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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ο  

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΛΑ∆ΟΥ 

 

1.1   Εισαγωγή στην Ασφάλιση και στον Κίνδυνο 

 

Ο όρος ασφάλιση συνδέεται στενά µε την έννοια των κινδύνων και στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ως «η συγκέντρωση τυχαίων και απρόβλεπτων κινδύνων µε τη μεταφορά 

τους σε ασφαλιστές που συμφωνούν, έναντι ασφαλίστρου, να αποζηµιώσουν τους 

ασφαλισμένους για τις τυχαίες ζηµίες ή να παρέχουν άλλες χρηματικές παροχές ή 

υπηρεσίες που συνδέονται µε τον κίνδυνο» (Νεκτάριος, 2003). 

Σε γενικούς όρους, ο κίνδυνος αντιπροσωπεύει την αβεβαιότητα της επέλευσης 

ενός ζημιογόνου  ενδεχόμενου και την πιθανότητα που υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό να 

µην είναι ευνοϊκό. Ο κίνδυνος υφίσταται σε διάφορες καταστάσεις που αφορούν άτοµα, 

επιχειρήσεις αλλά και την κοινωνία στο σύνολο της. Ωστόσο, ο ορισµός του κινδύνου 

µπορεί να είναι διαφορετικός όταν χρησιµοποιείται ως αναλυτικό εργαλείο για τους 

οικονοµικούς  αναλυτές,  στατιστικούς  αναλυτές,  αναλυτές  λήψης  αποφάσεων  ή 

αναλυτές ασφαλίσεων. Στα πλαίσια του κλάδου της ασφάλισης, ο κίνδυνος 

αντιπροσωπεύει είτε ένα ρίσκο του ασφαλισµένου έναντι κάποιου ενδεχοµένου (πχ 

φωτιά) είτε µια περιουσία που καλύπτεται από την ασφάλιση (Vaughan & Vaughan, 

2003). 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σηµαντικό να διαχωριστεί η έννοια του κινδύνου από την 

έννοια της αβεβαιότητας. Αναλυτικά, «αβεβαιότητα είναι η κατάσταση στην οποία 

κάποιος αντιµετωπίζει δυσκολία στον καθορισµό της πιθανότητας των αποτελεσµάτων 

µιας απόφασης είτε λόγω έλλειψης πληροφόρησης, είτε έλλειψη γνώσης σχετικά µε τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα» ενώ «κίνδυνος είναι η κατάσταση στην οποία κάποιος δεν 

γνωρίζει τα ακριβή αποτελέσµατα µιας απόφασης αλλά πιθανολογείται ότι θα 

κυµαίνονται σε ένα συγκεκριµένο εύρος αποτελεσµάτων» (Λαζαρίδης & 

Παπαδόπουλος, 2002). 

Οι κίνδυνοι διακρίνονται σε κάποιες κατηγορίες, οι βασικές εκ των οποίων είναι οι  

καθαροί  &  κερδοσκοπικοί  κίνδυνοι  (pure  &speculative  risks),  οι  στατικοί  & 

δυναµικοί  (static  &  dynamic  risks)  κίνδυνοι  και  οι  χρηµατοοικονοµικοί και  µη 
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χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι (financial and nonfinancial risks) (Vaughan & Vaughan, 

2003). Κερδοσκοπικός Κίνδυνος είναι µια κατάσταση από την οποία µπορεί να προκύψει 

ένα από τα δύο αποτελέσµατα: κέρδος ή ζηµία, υπάρχει δηλαδή µια πιθανότητα 

κέρδους και µια πιθανότητα ζηµίας. Αντίθετα, Καθαρός Κίνδυνος είναι η κατάσταση 

στην οποία υπάρχουν οι πιθανότητες µόνο ζηµίας ή µη ζηµίας αλλά όχι κέρδους. 

Αναφορικά, οι Καθαροί Κίνδυνοι διακρίνονται σε Προσωπικούς Κινδύνους (κίνδυνος 

πρόωρου θανάτου, γηρατειών, κακής υγείας και ανεργίας), Κίνδυνους Περιουσίας  

(άµεση  απώλεια,  έµµεση  ή  παρεπόµενη  απώλεια  και  φυσικές καταστροφές), 

Κινδύνους Αστικής Ευθύνης (Νεκτάριος, 2003). 

Όσον αφορά στη δεύτερη κατηγορία κινδύνων, ο Στατικός Κίνδυνος περιλαµβάνει 

εκείνες τις ζηµίες που µπορεί να συµβούν ακόµα και αν δεν µεταβάλλεται η οικονοµία. 

Αυτό σηµαίνει ότι ο Στατικός Κίνδυνος συνδέεται µε απώλειες από τη µη οµαλή 

λειτουργία της φύσης αλλά και από παραλείψεις και λάθη των ανθρώπων. Αντίθετα, ο 

∆υναµικός Κίνδυνος περιλαµβάνει εκείνες τις ζηµίες που προέρχονται από αλλαγές στην 

οικονοµία, όπως µεταβολή του επιπέδου τιµών, της τεχνολογίας, των προτιµήσεων 

των καταναλωτών καθώς και νέες µέθοδοι παραγωγής κλπ. Αναφορικά, σύµφωνα µε 

τον Νεκτάριο (2003), οι περισσότεροι Στατικοί Κίνδυνοι είναι Καθαροί, συνεπάγονται 

πάντα ζηµία και έχουν µικρότερη επίδραση τόσο στα άτοµα όσο και στην κοινωνία σε 

σύγκριση µε τους ∆υναµικούς οι οποίοι επιπλέον είναι πάντα κερδοσκοπικοί και µπορεί 

να συνεπάγονται κέρδος. 

Σχετικά µε την τρίτη και γενικότερη κατηγορία, η έννοια του κινδύνου σε ένα πιο 

ευρύτατο πλαίσιο περιλαµβάνει όλες αυτές τις καταστάσεις στις οποίες υπάρχει µια 

έκθεση σε αντίξοες συνθήκες (Vaughan & Vaughan, 2003). Κατά περιπτώσεις αυτές οι 

συνθήκες περιλαµβάνουν τη χρηµατοοικονοµική απώλεια. Ως εκ τούτου, κάποιοι 

κίνδυνοι µπορεί να µην έχουν από τη φύση τους (ή τυχαία) χρηµατοοικονοµικές 

συνέπειες και για αυτό ονοµάζονται µη – Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι. Τέλος, 

σύµφωνα µε το Νεκτάριο (2003) υπάρχει και µια άλλη βασική κατηγορία κινδύνων, η 

οποία είναι οι Γενικευµένοι και Ειδικοί Κίνδυνοι. Οι πρώτοι αφορούν και επηρεάζουν 

όλη την οικονοµία ή µια µεγάλη οµάδα ατόµων σε αυτή ενώ οι δεύτεροι επηρεάζει 

µόνο ένα άτοµο και όχι το σύνολο µιας κοινωνίας ή χώρας. 

Ένα άλλο σηµαντικό θέµα που αφορά τους κινδύνους, πριν επιλεχθεί ο τρόπος 

αντιµετώπισης τους, είναι η µέτρηση τους. Κάποιες από τις έννοιες που σχετίζονται µε 

τον υπολογισµό (µέτρηση) του κινδύνου είναι ο «υποκειµενικός κίνδυνος» (subjective 
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risk), ο «αντικειµενικός κίνδυνος» (objective ridk), το ενδεχόµενο ζηµίας (chance of 

loss) και οι αιτίες και παράγοντες κινδύνων (perils and hazards). «Ο υποκειµενικός 

κίνδυνος αντιπροσωπεύει την αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την πνευµατική – 

διανοητική  κατάσταση  ενός  ανθρώπου»  (Νεκτάριος,  2003).  Αυτό σηµαίνει  ότι  δύο  

ή  περισσότερα  άτοµα  που  βρίσκονται  στην  ίδια  κατάσταση, λαµβάνουν 

διαφορετικές αποφάσεις διότι πιθανόν να αντιλαµβάνονται διαφορετικά τον κίνδυνο. 

