ 

Απόθιηζε Σειηθέο 

Εεκηέο 

Απόζεκα Σππηθό 

θάικα 

πληειεζηήο 

Μεηαβιεηόηεηαο 

Accident 

Year 

Latest Deviance Ultimate IBNR Standard 

Error 

CV 

2 574.09 0.9948015 577.09     3 0.38360551 0.12786850 

3 680.59 0.9985328    681.59     1 0.09705675 0.09705675 

4 659.93 0.9969785    661.93     2 0.56676332 0.28338166 

5 682.75 0.9118531    748.75    66 37.03944200 0.56120367 

6 443.37 0.4968455    892.37   449 418.27752438 0.93157578 

χλνια: 3040.73 0.8537228   3561.73   521 421.06835048 0.80819261 

Πίλαθαο 18: Απνηειέζκαηα παθέηνπ ChainLadder - Καηαλνκή Inverse Gaussian 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ κε ηελ θαηαλνκή Gamma, έηζη θαη γηα 

ηελ Inverse Gaussian, ην επφκελν βήκα είλαη ε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο 

ζπλάξηεζεο ζχλδεζεο g μ , θαζψο θαη ε εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ δηαζπνξάο φ. Οη 

ηηκέο γηα ηνπο ζπληειεζηέο, θαζψο θαη γηα ηα αληίζηνηρα ηππηθά ζθάικαηα δίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 19, πνπ αθνινπζεί. 
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 πληειεζηέο Σππηθό ζθάικα 

c 8.46981 0.39073 

a1 -0.56592 0.09006 

a2 -2.60809 0.11321 

a3 -2.81624 0.29039 

a4 -2.58478 0.51103 

a5 -2.37541 0.77682 

b1 -0.18734 0.43762 

b2 -1.73631 0.38678 

b3 -5.36666 0.37971 

b4 -6.57259 0.38965 

b5 -6.80968 0.39751 

Πίλαθαο 19: πληειεζηέο θαη ηππηθά ζθάικαηα  

κνληέινπ Inverse Gaussian 

 

Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ δηαζπνξάο, γηα ηελ θαηαλνκή Inverse Gaussian, 

ππνινγηδφκελε κε ηνλ εθηηκεηή Pearson είλαη 𝜑 = 0.001016705. 

Αληίζηνηρα κε ην κνληέιν Gamma, απφ ηελ εθηίκεζε ησλ ηειηθψλ απαηηήζεσλ 

γηα ηα έηε εμέιημεο δεκηψλ γηα ηα νπνία δελ πθίζηαληαη δηαζέζηκεο ηηκέο κέζσ ηεο R 

πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 20. 

 0 1 2 3 4 5 Πιεξωζείζεο 

απαηηήζεηο 

Απνζέκαηα 

(Ri) 

0 C10=204.71 C11=433.59 C12=470.88 C13=488.88 C14=496.00 C15=501.26 501.26 0 

1 C20=209.67 C21=447.47 C22=555.80 C23=570.45 C24=574.09 𝐶25
 =577.09 574.09 3 

2 C30=245.78 C31=601.63 C32=678.96 C33=680.59 𝐶34
 =680.59 𝐶35

 =680.59 680.59 0 

3 C40=348.72 C41=612.88 C42=659.93 𝐶43
 =660.93 𝐶44

 =660.93 𝐶45
 =660.93 659.93 1 

4 C50=439.43 C51=682.75 𝐶52
 =745.75 𝐶53

 =747.75 𝐶54
 =748.75 𝐶55

 =748.75 682.75 66 

5 C60=443.37 𝐶61
 =811.37 𝐶62

 =889.37 𝐶63
 =891.37 𝐶64

 =892.37 𝐶65
 =892.37 443.37 449 

ύλνια       3541.99 519 

Πίλαθαο 20: Δθηηκήζεηο απαηηήζεσλ αλά έηνο εμέιημεο - Μνληέιν Inverse Gaussian 

 

7.2.3. Δπεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ κε ηελ Καλνληθή θαηαλνκή 

Δπφκελε θαηαλνκή κε ηελ νπνία επεμεξγάζηεθαλ ηα δεδνκέλα είλαη ε Καλνληθή 

θαηαλνκή (normal). Οη ιεπηνκέξεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ Καλνληθή 

θαηαλνκή παξνπζηάζηεθαλ ζην Κεθάιαην 6 ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. ε απηήλ ηελ 

ππνελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ θαη 

ησλ απνζεκάησλ, πνπ πξέπεη λα ηεξεί ε αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ηνπ 

παξαδείγκαηνο, κέζσ ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ R. Οη εληνιέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ R παξαηίζεληαη ζην 

Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 

ηνλ πίλαθα, πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη κε ηελ απαξαίηεηε επεμήγεζε ηα 

απνηειέζκαηα, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Πίλαθα 14 

κε ηελ R, έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Καλνληθήο θαηαλνκήο: 
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Έηνο 

αηπρήκαηνο 

Σηκέο 

Γηαγωλίνπ 

Απόθιηζε Σειηθέο 

Εεκηέο 

Απόζεκα Σππηθό 

θάικα 

πληειεζηήο 

Μεηαβιεηόηεηαο 

Accident 

Year 

Latest Deviance Ultimate IBNR Standard 

Error 

CV 

2 574.09 0.9896568       580.09          6 81.06876   13.5114605 

3 680.59 0.9798442       694.59         14 121.60323     8.6859447 

4 659.93 0.9606947       686.93         27 140.88736     5.2180502 

5 682.75 0.8526382       800.75       118 166.15159     1.4080643 

6 443.37 0.4536358       977.37       534 212.23582     0.3974454 

χλνια: 3040.73 0.8128707   3740.73      700 555.25164      0.7932166 

Πίλαθαο 21:Απνηειέζκαηα παθέηνπ ChainLadder - Καλνληθή Καηαλνκή  

Οη ηηκέο γηα ηνπο ζπληειεζηέο ηεο ζπλάξηεζεο ζχλδεζεο g μ , θαζψο θαη ηα 

αληίζηνηρα ηππηθά ζθάικαηα δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 22, πνπ αθνινπζεί. 

 πληειεζηέο Σππηθό ζθάικα 

c 5.42328     0.18867     

a1 0.06832     0.24640       

a2 0.32861     0.22191       

a3 0.35458     0.22003       

a4 0.48374     0.21291       

a5 0.67112     0.22620       

b1 -0.12429     0.12476     

b2 -1.44060     0.42720     

b3 -3.24623     3.10885     

b4 -3.78761     7.35857     

b5 -3.76315    10.52006    

Πίλαθαο 22: πληειεζηέο θαη ηππηθά ζθάικαηα  

κνληέινπ Καλνληθήο θαηαλνκήο 

 

Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ δηαζπνξάο, γηα ηελ Καλνληθή θαηαλνκή, φπσο 

ππνινγίδεηαη απφ ηνλ εθηηκεηή Pearson είλαη 𝜑 = 3061.034. 

Οη εθηηκήζεηο ησλ ηειηθψλ απαηηήζεσλ κέζσ ηεο R γηα ηα έηε εμέιημεο δεκηψλ 

γηα ηα νπνία δελ πθίζηαληαη δηαζέζηκεο ηηκέο, κε ην κνληέιν ηεο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 23. 

 0 1 2 3 4 5 Πιεξωζείζεο 

απαηηήζεηο 

Απνζέκαηα 

(Ri) 

0 C10=204.71 C11=433.59 C12=470.88 C13=488.88 C14=496.00 C15=501.26 501.26 0 

1 C20=209.67 C21=447.47 C22=555.80 C23=570.45 C24=574.09 𝐶25
 =580.09 574.09 6 

2 C30=245.78 C31=601.63 C32=678.96 C33=680.59 𝐶34
 =687.59  𝐶35

 =694.59 680.59 14 

3 C40=348.72 C41=612.88 C42=659.93 𝐶43
 =672.93  𝐶44

 =679.93 𝐶45
 =686.93 659.93 27 

4 C50=439.43 C51=682.75 𝐶52
 =769.75  𝐶53

 =783.75 𝐶54
 =791.75 𝐶55

 =800.75 682.75 118 

5 C60=443.37 𝐶61
 =835.37  𝐶62

 =940.37 𝐶63
 =957.37 𝐶64

 =967.37 𝐶65
 =977.37 443.37 534 

ύλνια       3541.99 700 

Πίλαθαο 23: Δθηηκήζεηο απαηηήζεσλ αλά έηνο εμέιημεο - Μνληέιν Καλνληθήο 

θαηαλνκήο 

7.2.4. Δπεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ κε ηελ Τπεξζθεδαζηηθή θαηαλνκήPoisson 