Αντίθετα, «αντικειµενικός κίνδυνος είναι η σχετική απόκλιση της πραγµατικής ζηµίας 

από την αναµενόµενη» (Νεκτάριος, 2003). Για παράδειγµα, µια ασφαλιστική εταιρία 

έχει ασφαλίσει 5000 αυτοκίνητα για µια µακρά περίοδο, για κίνδυνο κλοπής και κατά 

µέσο όρο κλέβονται 25 αυτοκίνητα το χρόνο (ή 0.5%). Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι 

κάθε χρόνο θα κλέβονται ακριβώς 25 αυτοκίνητα. Ως εκ τούτου, αυτή η απόκλιση 

µεταξύ της πραγµατικής απώλειας και της αναµενόµενης ονοµάζεται  «αντικειµενικός 

κίνδυνος»  και  αντιπροσωπεύει  έναν  κίνδυνο  ο  οποίος µπορεί να µετρηθεί στατιστικά 

µε το συντελεστή µεταβλητότητας. 

Το   ενδεχόµενο  ζηµίας  αντιπροσωπεύει την  πιθανότητα που υπάρχει να 

πραγµατοποιηθεί  ένα   ζηµιογόνο  γεγονός   και   είναι   κάτι   διαφορετικό  από   τον 

«αντικειµενικό κίνδυνο» καθώς δύο διαφορετικές οµάδες µπορεί να έχουν το ίδιο 

ενδεχόµενο ζηµίας αλλά διαφορετικό «αντικειµενικό κίνδυνο». Έστω δηλαδή ότι η 

ασφαλιστική επιχείρηση του προηγούµενου παραδείγµατος ασφαλίζει 5000 αυτοκίνητα 

στην Αθήνα και 5000 στη Θεσσαλονίκη. Το ενδεχόµενο ζηµίας είναι το ίδιο και για τις 

δύο πόλεις (0.5%) όµως η ετήσια απόκλιση µπορεί να είναι διαφορετική σε κάθε µια 

ξεχωριστά  και  εποµένως  και  ο  «αντικειµενικός  κίνδυνος». Οι  ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την θεωρία των πιθανοτήτων προκειµένου να υπολογίσουν 

το ενδεχόµενο ζηµίας για κάθε αιτία (peril) που την προκαλεί (πχ φωτιά, κλοπή κλπ). 

Οι παράγοντες απώλειας αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες που δηµιουργούν ή αυξάνουν 

αυτή τη ζηµία (πχ παράγοντας της εξάπλωσης της φωτιάς µπορεί να είναι ο δυνατός 

αέρας). Σύµφωνα µε τον Νεκτάριο (2003), οι παράγοντες ζηµίας διακρίνονται σε 

φυσικούς (physical hazards), ηθικούς (moral hazards) και αµέλειας (morale hazards). 

Οι  τρόποι  αντιµετώπισης  ενός  κινδύνου  είναι  πέντε:  αποφυγή,  κράτηση, 

µεταφορά, έλεγχος ζηµιών και ασφάλιση (Νεκτάριος, 2003). Ο τρόπος που θα επιλέξει το 

κάθε άτοµο ή η επιχείρηση ή γενικότερα η κοινωνία σχετίζονται µε τον τρόπο που 

διαχειρίζεται τους κινδύνους (risk management). Εφόσον η ασφάλιση επιλεγεί να 

χρησιµοποιηθεί ως τρόπος διαχείρισης των κινδύνων, πρέπει να επισηµανθούν, µεταξύ 
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άλλων, η επιλογή των ασφαλιστικών καλύψεων, η επιλογή του ασφαλιστή , η 

διαπραγµάτευση των όρων ασφάλισης, η πληροφορίες σχετικά µε τις ασφαλιστικές 

καλύψεις και η περιοδική αναθεώρηση του ασφαλιστικού προγράµµατος που θα επιλεγεί. 

 

 

7 o thesmos tis idiotikis asfalisis kai i apodotikotita tou asfalistikou kladou stin 

ellada
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1.2. Ιστορική αναδρομή της ασφάλισης διεθνώς 

 

 

Όταν ο άνθρωπος άρχισε να οργανώνει τη ζωή του σε κοινωνίες και επειδή 

διαπίστωσε ότι από μόνος δεν μπορούσε να προστατευτεί πλήρως στους κινδύνους της 

εποχής εκείνης τότε πρωτοεμφανίσθηκε η ασφάλιση. Η ασφάλιση διαπιστώνεται με 

σαφήνεια στα πιο αρχαία κείμενα που έχουν διασωθεί γύρω στην 4η π.Χ. χιλιετία, όπου η 

ασφάλιση εμφανίσθηκε με τη μορφή αλληλοβοήθειας μεταξύ ατόμων που εκτελούσαν 

ένα παρεμφερές είδος εργασίας. Αναφορικά πιο σημαντικές ενδείξεις που έχουν 

αναφερθεί είναι οι εξής παρακάτω: 

 το 4830 π.Χ. κατά την περίοδο της βασιλείας του Χέοπα, αποφασίσθηκε το 

κτίσιμο της μεγάλης πυραμίδας στην Γκίζα. Υπάρχουν λοιπόν αναφορές, ότι ομάδες 

ολόκληρες εργαζομένων είχαν σχηματίσει ένα είδος ταμείου αλληλοβοήθειας για τους 

ίδιους ή τις οικογένειες, γι’ αυτούς που τραυματίζονταν ή σκοτώνονταν κατά τη διάρκεια 

της εργασίας 

 το 3000 π.Χ. μέσα στους όρους των συμφωνιών που συνήπτοντο μεταξύ των 

εμπόρων και των μεταφορέων αυτών, υπήρχε και ο όρος της απαλλαγής των δεύτερων για 

κάθε αποζημίωση προς τους πρώτους, σε περιπτώσεις ληστείας, όσο διαρκούσε η 

μεταφορά. Και οι ίδιοι οι Άραβες έμποροι διαμοίραζαν τη συνολική ποσότητα των 

εμπορευμάτων που είχαν αναλάβει να μεταφέρουν σε πολλά καραβάνια, για να 

μοιράζεται ο κίνδυνος. 

 το 1730 π.Χ. ο κώδικας της Εσνούνα που βρέθηκε κοντά τη Βαγδάτη 

καιαναφέρεται ενδεικτικά στο Άρθρο 5 « Αν από αμέλεια του καπετάνιου βυθισθεί, τότε 

εκείνος θα πληρώσει στο ακέραιο όλα όσα χάθηκαν ». 

  το 1600 π.Χ. μια τοιχογραφία αποδεικνύει ότι οι Θηραίοι για να αντιμετωπίζουν 

τους πειρατές που ανέκαθεν υπήρχαν στο Αιγαίο και λεηλατούσαν τα μεταφερόμενα 

εμπορεύματα, ταξίδευαν με ομάδες πλοίων 

 το 1280 π.Χ. η Κρητική νομοθεσία αναφέρει ότι οι δούλοι πλήρωναν ο καθένας 

ένα ποσό για τη διαβίωση των ελεύθερων και αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να φροντίζουν για 

την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των όλων. 

 το 900 π.Χ. στην Κωνσταντινούπολη, ο Νικηφόρος είχε θεμελιώσει μια Τράπεζα, 

η οποία επίσημα χορηγούσε ναυτικά δάνεια έναντι εγγύησης. 

 το 639 π..Χ. στην Σεισάχθεια του Σόλωνα, που ήταν νόμος κοινωνικής πρόνοιας, 

δεν απαγορεύθηκε ο δανεισμός, αλλά μειώθηκε ο τόκος και η παροχή ασφαλειών πάνω σε 
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ανθρώπινες υπάρξεις. Μας είναι επίσης γνωστό ότι σαν μια μορφή ασφάλισης ή 

αποζημίωσης των οικογενειών των πολεμιστών , λειτουργούσε ο θεσμός να 

αποζημιώνονται από τα λάφυρα κάθε νικηφόρου μάχης, οι οικογένειες όσων εκ των 

πολεμιστών σκοτώνονταν κατά τη διάρκεια της. 

 το 500 π.Χ. στην Αθήνα συνήπτοντο από Τράπεζες αλλά και από ιδιώτες 

«ναυτοδάνεια» με καθαρά ασφαλιστικό περιεχόμενο. 

 το 400 π.Χ. το «Ναυτοδάνειον» ή «αι Θαλάσσιαι Πιστώσεις», όπως αναφέρονται 

στις δημηγορίες του Δημοσθένη, θεωρείται να είναι και η απαρχή της δημιουργίας της 

ασφαλίσεως θαλάσσιας μεταφοράς. 

 το 324 π.Χ. ο υπουργός, με τη σημερινή έννοια των Οικονομικών του τεράστιου 

κράτους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ονομαζόμενος Αντιμένης ο Ρόδιος σύνεστησε την 

πρώτη στο κόσμο κρατική Ασφαλιστική Εταιρία η οποία ασφάλιζε τη ζημιά του ιδιοκτήτη 

του δούλου, σε περίπτωση απόδρασης. Το ασφάλιστρο είχε ορισθεί σε οκτώ (8) δραχμές 

κατά δούλον. 

 το 600 μ.Χ. δημιουργήθηκε η «Ένωση Εβραίων Ιδιοκτητών Πλοίων και 

Γαϊδάρων» με σκοπό τη συνεισφορά των μελών της ενώσεως, στην περίπτωση που 

πραγματοποιούνταν ζημιά στη διάρκεια του θαλάσσιου ή χερσαίου ταξιδιού του. Η ένωση 

αυτή θεωρείται σαν πρόδρομος των σημερινών αλληλασφαλιστικών οργανισμών, 

γνωστών ως clubs. 

 το 800 μ.Χ. εμφανίσθηκαν στη Γερμανία συντεχνίες με το όνομα Γκλίντες με 

σκοπό την αμοιβαία συνδρομή για ζημιές από φωτιά και αργότερα για σύνταξη και 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 το 1200 μ.Χ. στη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Ισλανδία 

δημιουργήθηκαν οι πρώτοι ασφαλιστικοί συνεταιρισμοί. 

 το 1236 μ.Χ. η ρωμαιοκαθολική εκκλησία με το «Edictum» του Πάπα Γρηγορίου 

του ΙΧ, απαγόρευσε όλες τις συμφωνίες με τόκο, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα την 

απαγόρευση και του ναυτικού δανείου. Αυτή η απαγόρευση των συμφωνιών με τόκο, 

ήταν η βασική αιτία της μετατροπής του ναυτικού δανείου σε θαλασσασφάλιση. 

 το 1369 μ.Χ. αναγνωρίζεται δια νόμου για πρώτη φορά το κύρος, η έννοια και η 

χρησιμότητα της ασφάλισης. Η εξέλιξη αυτή του θεσμού στα Ιταλικά λιμάνια, δεν ήταν 

δυνατόν ν’ αφήσει αδιάφορους τους Έλληνες της διασποράς που δραστηριοποιούνται στα 

θαλασσοδάνεια. 

 το 1435 μ.Χ. η πρώτη προσπάθεια για τη νομοθετική κάλυψη του ασφαλιστηρίου 
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συμβολαίου στην Ισπανία με τις διατάξεις του ‘’LOS CAPITULOS DE BARCELONA‘’. 

 το 1629 μ.Χ. έχουμε τη σύσταση των πρώτων ασφαλιστικών ανώνυμων εταιριών, 

που δημιουργήθηκαν από την ανάγκη να αντιμετωπισθεί το σημαντικό πρόβλημα που 

υπήρχε με τους μεμονωμένους ασφαλιστές και το κίνδυνο της αφερεγγυότητας τους. 

 το 1667 μ.Χ. επιχειρηματίας οικοδομών ονόματι Nicolas Barbon άνοιξε το πρώτο 

γραφείο για πυρασφάλειες με αφορμή τη μεγάλη φωτιά της 2ης Σεπτεμβρίου του 1666 που 

στη διάρκεια 4 ημερών κατέστρεψε το Λονδίνο της εποχής. 

 τέλος, στα τέλη του 16ου αιώνα, οι Ιταλοί θαλασσοπόροι και οι ιδιοκτήτες των 

τραπεζών που καταγόταν από τη Λομβαρδία εγκαθίστανται στο Λονδίνο και επειδή δεν 

μπορούσαν να συνεδριάζουν σε ανοιχτούς χώρους μαζεύονταν σε καφενεία που στην 

συνέχεια μετατράπηκαν σε ασφαλιστικές εταιρίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

ο Edward Lloyd ο οποίος το 1688 ανοίγει καφενείο στο Τάμεση και αποτελεί την Αρχή 

των Συνδικάτων Lloyd’s. Τα Lloyd’s είναι μια σωματειακή οργάνωση, η οποία 

αποτελείται από μέλη, τα οποία προσφέρουν προστασία ασφαλιστική προστασία προς 

τους πελάτες τους. Η συγκεκριμένη σωματειακή οργάνωση απαριθμούσε 700μέλη μεταξύ 

των οποίων πολλές ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και πολλούς ιδιώτες. 

 

1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 
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1.3   Κύρια χαρακτηριστικά της ασφάλισης 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ασφάλισης σχετίζονται µε τη συγκέντρωση κινδύνων 

(pooling of risks), τη µεταφορά κινδύνου και τη µείωση της αβεβαιότητας (risk transfer 

and risk reduction), και την αποζηµίωση (indemnification) (Νεκτάριος, 2003). Πιο 

συγκεκριµένα, η συγκέντρωση κινδύνων είναι το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό των 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων καθώς αυτό είναι το πρώτο βήµα για να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητες και τελικά να παρέχουν κάλυψη στους ενδιαφερόµενους. Σύµφωνα µε 

αυτή τη διαδικασία, πραγµατοποιείται από τους αναλυτές η κατανοµή των ζηµιών που 

συνέβησαν σε ορισµένους από το σύνολο των ασφαλισµένων. 

Βασική προϋπόθεση για αυτή τη διεργασία είναι η συγκέντρωση ενός µεγάλου 

αριθµού οµοιογενών κινδύνων, που θα βασίζεται στο Νόµο των Μεγάλων Αριθµών1 

έτσι ώστε να δίνει ακριβή πρόβλεψη των µελλοντικών ζηµιών.  Η συγκέντρωση αυτή 

συνεπάγεται την πραγµατοποίηση της κατανοµής των απωλειών σε όλους τους 

ασφαλισµένους και την πρόβλεψη των µελλοντικών ζηµιών µε σχετική ακρίβεια. 

Ωστόσο, στις περισσότερες των περιπτώσεων ο αναλογιστής σπάνια γνωρίζει την 

πραγµατική πιθανότητα ζηµίας. Γι’ αυτό και οι εκτιµήσεις τόσο για τη µέση συχνότητα 

όσο και τη σοβαρότητα των ζηµιών πρέπει να βασίζεται σε προηγούµενη εµπειρία. Αν ο 

αριθµός των οµοιογενών περιπτώσεων είναι επαρκώς µεγάλος, τότε η εµπειρία αυτή 

είναι µια καλή προσέγγιση για το µέλλον. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερης σηµασίας εργασία 

για τον υπολογισµού του ασφαλίστρου, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει τις ζηµίες και τα 

έξοδα του ασφαλιστή αλλά και να αφήνει κάποιο περιθώριο κέρδους για την ασφαλιστική 

επιχείρηση. 

Σχετικά µε τη µεταφορά κινδύνου και τη µείωση της αβεβαιότητας, το 

ασφαλιστικά συµβόλαια µεταφέρουν τον Καθαρό Κίνδυνο από τον ασφαλισµένο στον 

ασφαλιστή. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο ασφαλιστής έχει τη δυνατότητα να 

αναλάβει  το  σύνολο  των  κινδύνων και  να  εκτιµήσει µε µια σχετική  ακρίβεια  τις 

αναµενόµενες ζηµίες. Ως εκ τούτου, µειώνεται τόσο ο αντικειµενικός κίνδυνος για τον 

ασφαλιστή  όσο   και   η   αβεβαιότητα  για   το   σύνολο   των   ασφαλισµένων  αφού 

µεταβιβάζουν τον ατοµικό τους κίνδυνο έναντι ενός ασφαλίστρου. ∆ηλαδή, ο 

                                                           
1 Όσο  µεγαλύτερος είναι  ο  αριθµός  των  περιπτώσεων,  τόσο  τα  πραγµατικά αποτελέσµατα 

προσεγγίζουν τα θεωρητικά αναµενόµενα. 
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ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα, µέσω του ασφαλιστικού µηχανισµού, να ανταλλάξει 

µια δυνητικά µεγάλη και αβέβαιη ζηµία µε µία σχετικά µικρή και άµεση επιβάρυνση, το 

ασφάλιστρο. 