Ζ Τπεξζθεδαζηηθή (Overdispersed) θαηαλνκή Poisson δηαθέξεη απφ ηελ απιή 

Poisson ζην γεγνλφο φηη ε δηαθχκαλζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο δελ είλαη ίζε κε 
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ηελ κέζε ηηκή, αιιά αλάινγε απηήο. ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ θαη ησλ απνζεκάησλ, πνπ πξέπεη λα 

ηεξεί ε αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ηνπ παξαδείγκαηνο εθαξκφδνληαο έλα κνληέιν 

Τπεξζθεδαζηηθήο Poisson, κέζσ ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ R. Οη εληνιέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ R παξαηίζεληαη ζην 

Παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 

ηνλ πίλαθα, πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη κε ηελ απαξαίηεηε επεμήγεζε ηα 

απνηειέζκαηα, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Πίλαθα 14 

κε ηελ R, έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΤπεξζθεδαζηηθήοPoisson: 

Έηνο 

αηπρήκαηνο 

Σηκέο 

Γηαγωλίνπ 

Απόθιηζε Σειηθέο 

Εεκηέο 

Απόζεκα Σππηθό 

θάικα 

πληειεζηήο 

Μεηαβιεηόηεηαο 

Accident 

Year 

Latest Deviance Ultimate IBNR Standard 

Error 

CV 

2 574.09 0.9896568       580.09          6 14.61126  2.4352097 

3 680.59 0.9798442       694.59         14 21.70630  1.5504501 

4 659.93 0.9606947       686.93         27 27.89281  1.0330669 

5 682.75 0.8505139    802.75       120 57.16458  0.4763715 

6 443.37 0.4436495    999.37       556 164.47327  0.2958152 

χλνια: 3040.73 0.8076887   3764.73      724 197.28476  0.2724928 

Πίλαθαο 24:Απνηειέζκαηα παθέηνπ ChainLadder - Τπεξζθεδαζηηθή Poisson 

Καηαλνκή 

Οη εθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο ζπλάξηεζεο ζχλδεζεο g μ , κε ηα αληίζηνηρα 

ηππηθά ζθάικαηα δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 25, πνπ αθνινπζεί. 

 πληειεζηέο Σππηθό ζθάικα 

c 5.40393     0.19737   

a1 0.14621     0.24585    

a2 0.32649     0.32649     

a3 0.31556     0.23903    

a4 0.47075     0.23916    

a5 0.69048     0.27428    

b1 -0.08521     0.15231   

b2 -1.39771     0.26937   

b3 -3.13449     0.69627   

b4 -3.79702     1.23137   

b5 -3.74380     1.75971   

Πίλαθαο 25: πληειεζηέο θαη ηππηθά ζθάικαηα  

κνληέινπ Τπεξζθεδαζηηθήο Poisson 

 

Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ δηαζπνξάο, γηα ην κνληέιν Τπεξζθεδαζηηθήο Poisson, 

είλαη γλσζηή θαη δελ απαηηείηαη ε εθηίκεζε ηεο θαζψο 𝜑 = 1 (βιέπε Πίλαθα 6). 

Οη εθηηκήζεηο ησλ ηειηθψλ απαηηήζεσλ κέζσ ηεο R γηα ηα έηε εμέιημεο δεκηψλ 

γηα ηα νπνία δελ πθίζηαληαη δηαζέζηκεο ηηκέο, κε ην κνληέιν ηεο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 26. 
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 0 1 2 3 4 5 Πιεξωζείζεο 

απαηηήζεηο 

Απνζέκαηα 

(Ri) 

0 C10=204.71 C11=433.59 C12=470.88 C13=488.88 C14=496.00 C15=501.26 501.26 0 

1 C20=209.67 C21=447.47 C22=555.80 C23=570.45 C24=574.09 𝐶25
 =580.09 574.09 6 

2 C30=245.78 C31=601.63 C32=678.96 C33=680.59 𝐶34
 =687.59  𝐶35

 =694.59 680.59 14 

3 C40=348.72 C41=612.88 C42=659.93 𝐶43
 =672.93  𝐶44

 =679.93 𝐶45
 =686.93 659.93 27 

4 C50=439.43 C51=682.75 𝐶52
 =770.75  𝐶53

 =785.75 𝐶54
 =793.75 𝐶55

 =801.75 682.75 120 

5 C60=443.37 𝐶61
 =850.37  𝐶62

 =960.37 𝐶63
 =979.37 𝐶64

 =989.37 𝐶65
 =999.37 443.37 556 

ύλνια       3541.99 724 

Πίλαθαο 26: Δθηηκήζεηο απαηηήζεσλ αλά έηνο εμέιημεο - Μνληέιν Τπεξζθεδαζηηθήο 

Poisson 

7.2.5. Δπεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ κε ηελ Αξλεηηθή Γηωλπκηθή θαηαλνκή  

ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα ζα παξνπζηαζηεί ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ 

Αξλεηηθή Γησλπκηθή θαηαλνκή. Πην αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

θαηαλνκή παξέρνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο ηνπ Κεθαιαίνπ 6 ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. θνπφο ηεο ππνελφηεηαο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ θαη ησλ απνζεκάησλ, πνπ πξέπεη λα ηεξεί ε 

αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ηνπ παξαδείγκαηνο, κέζσ ηεο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ R. 

Σα απνηειέζκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

Πίλαθα 14 κε ηελ R, έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Αξλεηηθήο Γησλπκηθήο θαηαλνκήο 

εκθαλίδνληαη κε ηελ απαξαίηεηε επεμήγεζε ζηνλ πίλαθα, πνπ αθνινπζεί: 

Έηνο 

αηπρήκαηνο 

Σηκέο 

Γηαγωλίνπ 

Απόθιηζε Σειηθέο 

Εεκηέο 

Απόζεκα Σππηθό 

θάικα 

πληειεζηήο 

Μεηαβιεηόηεηαο 

Accident 

Year 

Latest Deviance Ultimate IBNR Standard 

Error 

CV 

2 574.09 0.9896568    580.09     6 4.490069  0.7483448 

3 680.59 0.9826737   692.59    12 5.781814  0.4818178 

4 659.93 0.9649087    683.93    24 8.830956  0.3679565 

5 682.75 0.8558446    797.75   115 36.909232  0.3209498 

6 443.37 0.4396898   1008.37   565 203.718885  0.3605644 

χλνια: 3040.73 0.8081180   3762.73   722 210.021845  0.2908890 

Πίλαθαο 27: Απνηειέζκαηα παθέηνπ ChainLadder - Αξλεηηθή Γησλπκηθή Καηαλνκή  

Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο κε ηηο ππφινηπεο θαηαλνκέο, έηζη θαη 

γηα ηελ Αξλεηηθή Γησλπκηθή, ην επφκελν βήκα είλαη ε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο 

ζπλάξηεζεο ζχλδεζεο g μ , θαζψο θαη ε εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ δηαζπνξάο φ. Οη 

ηηκέο γηα ηνπο ζπληειεζηέο, θαζψο θαη γηα ηα αληίζηνηρα ηππηθά ζθάικαηα δίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 28, πνπ αθνινπζεί. 

Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ δηαζπνξάο, γηα ην κνληέιν ηεο Αξλεηηθήο Γησλπκηθήο 

θαηαλνκήο είλαη γλσζηή θαη δελ απαηηείηαη ε εθηίκεζε ηεο θαζψο 𝜑 = 1 (βιέπε 

Πίλαθα 6). 

Αληίζηνηρα κε ηα ππφινηπα κνληέια, νη εθηηκήζεηο ησλ ηειηθψλ απαηηήζεσλ γηα 

ηα έηε εμέιημεο δεκηψλ γηα ηα νπνία δελ πθίζηαληαη δηαζέζηκεο ηηκέο κέζσ ηεο R 

εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθαο 29. 
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 πληειεζηέο Σππηθό ζθάικα 

c 5.46852     0.17565    

a1 0.20841     0.19636      

a2 0.14788     0.20289      

a3 0.15726     0.21342      

a4 0.38450     0.24106      

a5 0.62505     0.31371      

b1 -0.05735     0.16608     

b2 -1.40740     0.18878     

b3 -3.12208     0.26006    

b4 -3.86301     0.37939    

b5 -3.85908     0.54421     

Πίλαθαο 28: πληειεζηέο θαη ηππηθά ζθάικαηα  

κνληέινπ Αξλεηηθήο Γησλπκηθήο 

 

 0 1 2 3 4 5 Πιεξωζείζεο 

απαηηήζεηο 

Απνζέκαηα 

(Ri) 