Τέλος, ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της ασφάλισης είναι η αποζηµίωση των 

ζηµιών. Αυτό σηµαίνει ότι ο ασφαλισµένος αποζηµιώνεται ολικώς ή µερικώς για τις 

ενδεχόµενες απώλειες. Η αποζηµίωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε µετρητά, µε 

επισκευή ή µε αντικατάσταση. Για παράδειγµα, αν καεί το σπίτι ενός ασφαλισµένου, το 

πυρασφαλιστήριο θα αποζηµιώσει για τη ζηµία. 
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1.4   Προϋποθέσεις ασφάλισης κινδύνων 

 

Συνήθως οι ασφαλιστές ασφαλίζουν µόνο Καθαρούς Κινδύνους και οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να είναι ασφαλίσιµος ένας τέτοιος κίνδυνος 

είναι οι ακόλουθες (Νεκτάριος, 2003): 

 

 Εµφάνιση µεγάλου αριθµού οµοιογενών περιπτώσεων, 

 τυχαία και µη εσκεμμένη ζηµία, 

 καθορισµένα και µετρήσιµη (συγκεκριµένη ως προς το χρόνο, τόπο, αιτία και 

ποσό) ζηµία, 

 µη καταστροφική ζηµία, 

 υπολογίσιµη ζηµία, 

 εφικτό ασφάλιστρο. 
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1.5  Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο 

 

Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια είναι σύνθετα νοµικά κείµενα, τα οποία καταρχήν 

αποτελούν συµβάσεις καθώς σύµφωνα µε την νοµοθεσία, για κάθε σύµβαση απαιτείται η 

συµµετοχή δύο τουλάχιστον συµβαλλοµένων. Επιπλέον, αποτελούν ενοχικές συµβάσεις 

καθώς ο µεν ασφαλιστής έχει ενοχική αξίωση να εισπράξει τα καθορισµένα ασφάλιστρα 

ενώ ο δε ασφαλισµένος έχει ενοχική αξίωση να λάβει την παροχή (αποζηµίωση) από τον 

ασφαλιστή. Η ασφαλιστική σύµβαση είναι αµφοτεροβαρής καθώς ο µεν ασφαλιστής 

υποχρεούται να παρέχει ασφάλιση (κάλυψη κινδύνου) σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 

αλλά και να παρέχει το ασφάλισµα αν επέλθει ο κίνδυνος ενώ  ο  δε  ασφαλισµένος  

οφείλει  µόνο  το  ασφάλιστρο  ανεξάρτητα  αν  θα πραγματοποιηθεί ζηµία ή όχι. 

Επίσης, η ασφαλιστική σύµβαση είναι σύµβαση προσχώρησης και διαρκούς 

παροχής καθώς ο ασφαλιστής συνήθως έχει διαµορφώσει εκ των προτέρων τους όρους 

της και η παροχή στον ασφαλισµένο διαρκεί όσο διαρκεί και η ασφάλιση. Τέλος, η 

ασφαλιστική σύµβαση είναι εµπορική πράξη για τον ασφαλιστή αν πρόκειται για 

καταναλωτική ασφάλιση. Ωστόσο, αν πρόκειται για βιοµηχανική ή εµπορική ασφάλιση ή 

επαγγελµατική ασφάλιση (εφόσον ασκείται εµπορικό επάγγελµα) η ασφαλιστική 

σύµβαση είναι εµπορική και για τον ασφαλισµένο. (Νεκτάριος, 2003) 
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1.6   ∆ιακρίσεις ασφάλισης 

 

Ανάλογα µε το φορέα που αναλαµβάνει την ασφάλιση, αυτή διακρίνεται σε Ιδιωτική 

και Κρατική ή Κοινωνική Ασφάλιση. Σχετικά µε την πρώτη, φορέας είναι η ασφαλιστική 

επιχείρηση ενώ σχετικά µε τη δεύτερη, φορέας είναι το κράτος. Η Κοινωνική και Ιδιωτική 

Ασφάλιση θεωρητικά συγκλίνουν τόσο ως προς τους λόγους ύπαρξης τους όσο και ως προς 

το σκοπό που εξυπηρετούν (Αντωνάκη, Λόντου, Σαριδάκη, Χατζηδηµητρίου, & Κόκκινος, 

2009). Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, τα τελευταία χρόνια σηµειώνεται µια 

αλληλοεπικάλυψη των δύο ειδών ασφάλισης, φαινόµενο το οποίο εκδηλώνεται µέσω της 

συνεχής διείσδυσης της Ιδιωτικής Ασφάλισης στα κοινωνικά συστήµατα συντάξεων και 

υγείας. Ωστόσο, η παρέµβαση αυτή της Ιδιωτικής Ασφάλισης παραµένει 

συµπληρωµατική και δεν έχει ως στόχο να υποκαταστήσει την Πολιτεία σε αρµοδιότητες, 

οι οποίες παραδοσιακά συνδέονται µε τον τοµέα των κοινωνικών παροχών (Αντωνάκη et 

al., 2009). 

Η Ιδιωτική Ασφάλιση διακρίνεται σε Άµεση ασφάλιση ή Πρωτασφάλιση και 

Αντασφάλιση.  Οι  ασφαλιστές  που  πωλούν  ασφαλίσεις  ζωής  και  κατά  ζηµιών 

ονοµάζονται πρωτασφαλιστές και τα ασφάλιστρα που χρεώνουν τους ασφαλισµένους 

ονοµάζονται Άµεσα Εγγεγραµµένα Ασφάλιστρα (direct written premiums) 

(Skipper,1998). Αντίθετα, η ασφάλιση που αγοράζεται από τους πρωτασφαλιστές για να 

αντισταθµίσουν τα δικά τους χαρτοφυλάκια ασφάλισης ονοµάζεται Αντασφάλιση και 

πωλείται από τους αντασφαλιστές ή από την υπηρεσία αντασφάλισης (αν υπάρχει) µιας 

πρωτασφαλιστικής εταιρίας. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αντασφαλίζουν τα 

ασφαλιστηρία συµβόλαια τους έτσι ώστε να αποφύγουν ενδεχόµενες αδικαιολόγητες 

συγκεντρώσεις απωλειών, να διασφαλίσουν µεγαλύτερη δυνατότητα ασφάλισης, να 

σταθεροποιήσουν τα συνολικά χρηµατοοικονοµικά τους αποτελέσµατα και να 

επωφεληθούν από τις ειδικές γνώσεις και εµπειρία των αντασφαλιστών. Σύµφωνα µε τη 

βιβλιογραφία η Αντασφάλιση συνεπάγεται υψηλές εκθέσεις σε απώλειες και γι’ αυτό ο 

αντασφαλιστής πρέπει να είναι αρκετά ικανός σε θέµατα που αφορούν τη τιµολόγηση και 

την αναδοχή (underwriting) (Skipper, 1998). 

Επιπλέον, η Άµεση Ασφάλιση διακρίνεται σε Ασφαλίσεις Ζωής και Ασφαλίσεις 

κατά Ζηµιών (για τις οποίες γίνεται η σχετική ανάλυση στην επόµενη παρακάτω καθώς 

αφορούν τη βασικότερη διάκριση). Τέλος, σύµφωνα µε τον Skipper (1998), η Ασφάλιση 

κατά Ζηµιών διακρίνεται σε Εµπορική (commercial lines insurance) και Προσωπική  
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(personal  lines  insurance)  ασφάλιση.  Σχετικά  µε  την  πρώτη, αντιπροσωπεύει την 

Ασφάλιση κατά Ζηµιών που «πωλείται» σε επιχειρήσεις και οργανισµούς (πχ ασφάλιση 

αυτοκινήτων). Εντός της Ε.Ε. τέτοιες ασφαλίσεις ονοµάζονται ασφαλίσεις για µεγάλους 

κινδύνους (µε εξαίρεση την ασφάλιση σε µικρές επιχειρήσεις).  Επιπλέον,  σε  κάποιες  

αγορές,  η  ασφάλιση  που  αγοράζεται  από εµπορικούς οργανισµούς, και ειδικότερα 

από εταιρίες παραγωγής, ονοµάζεται Βιοµηχανική Ασφάλιση. Προσωπική ασφάλιση είναι 

η Ασφάλιση κατά Ζηµιών που αγοράζεται από µεµονωµένα άτοµα. Εντός της Ε.Ε. τέτοιες 

ασφαλίσεις συνήθως ονοµάζονται ασφαλίσεις για µαζικούς κινδύνους (Skipper, 1998). 

Τέλος υπάρχουν και οι Μικτές Ασφαλίσεις, οι οποίες ασκούνται από επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται ταυτοχρόνως στον κλάδο ζωής και στον κλάδο κατά ζηµιών. 