0 C10=204.71 C11=433.59 C12=470.88 C13=488.88 C14=496.00 C15=501.26 501.26 0 

1 C20=209.67 C21=447.47 C22=555.80 C23=570.45 C24=574.09 𝐶25
 =580.09 574.09 6 

2 C30=245.78 C31=601.63 C32=678.96 C33=680.59 𝐶34
 =686.59 𝐶35

 =692.59 680.59 12 

3 C40=348.72 C41=612.88 C42=659.93 𝐶43
 =671.93 𝐶44

 =677.93 𝐶45
 =683.93 659.93 24 

4 C50=439.43 C51=682.75 𝐶52
 =766.75 𝐶53

 =781.75 𝐶54
 =788.75 𝐶55

 =797.75 682.75 115 

5 C60=443.37 𝐶61
 =861.37 𝐶62

 =969.37 𝐶63
 =989.37 𝐶64

 =998.37 𝐶65
 =1008.37 443.37 565 

ύλνια       3541.99 722 

Πίλαθαο 29: Δθηηκήζεηο απαηηήζεσλ αλά έηνο εμέιημεο - Μνληέιν Αξλεηηθήο 

Γησλπκηθήο 

 

7.3 πκπεξάζκαηα από ηελ κειέηε πεξίπηωζεο 

ηηο πέληε πξνεγνχκελεο ππνελφηεηεο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ παξνπζηάζηεθαλ 

αληίζηνηρεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ησλ Γεληθεπκέλσλ Γξακκηθψλ Μνληέισλ ζηελ 

εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ δεκηψλ θαη ησλ απνζεκάησλ. Γηα ηηο εθαξκνγέο απηέο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε γλσζηή κέζνδνο ηεο Chain Ladder πξνζαξκνζκέλε ζηα Γ.Γ.Μ. 

κε ηηο θαηαλνκέο Gamma, Inverse Gaussian, Καλνληθή, Overdispersed Poisson θαη 

Αξλεηηθή Γησλπκηθή.  

Απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ, φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηαλνκψλ εμάγνληαη νξηζκέλα ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα. Καη’ αξρήλ ηα εθηηκψκελα απνζέκαηα αλάινγα κε ηελ θαηαλνκή, 

πνπ εθαξκφζηεθε θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 30. 

Σν ρακειφηεξν εθηηκψκελν απφζεκα ππνινγίδεηαη κε ηελ Inverse Gaussian (519), 

ελψ ην πςειφηεξν κε ηηο Overdispersed Poisson (724) θαη κε ηελ Αξλεηηθή 

Γησλπκηθή Καηαλνκή (722). 
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Καηαλνκή Δθηηκώκελν Απόζεκα 

Gamma 714 

Inverse Gaussian 519 

Καλνληθή 700 

ODP Poisson 724 

Αξλεηηθή Γησλπκηθή 722 

Πίλαθαο 30: Δθηηκψκελα απνζέκαηα αλά θαηαλνκή 

Αληίζηνηρνη, είλαη θαη νη ππνινγηζκνί ζηελ εθηίκεζε ησλ ηειηθψλ δεκηψλ αλά 

έηνο, φπνπ θαη πάιη ζηελ θαηαλνκή Inverse Gaussian είλαη πην ρακειέο ζε ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο θαηαλνκέο. Αληίζεηα, ε Overdispersed Poisson θαη ε Αξλεηηθή 

Γησλπκηθή θαηαλνκή ππνινγίδνπλ πην πςειέο ηειηθέο δεκηέο. Οη εθηηκήζεηο ησλ 

ηειηθψλ δεκηψλ αλά θαηαλνκή εκθαλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Έηνο 

αηπρήκαηνο 

Σειηθέο 

Εεκηέο 

Gamma 

Σειηθέο 

Εεκηέο 

Inverse 

Gaussian 

Σειηθέο 

Εεκηέο 

Καλνληθήο 

Καηαλνκήο 

Σειηθέο 

Εεκηέο 

ODP 

Poisson 

Σειηθέο 

Εεκηέο 

Αξλεηηθή 

Γηωλπκηθή 

2 579.09 577.09 580.09 580.09 580.09 

3 689.59 681.59 694.59 694.59 692.59 

4 680.93 661.93 686.93 686.93 683.93 

5 795.75 748.75 800.75 802.75 797.75 

6 1010.37 892.37 977.37 999.37 1008.37 

ύλνια: 3755.73 3561.73 3740.73 3764.73 3762.73 

Πίλαθαο 31: Δθηηκήζεηο ησλ ηειηθψλ δεκηψλ αλά θαηαλνκή 

Έλα θξίζηκν εξψηεκα, ην νπνίν πξνθχπηεη έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πέληε 

δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ, αθνξά ζην πνην είλαη ην πιένλ θαηάιιειν γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ. Ο έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο ηνπ θάζε 

κνληέινπ, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ ζρεηηθή ελφηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ 6, 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφθιηζήο ηνπ (Γ) απφ ην αληίζηνηρν 

θνξεζκέλν (saturated). Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ R παξέρεη ηα ζρεηηθά 

απνηειέζκαηα. Γηα ηα κνληέια, πνπ αλαπηχρζεθαλ ε ηηκή ηεο απφθιηζεο (deviance) 

γηα θάζε έηνο αηπρήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 32. 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα πξνθχπηεη, φηη ην ζε επίπεδν έηνπο 

αηπρήκαηνο, φζν θαη ζε ζπλνιηθφ επίπεδν, ην κνληέιν ηεο Τπεξζθεδαζηηθήο Poisson 

παξνπζηάδεη ηελ πην ρακειή απφθιηζε απφ ηα αληίζηνηρα κνληέια κε ηηο ππφινηπεο 

θαηαλνκέο. 
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Έηνο 

αηπρήκαηνο 

Απόθιηζε- 

Deviance 

κνληέινπ 

Gamma 

Απόθιηζε- 

Deviance 

Μνληέινπ 

Inverse 

Gaussian 

Απόθιηζε- 

Deviance 

Μνληέινπ 

Καλνληθήο 

Καηαλνκήο 

Απόθιηζε- 

Deviance 

Μνληέινπ ODP 

Poisson 

Απόθιηζε- 

Deviance 

Μνληέινπ 

Αξλεηηθήο  

Γηωλπκηθήο 

2 0.9913658 0.9948015 0.9896568 0.9896568 0.9896568 

3 0.9869488 0.9985328 0.9798442 0.9798442 0.9826737 

4 0.9691598 0.9969785 0.9606947 0.9606947 0.9649087 

5 0.8579956 0.9118531 0.8526382 0.8505139 0.8558446 

6 0.4388194 0.4968455 0.4536358 0.4436495 0.4396898 

ύλνια: 0.8096242 0.8537228 0.8128707 0.8076887 0.8081180 

Πίλαθαο 32: χγθξηζε Απφθιηζεο - Deviance ησλ δχν κνληέισλ 

Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ άξζξνπ ηνπ Hertig (βιέπε Hertig, 1985) γηα 

ηελ εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ IBNR ζπγθξηλφκελα κε απηά ησλ Γ.Γ.Μ., πξνθχπηνπλ 

νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Δάλ παξαηεξεζεί ν Πίλαθαο 33, ν νπνίνο 

ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ έμη (6) κνληέισλ παξαηεξείηαη, φηη γηα ηα έηε 

αηπρήκαηνο 2 έσο θαη 5 πθίζηαηαη κία ζρεηηθή ζχγθιηζε κεηαμχ ηνπ κνληέινπ ηνπ 

Hertig θαη ηνπ Γ.Γ.Μ. κε ηελ Gamma θαηαλνκή. Χζηφζν, ζην ηειεπηαίν έηνο 

αηπρήκαηνο, παξνπζηάδεηαη κία ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν 

κνληέισλ, ε νπνία νδεγεί ζε κία αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε ζηελ εθηίκεζε ησλ 

ζπλνιηθψλ απνζεκάησλ. Μία αληίζηνηρε ζχγθιηζε παξαηεξείηαη γηα ηα ίδηα έηε (2 

έσο 5) φζνλ αθνξά ην κνληέιν ηνπ Hertig θαη ηα Γ.Γ.Μ., κε ηηο θαηαλνκέο Καλνληθή, 

Overdispersed Poisson θαη Αξλεηηθή Γησλπκηθή. Όπσο θαη κε ηελ Gamma θαηαλνκή, 

έηζη θαη ζε απηά ηα κνληέια, ζην 6 έηνο αηπρήκαηνο ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

εθηηκήζεσλ είλαη πςειφηεξε, γεγνλφο ην νπνίν επεξεάδεη θαη ηελ ηειηθή εθηίκεζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ απνζεκάησλ. Σν Γ.Γ.Μ. κε ηελ θαηαλνκή Inverse Gaussian 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε απηφ ηνπ άξζξνπ αλαθνξάο, κε εμαίξεζε κφλν 

ην 2
ν
 έηνο αηπρήκαηνο. Παξ’ φια απηά ε ηειηθή εθηίκεζε γηα ην ζχλνιν ησλ 

απνζεκάησλ δελ δηαθέξεη φζν ην Γ.Γ.Μ. ηεο Gamma θαηαλνκήο. 