Συµπερασµατικά, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας, σύµφωνα µε την ανάλυση του  Skipper 

(1998) για τις βασικές διακρίσεις της ασφάλισης: 

 

 

Εικόνα 1: Βασικές Διακρίσεις Ασφάλιση 
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1.6.1  Ιδιωτική Ασφάλιση 

 

Οι δύο πιο σηµαντικές κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι: 

η Ασφάλιση Ζωής και Υγείας ή Ασφάλιση Προσώπων και η Ασφάλιση Περιουσίας και 

Ευθύνης ή Ασφάλιση κατά Ζηµιών, ή Γενικές Ασφαλίσεις. Όσον αφορά στην πρώτη 

κατηγορία, η ταξινόµηση γίνεται κατά κλάδους, οι οποίοι είναι (Νεκτάριος, 2003): 

1. Κλάδος Ζωής    (ασφαλίσεις επιβίωσης, θανάτου, µικτές, προσόδων,σωµατικών 

βλαβών, θανάτου και αναπηρίας εξαιτίας ατυχήµατος και ασθένειας) 

2. Κλάδος Γάµου και Γεννήσεως 

3. Κλάδος Ασφάλισης Ζωής, Προσόδων (συντάξεων), Γάµου και Γεννήσεως,τα οποία 

συνδέονται µε επενδύσεις 

4. Κλάδος Ασφάλισης Υγείας (ατύχηµα, ασθένεια) 

5. Κλάδος Τοντίνας2 

6. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης 

7. Κλάδος ∆ιαχειρίσεως Οµαδικών Συνταξιοδοτικών Ταµείων 

8. Κλάδος Οµαδικών Προγραμμάτων Πρόνοιας 

9. Κλάδος Παρόµοιων Εργασιών µε την Κοινωνική Ασφάλιση 

 

Σχετική µε την Ασφάλιση Περιουσίας και Ευθύνης, σύµφωνα µε την Ελληνική 

Νοµοθεσία, η ταξινόµηση έχει ως εξής: 

 

1. Ατυχήµατα (συµπεριλαµβανοµένων και των εργατικών ατυχηµάτων και 

επαγγελµατικών ασθενειών) 

2. Ασθένειες 

3. Χερσαία Οχήµατα (µε εξαίρεση των σιδηροδροµικών) 

4. Σιδηροδροµικά Οχήµατα 

5. Αεροσκάφη 

6. Πλοία (θαλάσσια, λιµναία και ποτάµια σκάφη) 

7. Μεταφερόµενα Εµπορεύµατα (εµπορεύµατα, αποσκευές  και  κάθε  άλλο αγαθό) 

                                                           
2 «Τοντίνα είναι ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο, όπου ένας αριθµός ατόµων συνεισφέρει σε ένα 

λογαριασµό κεφαλαίου, του οποίου το πιστωτικό υπόλοιπο κατανέµεται µεταξύ των επιζώντων υπό 

µορφή  κεφαλαίου  ή  µιας  προσόδου  στο  τέλος  µιας  προκαθορισµένης  από  το  σχέδιο  περιόδου» 

(Νεκτάριος, 2003). 
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8. Πυρκαγιά και Στοιχεία Φύσης (πυρκαγιά, έκρηξη, θύελλα, άλλα στοιχεία φύσης, 

πυρηνική ενέργεια, καθίζηση εδάφους) 

9. Λοιπές Ζηµίες Αγαθών (κάθε ζηµία που δεν υπάγεται στους κλάδους 3-7 και 

εφόσον προήλθαν από χαλάζι ή παγετό και από κάποιο άλλο γεγονός όπως κλοπή 

και εφόσον η ζηµία δεν υπάγεται στον κλάδο 8) 

10. Αστική Ευθύνη από Χερσαία Αυτοκίνητα, Οχήµατα 

11. Αστική Ευθύνη από Αεροσκάφη 

12. Αστική Ευθύνη από Θαλάσσια, Λιµναία και Ποτάµια Σκάφη 

13. Γενική Αστική Ευθύνη 

14.  Πιστώσεις  (γενική  αφερεγγυότητα,  εξαγωγικές  πιστώσεις,  πωλήσεις  µε δόσεις, 

ενυπόθηκες πωλήσεις, αγροτικές πιστώσεις) 

15. Εγγυήσεις (άµεσες και έµµεσες) 

16. ∆ιάφορες   Χρηµατικές   Απώλειες   (επαγγελµατικής   απασχόλησης, ανεπάρκεια 

εισοδήµατος, κακοκαιρία, απώλεια κερδών, τρέχοντα γενικά έξοδα, απρόβλεπτες 

εµπορικές δαπάνες, αγοραίας αξίας, µισθωµάτων ή εισοδηµάτων, έµµεσες 

εµπορικές ζηµίες, µη εµπορικές οικονοµικές απώλειες, λοιπές οικονοµικές 

απώλειες) 

17. Νοµική Προστασία (ανάληψη δικαστικών εξόδων και παροχή άλλων υπηρεσιών) 

18. Βοήθεια (σε πρόσωπα που βρίσκονται σε δυσχερή θέση κατά τη διάρκεια 

µετακινήσεως  ή  απουσίας  από  την  κατοικία  ή  από  τον  τόπο  µόνιµης 

κατοικίας τους) 

 

 

 

 

 

7 o thesmos tis idiotikis asfalisis kai i apodotikotita tou asfalistikou kladou stin ellada 
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1.6.2 Ιστορική Αναδρομή Ιδιωτικής Ασφάλισης 

 

Το έτος 2007 η Ε.Α.Ε.Ε. εξέδωσε το βιβλίο «Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 

Ελλάδος. 

1907-2007: Ένας Αιώνας στην Υπηρεσία του Θεσµού της Ιδιωτικής Ασφάλισης», 

εορτάζοντας τα 100 έτη λειτουργίας του. Σε αυτό το βιβλίο παρατίθεται ένα χρονολόγιο 

(1907-2007) όπου αναφέρονται τα σηµαντικότερα γεγονότα στην Ένωση και τον 

Ασφαλιστικό Κόσµο του Ελληνικού και ∆ιεθνή Περίγυρου. 

 

Πίνακας 1: Χρονολόγιο 1907-2007 

1907 Στα τέλη του 1906 ιδρύεται η «Ένωση των εν Ελλάδι Εργαζοµένων Εταιρειών Ασφάλειας κατά 

του Πυρός», η οποία συγκροτείται σε σώµα το έτος 1907 και μετενομμάζεται  εφεξής «Ένωση» 

1908 η Ένωση προσχωρεί στο Fire Office’s Committee (Foreign) του Λονδίνου 

1909 - 

1910 Θεσπίζονται τρία βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν τον ασφαλιστικό κλάδο: ΓΥΠΓ’, ΓΥΜΣΤ’ 

και ΓΨΙΖ’. Επιπλέον, µετά τη θέσπιση του νόµου ΓΥΠΓ’ (επιβολή κατάθεσης εγγύησης και 

φορολογικών µέτρων) αποχωρούν από την Ελλάδα πολλές ξένες ασφαλιστικές εταιρίες. 

1911 ∆ηµοσιεύεται ο νόµος ΓΠΝ’/1911, ο οποίος θεσµοθετεί την ευθύνη του κυρίου/οδηγού αυτοκινήτου 

έναντι του παθόντος 

1912 Προσλαµβάνεται γραµµατέας στην Ένωση και διαβιβάζονται (στην Ένωση) παρατηρήσεις του 

FOC για το βιοµηχανικό τιµολόγιο 

1913 - 

1914 Θεσπίζεται από την Ένωση κοινό τιµολόγιο βιοµηχανικών κινδύνων. Τα ισχύοντα τιµολόγια 

επεκτείνονται και στην Κρήτη 

1915 - 

1916 Θεσπίζεται από την Ένωση νέο τιµολόγιο απλών και βιοµηχανικών κινδύνων για τις «Νέες 

Χώρες», µε εξαίρεση τη Θεσσαλονίκη 

1917  Θεσπίζεται ο νόµος 1023/1917 «περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» 

 Η ελληνική ασφαλιστική αγορά πρωτοστατεί στη αποκατάσταση των ζηµιών από τη 

µεγάλη πυρκαγιά της,Θεσσαλονίκης 

 Πραγµατοποιούνται ενέργειες από την Ένωση προς τα αρµόδια υπουργεία για την 

ενίσχυση της δύναµης του Πυροσβεστικού Λόχου 

1918 Εξαιτίας  της  ανάπτυξης  της  ελληνικής  ναυτιλίας  και  των  συνθηκών  του  πολέµου,  

δηµιουργούνται  πολλές  νέες ασφαλιστικές εταιρίες (κυρίως θαλασσασφαλιστικών) 

1919 Ιδρύεται  ο  «Ελληνικός  Νηογνώµων»  και  σηµειώνεται  σταδιακή  αύξηση  των  ξένων  

ασφαλιστικών  εταιριών  που λειτουργούν στην Ελλάδα 
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1920  Πραγµατοποιούνται ενέργειες από την Ένωση προς τα αρµόδια υπουργεία για τις 

ελλείψεις των πυροσβεστικών µέσων στην Πάτρα 

 Έπειτα από εισήγηση του FOC, η Ένωση αποφασίζει ότι κάθε εταιρία µπορεί να έχει 

ένα µόνο εκπρόσωπο σε κάθε πόλη 

1921 - 

1922  Οι ασφαλιστικές εταιρίες που εργάζονται στην Ήπειρο ενοποιούν τα τιµολόγια τους µε 

αυτά που ισχύουν στην Παλαιά Ελλάδα 

 Σηµειώνεται σταδιακή αύξηση Μικρασιατών ασφαλιστικών στην Ελλάδα 

1923 Θεσµοθετείται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η ασφάλιση ενεχυρούχων δανειστών 

1924 Εγκαθίστανται τα γραφεία της Ένωσης στην οδό Μιλτιάδου 20 

1925 - 

1926 Θεσπίζονται: 

 Π∆ 19.1.1926 «περί Ασκήσεως και Λειτουργίας του Κλάδου Κεφαλαιοποιήσεως» από τις 

ασφαλιστικές εταιρείες ζωής. 

 Ν∆ 13.11.1926, σύµφωνα µε τον οποίο το δικαίωµα άσκησης ασφαλιστικής 

επιχείρησης επιτρέπεται µόνο σεΑνώνυµες Εταιρίες 

 

Επιπλέον, ιδρύεται «Σύνδεσµος εν Ελλάδι εργαζοµένων Θαλασσασφαλιστικών Εταιριών» 

1927  Θεσπίζεται από την Ένωση κοινό τιµολόγιο για τα ασφάλιστρα των νησιών της 

µικρασιάτικης παραλίας (Χίος –Σάµος – Μυτιλήνη) 

 Εκδίδεται το ασφαλιστικό περιοδικό Ασφαλιστική Επιθεώρησις 

1928 Ιδρύεται ο «Σύνδεσµος Ασφαλιστών Ατυχηµάτων» 

1929  Η Ένωση αναγνωρίζεται ως σωµατείο από το Πρωτοδικείο Αθηνών 

 Τα ασφάλιστρα αυξάνονται για τους απλούς κινδύνους 

 Η ένωση υποβάλει υποµνήµατα προς την κυβέρνηση σχετικά µε την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία και τις ασφαλίσεις κατά σεισµών 

 Πραγµατοποιούνται προτάσεις προς τη Βουλή για τη δηµιουργία µονοπωλιακού κρατικού 

ιδρύµατος ασφαλειών 

1930 - 

1931  Τα γραφεία της Ένωσης µεταφέρονται στην οδό Κοραή 3 

 Εορτάζονται τα είκοσι έτη λειτουργίας της Ένωσης, µε πανηγυρικό γεύµα στο ξενοδοχείο 

Cecil της Κηφισιάς 

1932 Συντάσσεται ο Κανονισµός Γενικών Συνελεύσεων της Ένωσης 

1933  Τα γραφεία της Ένωσης µεταφέρονται στην οδό Παπαρρηγοπούλου 9α 

 Ιδρύεται ο «Σύνδεσµος των εν Ελλάδι Εκπροσώπων Ασφαλιστικών Εταιριών» - 

επαγγελµατικού σωµατείου των ασφαλιστώ 

 Ιδρύεται ο «Σύνδεσµος Πρακτόρων Πυρασφαλειών Θεσσαλονίκης» 

1934 Η Ένωση ιδρύει το πρώτο µητρώο των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα 

1935 - 
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1936 Το Μετοχικό Ταµείο Στρατού ασχολείται για πρώτη φορά µε ασφαλιστικές εργασίες 

1937 Η Ένωση δεν αναλαµβάνει πλέον την ασφάλιση κινδύνων στη ξηρά, έπειτα από εφαρµογή της 

απόφασης των Άγγλων 

 

Ασφαλιστών 1938 Ιδρύεται η «Ένωση Επαγγελµατιών Ασφαλιστών Ελλάδος» 

1939 Ιδρύεται το Αντασφαλιστικό Ίδρυµα Ελλάδος, το οποίο ήταν ένα ενιαίο σωµατείο µε έξι φορείς 

1940 Ξεκινούν οι εργασίες του Αντασφαλιστικού Ιδρύµατος Ελλάδος και πραγµατοποιείται 

υποχρεωτική εκχώρησητου 50% των πάσης φύσεως ασφαλίστρων προς το Ίδρυµα 

1941  Το Αντασφαλιστικό Ίδρυµα Ελλάδος καταργείται µε το Ν∆ 403/1941 και µε το ίδιο 

νοµοθέτηµα καθορίζεται τιµολόγιο για την ασφάλιση αυτοκινήτου 

 Η Ένωση διαβιβάζει στο ελληνικό κράτος τις εισφορές των βρετανικών ασφαλιστικών 

υπέρ του εράνου της Κοινωνικής Πρόνοιας 

1942 ∆ηµιουργούνται  πολλές  νέες  ελληνικές  ασφαλιστικές  επιχειρήσεις,  εξαιτίας  των  συνθηκών  

του  πολέµου  και  της αναγκαστικής αποχώρησης αλλοδαπών εταιριών 

1943  Η Ένωση πραγµατοποιεί ενέργειες για την ανακούφιση των υπαλλήλων του κλάδου 

από την πείνα και τις κακουχίες 

 Πραγµατοποιείται έρανος του «Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» 

για την ενίσχυση των φυµατικών υπαλλήλων 

1944 Αποφασίζεται ο περιορισµός των λειτουργικών εξόδων της Ένωσης. Οι Ελβετικές ασφαλιστικές 

και αντασφαλιστικές 

 

εταιρίες αποστέλλουν στην Ένωση χρηµατική ενίσχυση για τους υπαλλήλους του κλάδου 1945 Αποκαθίσταται η επικοινωνία µεταξύ Ένωσης και FOC. Επιπλέον, επισκέπτονται την Ελλάδα οι 

Βρετανοί ασφαλιστικών 

 

παραγόντων, Μπρετ και Χάρεν 1946 Ο  «Σύνδεσµος Πρακτόρων Πυρασφαλειών Θεσσαλονίκης» µετονοµάζεται σε  «Σύνδεσµο 

Πρακτόρων Ασφαλιστικών Εταιριών Θεσσαλονίκης» 

1947 - 

1948 - 

1949 - 

1950 
 Τα γραφεία της Ένωσης µεταφέρονται στην οδό Πανεπιστηµίου 36

α

 

 Η Ένωση συµµετέχει στο ∆ιεθνές Συνέδριο των Παρισίων, όπου και ιδρύεται η «∆ιεθνής 

Ασφαλιστική Ένωση» 

1951 Επισκέπτονται την Αθήνα αντιπρόσωποι του FOC και του AOA (Accident Offices’ Association) 

1952 Τα γραφεία της Ένωσης µεταφέρονται στην οδό Σινά 10. Επιπλέον, ιδρύεται η «Ένωση Ασφαλιστών 

Ελλάδος» 

1953  Πραγµατοποιείται έρανος  ελληνικών  και  ξένων  εταιριών  υπέρ  των  σεισµοπαθών 

των  Ιονίων.  Η  Ένωση συµµετέχει στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (CEA) στη Ρώµη και στο Παρίσι 

 Η Ένωση γίνεται µέλος της Επιτροπής 
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1954  ∆ηµιουργείται  η  «Ελληνική  Ασφαλιστική  Οµοσπονδία»,  της  οποίας  το  καταστατικό  

εγκρίνεται  από  το Πρωτοδικείο 

 Πραγµατοποιούνται ενέργειες  από  τις  αρµόδιες κρατικές  αρχές  για  την  αποφυγή  διακρίσεων  

µεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών 

1955 - 

1956 - 

1957 Εορτάζονται πανηγυρικά τα πενήντα έτη λειτουργίας της Ένωσης, στο ξενοδοχείο «Αθήναιον 