Έηνο 

αηπρήκαηνο 

Απόζεκα 

ΗΒΝR 

Hertig 

Απόζεκα 

ΗΒΝR 

κνληέινπ 

Gamma 

Απόζεκα 

ΗΒΝR 

κνληέινπ 

Inverse 

Gaussian 

Απόζεκα 

ΗΒΝR 

κνληέινπ 

Καλνληθήο 

Καηαλνκήο 

Απόζεκα 

ΗΒΝR 

κνληέινπ 

ODP 

Poisson 

Απόζεκα ΗΒΝR 

Μνληέινπ 

Αξλεηηθήο 

Γηωλπκηθήο 

2 3 5 3 6 6 6 

3 7 9 1 14 14 12 

4 21 21 2 27 27 24 

5 105 113 66 118 120 115 

6 256 567 449 534 556 565 

ύλνια: 392 715 521 700 724 722 

Πίλαθαο 33: χγθξηζε εθηηκψκελσλ απνζεκάησλ 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη ζην άξζξν ηνπ 

Hertig γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ηειηθψλ δεκηψλ θαη ησλ απνζεκάησλ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο Chain Ladder. ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ν ζπγγξαθέαο 

ζεσξεί, φηη εάλ 𝑄𝑖𝑗  είλαη ν αληίζηνηρνο δείθηεο δεκηψλ γηα ην 𝑖 έηνο αηπρήκαηνο θαη 
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ην 𝑗 έηνο εμέιημεο, ηφηε νη αληίζηνηρεο ινγαξηζκηθέο απμήζεηο 𝑑𝑞𝑖𝑗 = log(𝑄𝑖,𝑗+1 𝑄𝑖𝑗 )  

αθνινπζνχλ ηελ Καλνληθή θαηαλνκή: 

𝑑𝑞𝑖𝑗~ 𝛮(𝜁𝑗 ,𝜍𝑗
2) 

Οη εθηηκεηέο ησλ παξακέηξσλ 𝜁𝑗  θαη 𝜍𝑗
2 ππνινγίδνληαη απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο: 

𝜁𝑗 =
  𝑑𝑞𝑖𝑗𝑖  

𝑁𝑗
 

𝜍𝑗
2 =

  𝑑𝑞𝑖𝑗 − 𝜁𝑗  
2

𝑖

𝑁𝑗 − 1
 

φπνπ κε 𝑁𝑗  ζπκβνιίδεηαη ν αξηζκφο ησλ παξαηεξνχκελσλ απμήζεσλ απφ ην έηνο 

εμέιημεο  𝑗 ζην 𝑗 + 1. 

Απφ ηελ παξαδνρή ηεο θαλνληθφηεηαο γηα ηα 𝑑𝑞𝑖𝑗 , ν Hertig ζεσξεί φηη ε 

θαηαλνκή ηνπ δεζκεπκέλνπ δείθηε δεκηψλ 𝑄𝑖|𝑝  είλαη ε ινγαξηζκνθαλνληθή 

θαηαλνκή. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ δεζκεπκέλνπ δείθηε δεκηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ν 

αθφινπζνο εθηηκεηήο: 

𝑄 𝑖|𝑝 = 𝑄𝑖|𝑝 exp 𝜁 𝑝 +⋯+ 𝜁 5 exp 
𝜍 𝑝 

2

2
  

φπνπ 

𝜍 𝑝 
2 = 𝜍 𝑝

2
𝑁𝑝 + 1

𝑁𝑝
+⋯+ 𝜍 5

2
𝑁5 + 1

𝑁5
 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αζθαιίζηξσλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα αληίζηνηρν κνληέιν. 

Έηζη, ηειηθά ν Hertig βαζηζκέλνο ζηηο αλσηέξσ παξαδνρέο ν ππνινγίδεη ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ηηο κειινληηθέο δεκηέο θαη ηα απνζέκαηα. Αληίζεηα, ζηελ 

κειέηε πεξίπησζεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο εθαξκφζηεθαλ ηα Γ.Γ.Μ. κε ηηο 

αληίζηνηρεο θαηαλνκέο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ (Gamma, Inverse Gaussian, Καλνληθή 

θαηαλνκή, ODP Poisson θαη Αξλεηηθή Γησλπκηθή). 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή πξαγκαηεχεηαη κε κία ηδηαίηεξα απαηηεηηθή 

θαηεγνξία αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ, ηελ Ναπηαζθάιεηα. Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο νθείιεηαη θαη’ αξρήλ ζηελ θχζε ηεο αζθαιηζκέλεο πεξηνπζίαο (insurable 

property). ε έλα ζαιάζζην εκπνξηθφ ηαμίδη ζπλππάξρνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ πνιινί 

θαη δηαθνξεηηθνί ελδηαθεξφκελνη (stakeholders), ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα πξέπεη 

λα είλαη δηαζθαιηζκέλα. Απηφο είλαη νπζηαζηηθά ν ξφινο θαη ν ζθνπφο ηεο 

Ναπηαζθάιεηαο, λα παξέρεη ηελ δηαβεβαίσζε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, φηη είλαη 

θαιπκκέλνη έλαληη φισλ ησλ θηλδχλσλ, πνπ ειινρεχνπλ ζε κία ηφζν πνιχπινθε 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, σζηφζν δελ είλαη πάληνηε κία εχθνιε ππφζεζε. 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 2
νπ

 Κεθαιαίνπ ηεο εξγαζίαο, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο 

αξρέο ηεο Ναπηαζθάιεηαο, θαζψο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ ηελ δηέπεη, κπνξεί λα 

εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα, φηη ε ελαζρφιεζε κε απηήλ ηελ θαηεγνξία αζθαιίζεσλ θαη 

ε επαθφινπζε δηαρείξηζε λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ είλαη κία πνιχπινθε 

θαη ηδηαίηεξε απαηηεηηθή εξγαζία. 

Δπηπιένλ, ην γεγνλφο, φηη κία θαηεγνξία αζθαιίζεσλ πεξηιακβάλεη ηφζεο 

δηαθνξεηηθέο ππνθαηεγνξίεο, φζεο πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην 3 απνηειεί κία 

αθφκα έλδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηαο, αιιά θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο Ναπηαζθάιεηαο. 

Σα αληηθείκελα ηεο θάζε ππνθαηεγνξίαο είλαη κεηαμχ ηνπο ηειείσο δηαθνξεηηθά, 

σζηφζν αιιειεπηδξνχλ θαη έρνπλ επί ηεο νπζίαο ηνλ ίδην ζηφρν, λα θαιχςνπλ 

νηηδήπνηε πξνθχςεη θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ζαιάζζηνπ εκπνξεπκαηηθνχ ηαμηδηνχ ζε 

φια ηα επηκέξνπο ζηάδηά ηνπ. Καηφπηλ, φισλ ησλ αλσηέξσ θαζίζηαηαη πξνθαλήο θαη 

ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ελ 

ιφγσ θιάδν είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε αξηζκφ θαη αξθεηά εμεηδηθεπκέλεο. Δπίζεο, δελ 

είλαη ζπάλην ην γεγνλφο κία λαπηαζθαιηζηηθή εηαηξεία λα αζρνιείηαη κε κία εθ ησλ 

ππνθαηεγνξηψλ απνθιεηζηηθά θαη λα κελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξέρεη φισλ ησλ 

εηδψλ ηηο θαιχςεηο. 

Παξά ηελ έκθπηε δπζθνιία ηεο Ναπηαζθάιεηαο, νη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ 

έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο κία πιεζψξα επηζηεκνληθψλ εξγαιείσλ, ηα νπνία, 

ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Έλα απφ απηά ηα εξγαιεία 

είλαη θαη ε δηακήθεο αλάιπζε (longitudinal analysis), ε ζεσξία ηεο νπνίαο αλαιχεηαη 

ζην Κεθάιαην 4 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σν πην βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ππφςε 

αλάιπζεο έγθεηηαη ζηελ δπλαηφηεηα, πνπ παξέρεη ζηνλ εθάζηνηε εξεπλεηή, λα 

παξαθνινπζεί ηελ ζπζρέηηζε, πνπ εκθαλίδνπλ θάπνηεο κεηαβιεηέο ζε βάζνο ρξφλνπ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ αιιειεπηδξάζεηο 
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κεηαμχ νξηζκέλσλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο δελ ζα ήηαλ εχθνιν λα εληνπηζηνχλ κε 

άιιεο κεζφδνπο, φπσο ε απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε. 

Μία δηακήθεο αλάιπζε κπνξεί λα πινπνηεζεί κε κία ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά 

κνληέια. Έηζη, ν θάζε εξεπλεηήο, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην κνληέιν, ην 

νπνίν είλαη ην πιένλ θαηάιιειν γηα ηελ πεξίπησζε, ηελ νπνία κειεηά. Οη ηδηφηεηεο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ κνληέισλ πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην 4 ηεο 

εξγαζίαο.  