Μέλαθρον». Επιπλέον, ιδρύεται η «Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών» 

1958 - 

1959  Συγχωνεύονται όλα  τα  ασφαλιστικά σωµατεία και  δηµιουργείται η  «Ένωση των  εν  

Ελλάδι  Εργαζοµένων Ασφαλιστικών Εταιριών» 

 Τα γραφεία της Ένωσης µεταφέρονται στην οδό ∆ραγατσανίου 6 και συντάσσεται 

Κανονισµός των υπηρεσιών της Ένωσης 

 Πραγµατοποιείται η ∆ιεθνής σύµβαση του Στρασβούργου, η οποία προέβλεπε 

υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητιστικά ατυχήµατα 

1960 Η Ένωση οργανώνει µε συστηµατικό τρόπο, την έκδοση µητρώου αυτοκινήτων µε ελληνικό 

αριθµό κυκλοφορίας και εγκρίνεται από το υπουργείο Εργασίας, ο εσωτερικός κανονισµός της 

Ένωσης 

1961  Η  Ένωση  συµµετέχει στη  26η   ∆ΕΘ  και  στην  έκθεση  «Σύγχρονου  Σπιτιού»  και  

δηµιουργείται επιτροπή ∆ηµοσιότητας και Προβολής 

 Η  Ένωση  παρουσιάζει  τα  αποτελέσµατα  µηχανογραφικής  επεξεργασίας  των  

στοιχείων  για  τα  τροχαία ατυχήµατα και το σχέδιο του ΚΟΚ. 

 Θεσπίζεται  ο  Κανονισµός  ∆ικαιωµάτων  και  Υποχρεώσεων  των  εταιριών-µελών  της  

Ένωσης.  Η  Βουλή επικυρώνει τη σύµβαση του Στρασβούργου 

1962 Αθλοθετούνται, από την Ένωση, χρηµατικά βραβεία για επαγγελµατίες οδηγούς λεωφορείων, µε 

βάση τα κριτήρια του ήθους,  ευγένειας  και  σωστής  οδήγησης.  ∆ηµιουργείται επιτροπή  της  

Ένωσης,  για  τη  µελέτη  των  ζητηµάτων που προκύπτουν από τη συµφωνία σύνδεσης Ελλάδας 

και ΕΟΚ 

1963 Πραγµατοποιείται το ∆ιεθνές Συνέδριο της ∆ιεθνούς Ενώσεως Ασφαλιστών Χαλάζης, στην Αθήνα 

 

Η Ένωση πράττει συµφωνία µε το Council of Bureaux σχετικά µε τα αυτοκινητιστικά 

ατυχήµατα στην Ελλάδα µε αυτοκίνητα του εξωτερικού 

1964 Η Ένωση συµµετέχει στην Οµάδα Εργασίας του CEΑ. Επίσης, η Ένωση προτείνει στο 

Υπουργείο Βιοµηχανίες την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας βιοµηχανικών κινδύνων 

1965 - 

1966 Σηµειώνεται ένταση στις σχέσεις µεταξύ τραπεζικών και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών 

καθώς και κρίση στους κόλπους της Ένωσης 

1967  Η Ένωση µεταφέρεται σε ιδιόκτητα γραφεία, στην οδό Ξενοφώντος 10 

 Μεταβάλλονται οι συσχετισµοί στην Ένωση και την κυριαρχία έχουν πλέον οι ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρίες 

1968 ∆ηµιουργείται η «Ένωση Ασφαλιστών Ελλάδος», της οποίας τα µέλη ήταν εταιρίες που 

αποχωρούσαν από την Ένωση 

1969 Η  Ένωση  συµµετέχει στην  επιτροπή  µελέτης  του  Υπουργείου  Εµπορίας.  Το  αντικείµενο  

της  µελέτης  είναι  «  η Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων» 
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1970 Θεσπίζονται: 

• Ν∆ 400/1970 «περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως», για τον εκσυγχρονισµό της 

ασφαλιστικής αγοράς (οι 

 τράπεζες αποκλείονται από τον κλάδο). Επιπλέον, δηµιουργείται επιτροπή και οµάδα εργασίας της 

Ένωσης, σχετικά µε αυτό το νόµο 

• Ν∆ 551/1970, για την ιδιωτική ασφάλιση πλοίων και αεροσκαφών στην Ελλάδα 

1971 Εκδίδονται τα πρακτικά  του Α’ Σεµιναρίου Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Αθήνα, του οποίου 

οργανωτής είναι η Ένωση. Επίσης, η Ένωση προκηρύσσει τη έπαθλο Αλέξανδρου Κράλλη 

1972 Οργανώνεται  ο  Α’  Κύκλος  ελευθέρων  συζητήσεων  της  Ένωσης,  στην  Αθήνα,  συµπληρώνεται  

ο  εξοπλισµός  του εντευκτηρίου της Ένωσης και δηµιουργείται κοινοπραξία για την ασφάλιση 

εξαγωγικών κινδύνων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών 

1973 Λαµβάνονται  ενέργειες  για  οργάνωση  σχολής  ασφαλιστικών  σπουδών  ταχύρρυθµης  

εκπαίδευσης  ασφαλιστικών υπαλλήλων, από την Ένωση 

1974  Θεςπίζεται το Ν∆ 152/1974: το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ) αναλαµβάνει την υποχρεωτική 

ασφάλιση των επιβατικών πλοίων 

 Πραγµατοποιείται Γενική Συνέλευση του CEA στην Αθήνα 

 Η Ένωση ιδρύει Γραφείο Πληροφοριών Κλάδου Ζωής 

 Πραγµατοποιείται έρανος της Ένωσης για τα θύµατα του Κυπριακού Αγώνα 

 Προκηρύσσεται το βραβείο, εις µνήµην του Χρήστου Αδαµαντιάδη, για τη συγγραφή µελέτης 

σχετικά µε την ιδιωτική ασφάλιση 

1975  Θεσµοθετείται ο Νόµος 314/75 σχετικά µε την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης των 

πλοιοκτητών από τη ρύπανση της θάλασσας µε πετρέλαιο 

 Λειτουργία Εργαστηρίου Ελευθέρων Ασφαλιστικών Σπουδών της Ένωσης 

 Πραγµατοποιείται σεµινάριο στην Αθήνα της Munchener Ruck Versicherung Gesellschaft, υπο την 

αιγίδα της Ένωσης και του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων 

1976  Θεσπίζεται  ο  Νόµος  489/1976  «περί  Υποχρεωτικής  Ασφάλισης της Αστικής Ευθύνης από  

Αυτοκινητιστικά Ατυχήµατα 

 ∆ηµιουργείται το ΝΠΙ∆ «Επικουρικό Κεφάλαιο» από τις ασφαλιστικές εταιρίες που ασχολούνται µε 

τον κλάδο των αυτοκινήτων 

 Η Ένωση συµµετέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Υπουργείου Εµπορίου 

1977  ∆ηµιουργείται η Υπηρεσία Στατιστικής Αυτοκινήτων (ΥΣΑ) 

 Η  Ένωση  πραγµατοποιεί  µια  σειρά  σεµιναρίων  για  τον  κλάδο  των  αυτοκινήτων  στην  Αθήνα  

και  τη Θεσσαλονίκη 

 Η Ένωση συµµετέχει στην ∆ιεθνή Συνδιάσκεψη Ασφαλιστών – Νοµοµαθών στη Βενετία 

1978  Θεσπίζεται ο Νόµος 761/78 «περί του Μετοχικού Κεφαλαίου και της Εγγυήσεως, των εν Ελλάδι 

ΛειτουργουσώνΑσφαλιστικών Επιχειρήσεων» 

 Η Ένωση µετονοµάζεται σε «Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών» 

 Οργανώνεται το Εργαστήριο Ελευθέρων Ασφαλιστικών Σπουδών της Ένωσης σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη 

 

• Η  Ένωση  συµµετέχει  σε  οµάδες  εργασίας  του  Υπουργείου  Εµπορίου,  σχετικά  µε  

την  εξυγίανση  της ασφαλιστικής εργασίας 

1979  Επισκέπτεται την Ελλάδα ο T.A. Kent, στέλεχος του Συµβουλίου Πρασίνων Καρτών και 

οργανώνεται το Ελληνικό Γραφείο Πρασίνων Καρτών (Ελληνικού Γραφείου ∆ιεθνούς 

Ασφαλίσεως) 

 Συνεδριάζει στην Αθήνα η οµάδα εργασίας «Κοινή Αγορά» του CEA 

1980  Πραγµατοποιείται συγκέντρωση της Ελληνικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ασφαλίσεως στη 

Θεσσαλονίκη 

 Η Ένωση απονέµει το βραβείο, εις µνήµην του Χρήστου Αδαµαντιάδη στον Θεόδωρο Γ. 