ην Κεθάιαην 5 ηεο δηαηξηβήο παξνπζηάδεηαη κία πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

δηακήθνπο αλάιπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Ναπηαζθάιεηαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ κειέηε ησλ 

παξακέηξσλ, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ (claims) ζε κία 

αζθάιηζε θχηνπο θαη κεραλεκάησλ (hull and machinery insurance). Όπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξεηαη ζην ελ ιφγσ θεθάιαην, ν εληνπηζκφο δεδνκέλσλ ήηαλ κία δχζθνιε 

ππφζεζε, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί, πνπ 

εκπιέθνληαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δελ παξέρνπλ εχθνια ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία, πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο. Παξά ηελ ζπγθεθξηκέλε αληηθεηκεληθή 

δπζθνιία, πξαγκαηνπνηήζεθε κία δηακήθεο αλάιπζε ζε δεδνκέλα, πνπ πθίζηαληαη σο 

παθέην (package) ζηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ R. Αλ θαη ην είδνο ησλ αξρείσλ 

απηψλ δελ ήηαλ ηα πιένλ θαηάιιεια γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζηελ 

Ναπηαζθάιεηα, ειιείςεη άιισλ δεδνκέλσλ πινπνηήζεθε κία δηακήθεο αλάιπζε, απφ 

ηελ νπνία εμήρζεζαλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ, 

πνπ ζα θιεζεί λα θαιχςεη κία αζθαιηζηηθή επηρείξεζε.  

Έλα επηπιένλ ρξήζηκν καζεκαηηθφ εξγαιείν ζηελ δηάζεζε ησλ εξεπλεηψλ είλαη 

ηα Γεληθεπκέλα Γξακκηθά Μνληέια, ηα νπνία αλαιχνληαη ζην Κεθάιαην 6 ηεο 

εξγαζίαο. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ ΓΓΜ είλαη, φηη ζε απηά δελ απαηηείηαη, νη 

ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ λα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηελ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Απηφ ην πιενλέθηεκα ζηνλ θιάδν ησλ 

αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν, θαζψο ε θαλνληθφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ δελ ηθαλνπνηείηαη ζπρλά. 

ην ηειεπηαίν Κεθάιαην ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη κία πξαθηηθή εθαξκνγή 

ησλ ΓΓΜ ζηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ δεκηψλ θαη ησλ απνζεκάησλ, πνπ πξέπεη 

λα ηεξεί κία λαπηαζθαιηζηηθή επηρείξεζε. Ζ εθηίκεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ γλσζηψλ ηξηγψλσλ δεκηψλ θαη ηελ κέζνδν Chain Ladder. Σα 

δεδνκέλα, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξνέξρνληαη απφ έλα 

επηζηεκνληθφ άξζξν, ην νπνίν γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ρξεζηκνπνηεί κία 

άιιε κέζνδν. Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΓΜ ζηελ Chain Ladder 

ζπγθξίλνληαη κε απηά ηνπ πξσηφηππνπ άξζξνπ.  

Κιείλνληαο ηελ παξνχζα δηαηξηβή θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί, φηη ζα ήηαλ 

επρήο έξγνλ ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ νξγαληζκφ, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

Ναπηαζθάιεηα, λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ κία ελδειερήο 
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δηακήθεο αλάιπζε. Μία ηέηνηα κειέηε ζα κπνξνχζε λα είλαη αληηθείκελν κίαο αθφκα 

κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ή αθφκα θαη ελφο δηδαθηνξηθνχ. Πξνζσπηθή εθηίκεζε, ηνπ 

γξάθνληνο είλαη, φηη ηα εμαρζέληα ζπκπεξάζκαηα απφ κία ηέηνηα αλάιπζε ζα είλαη 

ρξήζηκα φρη κφλν απφ εξεπλεηηθήο απφςεσο, αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζηνλ ρψξν ηεο Ναπηαζθάιεηαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

ηα αθφινπζα παξαξηήκαηα παξνπζηάδνληαη νη εληνιέο θαη ηα απνηειέζκαηα 

(outputs) ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ R, ηα νπνία πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζην Κεθάιαην 7 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ παξνπζίαζε 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πέληε μερσξηζηά παξαξηήκαηα, φζα θαη νη αληίζηνηρεο 

θαηαλνκέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

Με θφθθηλν ρξψκα αλαθέξνληαη νη εληνιέο, πνπ δίλνληαη ζηελ R, ελψ κε γαιάδην 

ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα, φπσο πξνθχπηνπλ. Σα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα 

ησλ ελνηήησλ απηψλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Πίλαθεο ηνπ Κεθαιαίνπ 7. 
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Παξάξηεκα Α: Δληνιέο θαη απνηειέζκαηα ηεο γιώζζαο R εθαξκόδνληαο 

ηελ θαηαλνκή Gamma 

 

Φφξησζε ηνπ παθέηνπ «ChainLadder»  

>library(ChainLadder) 

 

Γεκηνπξγία πίλαθα κε ηηο ηηκέο ηνπ ηξηγψλνπ εμέιημεο ησλ αλαζεσξεκέλσλ δεκηψλ 

(Πίλαθαο 14).  

> claims=matrix(c(204.71, 228.88, 37.29, 18, 7.12, 5.26, 209.67, 237.80, 108.33, 

+ 14.65, 3.64, NA, 245.78, 355.85, 77.33, 1.63, NA, NA, 348.72, 264.16, 47.05,  

+ NA, NA, NA, 439.43, 243.32, NA, NA, NA, NA, 443.37, NA, NA, NA, NA, 

NA),nrow =6, ncol =6, byrow = TRUE ) 

> claims 

          [,1]     [,2]         [,3]    [,4]    [,5]   [,6] 

[1,] 204.71  228.88   37.29 18.00 7.12   5.26 

[2,] 209.67  237.80 108.33 14.65 3.64   NA 

[3,] 245.78  355.85   77.33   1.63   NA  NA 

[4,] 348.72  264.16   47.05    NA   NA  NA 

[5,] 439.43  243.32     NA     NA   NA  NA 

[6,] 443.37    NA        NA     NA   NA  NA 

 

Μεηαηξνπή ησλ ηηκψλ ηνπ πίλαθα δεκηψλ ζε ζσξεπηηθέο 

>claims<-t( apply (claims, 1, cumsum)) 

> claims 

       [,1]        [,2]       [,3]       [,4]       [,5]      [,6] 

[1,] 204.71 433.59 470.88 488.88 496.00 501.26 

[2,] 209.67 447.47 555.80 570.45  574.09   NA 

[3,] 245.78 601.63 678.96 680.59     NA     NA 

[4,] 348.72 612.88 659.93     NA      NA     NA 
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[5,] 439.43 682.75     NA      NA       NA    NA 

[6,] 443.37     NA      NA      NA       NA    NA 

 

Απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή ηξηγψλνπ: 

> claims<- as.triangle (claims) 

> claims 

      dev 

origin      1          2           3          4         5          6 

     1    204.71 433.59 470.88 488.88 496.00 501.26 

     2    209.67 447.47 555.80 570.45 574.09   NA 

     3    245.78 601.63 678.96 680.59    NA     NA 

     4    348.72 612.88 659.93     NA     NA     NA 

     5    439.43 682.75     NA      NA     NA     NA 

     6    443.37     NA      NA      NA     NA     NA 

 

Δθαξκνγή ηνπ ΓΓΜ κε ηελ θαηαλνκή Gamma: 

> Gamma = glmReserve (claims, var.power =2) 

Σν φξηζκα «var.power =2» παξαπέκπεη ζηελ ζπλάξηεζε δηαθχκαλζεο ηεο θαηαλνκήο 

Gamma, ε νπνία ζχκθσλα θαη κε ηνλ Πίλαθα 7 είλαη 𝑉 𝜇 = 𝜇2. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο παξαπάλσ ιεηηνπξγίαο πξνθχπηνπλ σο εμήο: 

>Gamma 

        Latest  Dev.To.Date Ultimate IBNR           S.E            CV 

2      574.09   0.9913658   579.09         5        4.300637   0.8601274 

3      680.59   0.9869488   689.59         9        5.268750   0.5854167 

4      659.93   0.9691598   680.93       21      10.970722   0.5224153 

5      682.75   0.8579956   795.75     113      68.932912   0.6100258 

6      443.37   0.4388194 1010.37     567     405.259643  0.7147436 

total 3040.73 0.8096242 3755.73     715    414.750021   0.5800700  
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Δθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπλάξηεζεο ζχλδεζεο 𝑔 𝜇  θαη ηεο παξακέηξνπ 

δηαζπνξάο 𝜑 

> summary (Gamma, type ="model") 

Call: 

glm(formula = value ~ factor(origin) + factor(dev), family = fam,  

    data = ldaFit, offset = offset) 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.3818  -0.3103   0.0000   0.2578   0.4926   

Coefficients: 

                      Estimate    Std. Error   t value   Pr(>|t|)     

(Intercept)        5.65132    0.32443    17.419   8.25e-09 *** 

factor(origin)2  0.02146    0.32670     0.066    0.94892     

factor(origin)3 -0.15922    0.35602   -0.447    0.66425     

factor(origin)4 -0.04632    0.39547   -0.117    0.90908     

factor(origin)5  0.19950    0.46042     0.433   0.67399     

factor(origin)6  0.44308    0.60999     0.726   0.48426     

factor(dev)2    -0.04928    0.32670    -0.151   0.88310     

factor(dev)3    -1.39119    0.35602    -3.908   0.00292 **  

factor(dev)4    -3.21624    0.39547    -8.133   1.02e-05 *** 

factor(dev)5    -3.97584    0.46042    -8.635   5.99e-06 *** 

factor(dev)6    -3.99119    0.60999    -6.543   6.53e-05 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for Tweedie family taken to be 0.2668351) 

Null deviance: 36.2979  on 20  degrees of freedom 

Residual deviance:  3.8223  on 10  degrees of freedom 

AIC: NA 
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Number of Fisher Scoring iterations: 10 

 

Δθηίκεζε ησλ ηειηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ απνζεκάησλ: 

>Gamma $ FullTriangle 

dev 

origin      1          2          3          4           5           6 

     1    204.71 433.59 470.88 488.88  496.00  501.26 

     2    209.67 447.47 555.80 570.45  574.09  579.09 

     3    245.78 601.63 678.96 680.59  685.59  689.59 

     4    348.72 612.88 659.93 670.93  675.93  680.93 

     5    439.43 682.75 768.75 782.75  789.75  795.75 

     6    443.37 865.37 975.37 993.37 1001.37 1009.37 
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Παξάξηεκα Β: Δληνιέο θαη απνηειέζκαηα ηεο γιώζζαο R εθαξκόδνληαο 

ηελ θαηαλνκή Inverse Gaussian 

 

Φφξησζε ηνπ παθέηνπ «ChainLadder»  

>library(ChainLadder) 

 

Γεκηνπξγία πίλαθα κε ηηο ηηκέο ηνπ ηξηγψλνπ εμέιημεο ησλ αλαζεσξεκέλσλ δεκηψλ 

(Πίλαθαο 14).  

> claims=matrix(c(204.71, 228.88, 37.29, 18, 7.12, 5.26, 209.67, 237.80, 108.33, 

+ 14.65, 3.64, NA, 245.78, 355.85, 77.33, 1.63, NA, NA, 348.72, 264.16, 47.05,  

+ NA, NA, NA, 439.43, 243.32, NA, NA, NA, NA, 443.37, NA, NA, NA, NA, 

NA),nrow =6, ncol =6, byrow = TRUE ) 

> claims 

[,1]        [,2]      [,3]    [,4]    [,5]   [,6] 

[1,]     204.71  228.88  37.29 18.00 7.12   5.26 

[2,]     209.67  237.80 108.33 14.65 3.64   NA 

[3,]     245.78  355.85  77.33    1.63  NA   NA 

[4,]     348.72  264.16  47.05    NA   NA   NA 

[5,]     439.43  243.32     NA    NA   NA   NA 

[6,]     443.37      NA      NA    NA   NA   NA 

 

Μεηαηξνπή ησλ ηηκψλ ηνπ πίλαθα δεκηψλ ζε ζσξεπηηθέο 

> claims<-t( apply (claims, 1, cumsum)) 

> claims 

       [,1]        [,2]       [,3]       [,4]       [,5]      [,6] 

[1,] 204.71 433.59 470.88 488.88 496.00 501.26 

[2,] 209.67 447.47 555.80 570.45  574.09   NA 

[3,] 245.78 601.63 678.96 680.59     NA     NA 

[4,] 348.72 612.88 659.93     NA      NA     NA 

[5,] 439.43 682.75     NA      NA      NA     NA 
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[6,] 443.37     NA     NA     NA       NA      NA 

 

Απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή ηξηγψλνπ: 

> claims<- as.triangle (claims) 

> claims 

dev 

origin      1          2           3          4         5          6 

     1    204.71 433.59 470.88 488.88 496.00 501.26 

     2    209.67 447.47 555.80 570.45 574.09   NA 

     3    245.78 601.63 678.96 680.59    NA     NA 

     4    348.72 612.88 659.93     NA     NA     NA 

     5    439.43 682.75     NA      NA     NA     NA 

     6    443.37     NA      NA      NA     NA     NA 

 

Δθαξκνγή ηνπ ΓΓΜ κε ηελ θαηαλνκή Inverse Gaussian: 

>Inv_Gaus = glmReserve (claims, var.power =3) 

Σν φξηζκα «var.power =3» παξαπέκπεη ζηελ ζπλάξηεζε δηαθχκαλζεο ηεο θαηαλνκήο 

Inverse Gaussian, ε νπνία ζχκθσλα θαη κε ηνλ Πίλαθα 7 είλαη 𝑉 𝜇 = 𝜇3. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ ιεηηνπξγίαο πξνθχπηνπλ σο εμήο: 

>Inv_Gaus 

         Latest Dev.To.Date  Ultimate    IBNR        S.E             CV 

2      574.09   0.9948015   577.09          3      0.38360551 0.12786850 

3      680.59   0.9985328   681.59          1      0.09705675 0.09705675 

4      659.93   0.9969785   661.93          2      0.56676332 0.28338166 

5      682.75   0.9118531   748.75        66    37.03944200 0.56120367 

6      443.37   0.4968455   892.37      449  418.27752438 0.93157578 

total 3040.73   0.8537228  3561.73   521 421.06835048 0.80819261 
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Δθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπλάξηεζεο ζχλδεζεο 𝑔 𝜇  θαη ηεο παξακέηξνπ 

δηαζπνξάο 𝜑 

> summary (Inv_Gaus, type ="model") 

 

Call: 

glm(formula = value ~ factor(origin) + factor(dev), family = fam,  

    data = ldaFit, offset = offset) 

 

Deviance Residuals:  

      Min         1Q     Median         3Q        Max   

-0.156490  -0.057979  -0.009319   0.010588   0.041435   

 

Coefficients: 

                      Estimate    Std. Error   t value  Pr(>|t|)     

(Intercept)      8.46981      0.39073  21.677  9.75e-10 *** 

factor(origin)2 -0.56592    0.09006  -6.284  9.09e-05 *** 

factor(origin)3 -2.60809    0.11321 -23.037 5.37e-10 *** 

factor(origin)4 -2.81624    0.29039  -9.698 2.10e-06 *** 

factor(origin)5 -2.58478    0.51103  -5.058 0.000493 *** 

factor(origin)6 -2.37541    0.77682  -3.058 0.012088 *   

factor(dev)2    -0.18734    0.43762  -0.428 0.677659     

factor(dev)3    -1.73631    0.38678  -4.489 0.001162 **  

factor(dev)4    -5.36666    0.37971 -14.133 6.19e-08 *** 

factor(dev)5    -6.57259    0.38965 -16.868 1.13e-08 *** 

factor(dev)6    -6.80968    0.39751 -17.131 9.70e-09 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for Tweedie family taken to be 0.001016705) 
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    Null deviance: 1.453236  on 20  degrees of freedom 

Residual deviance: 0.052457  on 10  degrees of freedom 

AIC: NA 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 13 

 

Δθηίκεζε ησλ ηειηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ απνζεκάησλ: 

>Inv_Gaus $ FullTriangle 

dev 

origin      1       2           3         4          5         6 

1 204.71 433.59 470.88 488.88 496.00 501.26 

2 209.67 447.47 555.80 570.45 574.09 577.09 

3 245.78 601.63 678.96 680.59 680.59 680.59 

4 348.72 612.88 659.93 660.93 660.93 660.93 

5 439.43 682.75 745.75 747.75 748.75 748.75 

6 443.37 811.37 889.37 891.37 892.37 892.37 
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Παξάξηεκα Γ: Δληνιέο θαη απνηειέζκαηα ηεο γιώζζαο R εθαξκόδνληαο 

ηελ Καλνληθή θαηαλνκή  

 

Φφξησζε ηνπ παθέηνπ «ChainLadder»  

>library(ChainLadder) 

 

Γεκηνπξγία πίλαθα κε ηηο ηηκέο ηνπ ηξηγψλνπ εμέιημεο ησλ αλαζεσξεκέλσλ δεκηψλ 

(Πίλαθαο 14).  

> claims=matrix(c(204.71, 228.88, 37.29, 18, 7.12, 5.26, 209.67, 237.80, 108.33, 

+ 14.65, 3.64, NA, 245.78, 355.85, 77.33, 1.63, NA, NA, 348.72, 264.16, 47.05,  

+ NA, NA, NA, 439.43, 243.32, NA, NA, NA, NA, 443.37, NA, NA, NA, NA, 

NA),nrow =6, ncol =6, byrow = TRUE ) 

> claims 

[,1]        [,2]      [,3]    [,4]    [,5]   [,6] 

[1,] 204.71  228.88    37.29 18.00 7.12   5.26 

[2,] 209.67  237.80  108.33 14.65 3.64   NA 

[3,] 245.78  355.85    77.33    1.63  NA  NA 

[4,] 348.72  264.16    47.05    NA   NA  NA 

[5,] 439.43  243.32     NA      NA   NA  NA 

[6,] 443.37       NA     NA      NA   NA  NA 

 

Μεηαηξνπή ησλ ηηκψλ ηνπ πίλαθα δεκηψλ ζε ζσξεπηηθέο 

> claims<-t( apply (claims, 1, cumsum)) 

> claims 

       [,1]        [,2]       [,3]       [,4]       [,5]      [,6] 

[1,] 204.71 433.59 470.88 488.88 496.00 501.26 

[2,] 209.67 447.47 555.80 570.45  574.09   NA 

[3,] 245.78 601.63 678.96 680.59     NA     NA 

[4,] 348.72 612.88 659.93     NA      NA     NA 

[5,] 439.43 682.75     NA      NA      NA     NA 
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[6,] 443.37     NA     NANANANA 

 

Απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή ηξηγψλνπ: 

> claims<- as.triangle (claims) 

> claims 

dev 

origin      1          2           3          4         5          6 

     1    204.71 433.59 470.88 488.88 496.00 501.26 

     2    209.67 447.47 555.80 570.45 574.09   NA 

     3    245.78 601.63 678.96 680.59    NA     NA 

     4    348.72 612.88 659.93     NA     NA     NA 

     5    439.43 682.75     NA      NA     NA     NA 

     6    443.37     NA      NA      NA     NA     NA 

 

Δθαξκνγή ηνπ ΓΓΜ κε ηελ Καλνληθή θαηαλνκή: 

> Normal = glmReserve (claims, var.power =0) 

 

Σν φξηζκα «var.power =0» παξαπέκπεη ζηελ ζπλάξηεζε δηαθχκαλζεο ηεο Καλνληθήο 

θαηαλνκήο, ε νπνία ζχκθσλα θαη κε ηνλ Πίλαθα 7 είλαη 𝑉 𝜇 = 1. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο παξαπάλσ ιεηηνπξγίαο πξνθχπηνπλ σο εμήο: 

 

>Normal 

      Latest     Dev.To.Date Ultimate   IBNR   S.E           CV 

2      574.09    0.9896568   580.09         6    81.06876 13.5114605 

3      680.59    0.9798442   694.59       14  121.60323   8.6859447 

4      659.93    0.9606947   686.93       27 140.88736    5.2180502 

5      682.75    0.8526382   800.75     118 166.15159    1.4080643 

6      443.37    0.4536358   977.37     534 212.23582    0.3974454 

total 3040.73  0.8128707  3740.73   700 555.25164     0.7932166 
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Δθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπλάξηεζεο ζχλδεζεο 𝑔 𝜇  θαη ηεο παξακέηξνπ 

δηαζπνξάο 𝜑 

> summary (Normal, type ="model") 

 

Call: 

glm(formula = value ~ factor(origin) + factor(dev), family = fam,  

    data = ldaFit, offset = offset) 

 

Deviance Residuals:  

   Min      1Q    Median   3Q     Max   

-81.32  -21.15    0.00     23.52   77.86   

 

Coefficients: 

                        Estimate   Std. Error   t value   Pr(>|t|)     

(Intercept)        5.42328    0.18867    28.745    6.05e-11 *** 

factor(origin)2  0.06832    0.24640      0.277   0.7872     

factor(origin)3  0.32861    0.22191      1.481   0.1695     

factor(origin)4  0.35458    0.22003      1.612   0.1381     

factor(origin)5  0.48374    0.21291      2.272   0.0464 *   

factor(origin)6  0.67112    0.22620      2.967   0.0141 *   

factor(dev)2    -0.12429    0.12476    -0.996   0.3426     

factor(dev)3    -1.44060    0.42720    -3.372   0.0071 **  

factor(dev)4    -3.24623    3.10885    -1.044   0.3210     

factor(dev)5    -3.78761    7.35857    -0.515   0.6179     

factor(dev)6    -3.76315   10.52006   -0.358   0.7280     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for Tweedie family taken to be 3061.034) 
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    Null deviance: 446645  on 20  degrees of freedom 

Residual deviance:  30610  on 10  degrees of freedom 

AIC: NA 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 6 

 

Δθηίκεζε ησλ ηειηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ απνζεκάησλ: 

>Normal $ FullTriangle 

dev 

origin      1      2            3          4          5         6 

     1 204.71 433.59 470.88 488.88 496.00 501.26 

     2 209.67 447.47 555.80 570.45 574.09 580.09 

     3 245.78 601.63 678.96 680.59 687.59 694.59 

     4 348.72 612.88 659.93 672.93 679.93 686.93 

     5 439.43 682.75 769.75 783.75 791.75 800.75 

     6 443.37 835.37 940.37 957.37 967.37 977.37 
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Παξάξηεκα Γ: Δληνιέο θαη απνηειέζκαηα ηεο γιώζζαο R εθαξκόδνληαο 

ηελ θαηαλνκή Overdispersed Poisson 

 

Φφξησζε ηνπ παθέηνπ «ChainLadder»  

>library(ChainLadder) 

 

Γεκηνπξγία πίλαθα κε ηηο ηηκέο ηνπ ηξηγψλνπ εμέιημεο ησλ αλαζεσξεκέλσλ δεκηψλ 

(Πίλαθαο 14).  

> claims=matrix(c(204.71, 228.88, 37.29, 18, 7.12, 5.26, 209.67, 237.80, 108.33, 

+ 14.65, 3.64, NA, 245.78, 355.85, 77.33, 1.63, NA, NA, 348.72, 264.16, 47.05,  

+ NA, NA, NA, 439.43, 243.32, NA, NA, NA, NA, 443.37, NA, NA, NA, NA, 

NA),nrow =6, ncol =6, byrow = TRUE ) 

> claims 

[,1]        [,2]      [,3]      [,4]    [,5]   [,6] 

[1,] 204.71     228.88  37.29  18.00 7.12   5.26 

[2,] 209.67     237.80 108.33 14.65 3.64   NA 

[3,] 245.78     355.85  77.33    1.63  NA   NA 

[4,] 348.72     264.16  47.05    NA   NA   NA 

[5,] 439.43     243.32     NA    NA   NA   NA 

[6,] 443.37       NA        NA    NA    NA  NA 

 

Μεηαηξνπή ησλ ηηκψλ ηνπ πίλαθα δεκηψλ ζε ζσξεπηηθέο 

> claims<-t( apply (claims, 1, cumsum)) 

> claims 

       [,1]        [,2]       [,3]       [,4]       [,5]      [,6] 

[1,] 204.71 433.59 470.88 488.88 496.00 501.26 

[2,] 209.67 447.47 555.80 570.45  574.09   NA 

[3,] 245.78 601.63 678.96 680.59     NA     NA 

[4,] 348.72 612.88 659.93     NA      NA     NA 

[5,] 439.43 682.75     NA      NA      NA     NA 
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[6,] 443.37     NA     NA        NA      NA     NA 

 

Απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή ηξηγψλνπ: 

> claims<- as.triangle (claims) 

> claims 

dev 

origin      1          2           3          4         5          6 

     1    204.71 433.59 470.88 488.88 496.00 501.26 

     2    209.67 447.47 555.80 570.45 574.09   NA 

     3    245.78 601.63 678.96 680.59    NA     NA 

     4    348.72 612.88 659.93     NA     NA     NA 

     5    439.43 682.75     NA      NA     NA     NA 

     6    443.37     NA      NA      NA     NA     NA 

 

Δθαξκνγή ηνπ ΓΓΜ κε ηελ θαηαλνκή Overdispersed Poisson: 

>ODP = glmReserve (claims, var.power =1) 

 

Σν φξηζκα «var.power =1» παξαπέκπεη ζηελ ζπλάξηεζε δηαθχκαλζεο ηεο θαηαλνκήο 

Poisson, ε νπνία ζχκθσλα θαη κε ηνλ Πίλαθα 7 είλαη 𝑉 𝜇 = 𝜇. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο παξαπάλσ ιεηηνπξγίαο πξνθχπηνπλ σο εμήο: 

 

>ODP 

         Latest   Dev.To.Date  Ultimate  IBNR  S.E            CV 

2      574.09   0.9896568        580.09       6  14.61126  2.4352097 

3      680.59   0.9798442        694.59     14  21.70630  1.5504501 

4      659.93   0.9606947        686.93     27  27.89281  1.0330669 

5      682.75   0.8505139        802.75   120  57.16458  0.4763715 

6      443.37   0.4436495        999.37   556 164.47327 0.2958152 

total 3040.73  0.8076887     3764.73   724 197.28476 0.2724928 

 



112 

 

Δθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπλάξηεζεο ζχλδεζεο 𝑔 𝜇  θαη ηεο παξακέηξνπ 

δηαζπνξάο 𝜑 

> summary (ODP, type ="model") 

 

Call: 

glm(formula = value ~ factor(origin) + factor(dev), family = fam,  

    data = ldaFit, offset = offset) 

 

Deviance Residuals:  

   Min      1Q  Median      3Q     Max   

-4.841  -2.530   0.000   1.700   5.093   

 

Coefficients: 

          Estimate    Std. Error   t value   Pr(>|t|)     

(Intercept)        5.40393    0.19737  27.379   9.78e-11 *** 

factor(origin)2  0.14621    0.24585   0.595   0.565243     

factor(origin)3  0.32649    0.23709   1.377   0.198524     

factor(origin)4  0.31556    0.23903   1.320   0.216193     

factor(origin)5  0.47075    0.23916   1.968   0.077354 .   

factor(origin)6  0.69048    0.27428   2.517   0.030524 *   

factor(dev)2    -0.08521    0.15231  -0.559   0.588152     

factor(dev)3    -1.39771    0.26937  -5.189   0.000408 *** 

factor(dev)4    -3.13449    0.69627  -4.502   0.001140 **  

factor(dev)5    -3.79702    1.23137  -3.084   0.011570 *   

factor(dev)6    -3.74380    1.75971  -2.128   0.059270 .   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for Tweedie family taken to be 16.08315) 
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    Null deviance: 3084.63  on 20  degrees of freedom 

Residual deviance:  162.96  on 10  degrees of freedom 

AIC: NA 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 5 

 

Δθηίκεζε ησλ ηειηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ απνζεκάησλ: 

>ODP $ FullTriangle 

dev 

origin      1        2           3          4          5          6 

1        204.71 433.59 470.88 488.88 496.00 501.26 

2        209.67 447.47 555.80 570.45 574.09 580.09 

3        245.78 601.63 678.96 680.59 687.59 694.59 

4        348.72 612.88 659.93 672.93 679.93 686.93 

5        439.43 682.75 770.75 785.75 793.75 801.75 

6        443.37 850.37 960.37 979.37 989.37 999.37 
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Παξάξηεκα Δ: Δληνιέο θαη απνηειέζκαηα ηεο γιώζζαο R εθαξκόδνληαο 

ηελ Αξλεηηθή Γηωλπκηθή θαηαλνκή  

 

Φφξησζε ηνπ παθέηνπ «ChainLadder»  

>library(ChainLadder) 

 

Γεκηνπξγία πίλαθα κε ηηο ηηκέο ηνπ ηξηγψλνπ εμέιημεο ησλ αλαζεσξεκέλσλ δεκηψλ 

(Πίλαθαο 14).  

> claims=matrix(c(204.71, 228.88, 37.29, 18, 7.12, 5.26, 209.67, 237.80, 108.33, 

+ 14.65, 3.64, NA, 245.78, 355.85, 77.33, 1.63, NA, NA, 348.72, 264.16, 47.05,  

+ NA, NA, NA, 439.43, 243.32, NA, NA, NA, NA, 443.37, NA, NA, NA, NA, 

NA),nrow =6, ncol =6, byrow = TRUE ) 

> claims 

                [,1]    [,2]         [,3]       [,4]      [,5]   [,6] 

[1,]      204.71  228.88   37.29    18.00    7.12   5.26 

[2,]      209.67  237.80 108.33     14.65   3.64   NA 

[3,]      245.78  355.85   77.33       1.63     NA  NA 

[4,]      348.72  264.16   47.05       NA      NA  NA 

[5,]      439.43  243.32     NA        NA      NA  NA 

[6,]      443.37     NA       NA        NA      NA  NA 

 

Μεηαηξνπή ησλ ηηκψλ ηνπ πίλαθα δεκηψλ ζε ζσξεπηηθέο 

> claims<-t( apply (claims, 1, cumsum)) 

> claims 

        [,1]        [,2]       [,3]       [,4]       [,5]      [,6] 

[1,]  204.71 433.59 470.88 488.88 496.00 501.26 

[2,]  209.67 447.47 555.80 570.45  574.09   NA 

[3,] 245.78 601.63 678.96  680.59     NA      NA 
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[4,] 348.72 612.88  659.93    NA      NA     NA 

[5,] 439.43 682.75     NA      NA      NA     NA 

[6,] 443.37   NA        NA      NA      NA     NA 

 

Απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή ηξηγψλνπ: 

> claims<- as.triangle (claims) 

> claims 

dev 

origin      1          2           3          4         5          6 

     1    204.71 433.59 470.88 488.88 496.00 501.26 

     2    209.67 447.47 555.80 570.45 574.09   NA 

     3    245.78 601.63 678.96 680.59    NA     NA 

     4    348.72 612.88 659.93     NA     NA     NA 

     5    439.43 682.75     NA      NA     NA     NA 

     6    443.37     NA      NA      NA     NA     NA 

Δθαξκνγή ηνπ ΓΓΜ κε ηελ Αξλεηηθή Γησλπκηθή θαηαλνκή: 

>NB = glmReserve (claims, nb =TRUE) 

 

ηελ Αξλεηηθή Γησλπκηθή θαηαλνκή ην φξηζκα «var.power» παξαιείπεηαη. Αληί 

απηνχ ρξεζηκνπνηείηαη ην φξηζκα «nb=TRUE». Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ 

ιεηηνπξγίαο πξνθχπηνπλ σο εμήο: 

>NB 

 

         Latest   Dev.To.Date    Ultimate   IBNR    S.E            CV 

2      574.09   0.9896568         580.09         6      4.490069 0.7483448 

3      680.59   0.9826737         692.59        12     5.781814 0.4818178 

4      659.93   0.9649087         683.93        24     8.830956 0.3679565 

5      682.75   0.8558446         797.75      115   36.909232 0.3209498 

6      443.37   0.4396898       1008.37      565 203.718885 0.3605644 

total 3040.73   0.8081180     3762.73   722 210.021845 0.2908890 
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Δθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπλάξηεζεο ζχλδεζεο 𝑔 𝜇  θαη ηεο παξακέηξνπ 

δηαζπνξάο 𝜑 

> summary (NB, type ="model") 

 

Call: 

glm.nb(formula = value ~ factor(origin) + factor(dev), data = ldaFit,  

init.theta = 15.31226709, link = log) 

 

Deviance Residuals:  

    Min       1Q      Median       3Q      Max   

-2.9538  -0.7925   0.0000   0.7292   1.5904   

 

Coefficients: 

                        Estimate   Std. Error  z value  Pr(>|z|)     

(Intercept)        5.46852    0.17565   31.133  < 2e-16 *** 

factor(origin)2  0.20841    0.19636     1.061   0.2885     

factor(origin)3  0.14788    0.20289     0.729   0.4661     

factor(origin)4  0.15726    0.21342     0.737   0.4612     

factor(origin)5  0.38450    0.24106     1.595   0.1107     

factor(origin)6  0.62505    0.31371     1.992   0.0463 *   

factor(dev)2    -0.05735    0.16608    -0.345   0.7299     

factor(dev)3    -1.40740    0.18878    -7.455   8.98e-14 *** 

factor(dev)4    -3.12208    0.26006  -12.005  < 2e-16 *** 

factor(dev)5    -3.86301    0.37939  -10.182  < 2e-16 *** 

factor(dev)6    -3.85908    0.54421  -7.091 1.33e-12 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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(Dispersion parameter for Negative Binomial(15.3123) family taken to be 1) 

 

    Null deviance: 408.278  on 20  degrees of freedom 

Residual deviance:  25.491  on 10  degrees of freedom 

AIC: 219.89 

Number of Fisher Scoring iterations: 1 

              Theta:  15.31  

          Std. Err.:  6.77  

 

 2 x log-likelihood:  -195.886 

 

Δθηίκεζε ησλ ηειηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ απνζεκάησλ: 

> NB $ FullTriangle 

dev 

origin   1     2     3     4     5     6 

     1   205 434 471 489 496  501 

     2   210 448 556 571 575  581 

     3   246 602 679 681 687  693 

     4   349 613 660 672 678  684 

     5   439 682 767 782 789  796 

     6   443 861 969 989 998 1007 