Γρηγοράκο, για τη µελέτη του σχετικά µε το Λογιστικό Σχέδιο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 

1981  Πραγµατοποιείται η ετήσια συνδιάσκεψη της ∆ιεθνούς Ενώσεως Θαλασσασφαλίσεων (IUMI) στην 

Κέρκυρα 

 Σύνοδος στην Αθήνα της Μόνιµης Επιτροπής Εργασίας του Council of Bureau 
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1982 Ιδρύεται η «Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών», από µέλη που αποχωρούν από την 

Ένωση 

1983 Η Ένωση γίνεται µέλος της «Ελληνικής Ενώσεως Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος» 

1984 Εξαιτίας των εξελίξεων στη ∆υτική Ευρώπη, πραγµατοποιούνται ενέργειες για τη συνένωση των 

ασφαλιστικών δυνάµεων 

1985  Θεσπίζεται ο Νόµος 1569/1985 «περί ∆ιαµεσολαβήσεως στις Συµβάσεις Ιδιωτικής Ασφαλίσεως» 

και το Π∆ 118/85, για τον διαχωρισµό των ασφαλιστικών εργασιών πραγµατοποιείται το πρώτο 

Πανελλήνιο Ασφαλιστικό Συνέδριο στην Κύπρο 

1986 - 

1987 Προσχωρούν στην Ένωση οι εταιρίες – µέλη της «Ένωσης Ασφαλιστών Ελλάδος», η οποία 

µετατρέπεται στο Ελληνικό 

 

Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) 1988  Ιδρύεται ο Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΜ), µε το Ν∆ 1796/1988 

 Τα γραφεία της Ένωσης επεκτείνονται µε την αγορά νέων χώρων στο κτίριο της οδού Ξενοφώντος 

10 

1989 Επαφές Ένωσης και «Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών» 

1990 Πραγµατοποιείται  συνάντηση   εκπροσώπων  της   Ένωσης   µε   Ιάπωνες   αντιπρόσωπους  –   

στελέχη   ασφαλιστικών 

 

επιχειρήσεων και τραπεζών, στην Αθήνα 1991 - 

1992  Οι εταιρίες – µέλη της «Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος» προσχωρούν στην Ένωση, η 

οποία αποκτά τη σηµερινή της επωνυµία «Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)» 

 ∆ηµιουργείται νέο οργανόγραµµα και νέος σχεδιασµός δραστηριοτήτων στην Ένωση 

1993  Θεσπίζεται ο Νόµος 2170/1993, σχετικά µε την εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου προς τις 

Οδηγίες τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης 

 Μετονοµασία   του   «Συνδέσµου   Πρακτόρων   Ασφαλιστικών   Εταιριών   Θεσσαλονίκης»   σε   

«Σύνδεσµο  Ασφαλιστικών Πρακτόρων Βορείου Ελλάδος» 

1994  Έναρξη λειτουργίας της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς 

 ∆ηµιουργείται Τράπεζα Πληροφοριών στην ΥΣΑ 

1995  Ενισχύεται η τροχαία, από την Ένωση, για τον εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού της εξοπλισµού 

 Η ΥΣΑ µεταβάλλεται σε µηχανογραφική υπηρεσία της Ένωσης για τις ανάγκες όλων των κλάδων 

ασφάλισης και µετονοµάζεται σε «Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΥΣΑΕ)» 

1996  Θεσπίζεται το Π∆ 252/96, για την εναρµόνιση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας µε τις κοινοτικές 

Οδηγίες β’ και γ’ γενιάς 

 Καταργούνται πλήρως τα υποχρεωτικά τιµολόγια στους κλάδους πυρός και αυτοκινήτου 

 Πραγµατοποιείται Γενική Συνέλευση του CEA στη Θεσσαλονίκη 

1997 Υπόµνηµα της Ένωσης προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την οικονοµική κατάσταση του 

«Επικουρικού Κεφαλαίου» 

1998  Εγκρίνεται ο Κώδικας ∆εοντολογίας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, από το ∆Σ της Ένωσης 

 Εκσυγχρονίζεται το Καταστατικό της Ένωσης 

 

• Αναλαµβάνεται πρωτοβουλία για την ανάδειξη του συµπληρωµατικού ρόλου της ιδιωτικής 

ασφάλισης προς την κοινωνική 
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1999 Πραγµατοποιείται το Α’ Ασφαλιστικό Συνέδριο στην Ύδρα, µε συµµετοχές από την Ελλάδα, τα 

Βαλκάνια, τη Μαύρη 

 

Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο και τη ∆υτική Ευρώπη 2000  Ανάληψη πρωτοβουλιών από την Ένωση για την ενίσχυση του κύρους του θεσµού της ιδιωτικής 

ασφάλισης 

 Καθιέρωση της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης των σκαφών αναψυχής 

2001  Κρίση στον ασφαλιστικό κλάδο λόγω της ανάκλησης αδειών, δύσκολης πορείας Χρηµατιστηρίου 

και επίθεσης στους ∆ίδυµους Πύργους 

 Τίθεται σε εφαρµογή η συµφωνία του Φιλικού ∆ιακανονισµού (Σύστηµα Άµεσης Πληρωµής) 

 Πραγµατοποιούνται ενεργειών από την Ένωση για την παροχή φορολογικών κινήτρων στον κλάδο 

ζωής 

• Συνέρχεται στην Αθήνα η Επιτροπή Ζωής του CEA 

 

 

2002  Θεσπίζεται ο Νόµος 3029/2002: εισάγει το θεσµό των Ταµείων Επαγγελµατικής 

Ασφάλισης 

 Εφαρµόζεται για πρώτη φορά ο θεσµός της εκπαίδευσης – εξέτασης των διαµεσολαβητών 

 ∆ιεξάγεται από την Ένωση έρευνα κοινού για την ιδιωτική ασφάλιση 

2003  ∆ηµιουργείται η Αρχή Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης 

 Θεσπίζεται το Π∆ για την προσαρµογή προς την κοινοτική Οδηγία για την ασφαλιστική 

διαµεσολάβηση 

2004  Πραγµατοποιείται η Α’ Ηµέρα της Ιδιωτικής Ασφάλισης µε θέµα «Η συµβολή της 

ιδιωτικής ασφάλισης στη λύση του συνταξιοδοτικού προβλήµατος» 

 ∆ιερευνούνται τα φορολογικά κίνητρα στον κλάδο ζωής 

 Η Ένωση συµµετέχει σε νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για τον εκσυγχρονισµό της 

ασφαλιστικής νοµοθεσίας 

 Η Ένωση απονέµει τιµητικό δίπλωµα στο Αλέξανδρο Ταµπουρά για τη συµβολή του στην 

ανάπτυξη του θεσµού της ιδιωτικής ασφάλισης 

2005 Πραγµατοποιείται η Β’ Ηµέρα της Ιδιωτικής Ασφάλισης µε θέµα «Ιδιωτική Ασφάλιση και 

Καταναλωτής: σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης» 

2006  Θεσπίζεται  το  Π∆  190,  για  την  εναρµόνιση προς  την  κοινοτική  Οδηγία  2002/ΕΚ  

για  την  ασφαλιστική διαµεσολάβηση 

 Τροποποιείται το Καταστατικό της Ένωσης 

 Πραγµατοποιείται η Γ’ Ηµέρα της Ιδιωτικής Ασφάλισης, µε θέµα «Κοινωνία και 

ασφάλιση σε έναν κόσµο που αλλάζει» 

 ∆ιαφηµιστική εκστρατεία της Ένωσης για την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης 

 Ανακήρυξη του ∆ηµήτρη Κοντοµηνά ως επίτιµου προέδρου της Ένωσης 

 

 

2007    Η ελληνική ασφαλιστική αγορά εορτάζει τα 100 χρόνια λειτουργίας της ΕΑΕΕ 

Πηγή: Ένωση ασφαλιστικών εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ,2007 
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1.6.3 Η συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης για την κοινωνία 
 
 

Ο ασφαλιστικός κλάδος συμβάλλει, στην οικονομική, ψυχολογική και σωματική υγεία 

των μελών των σύγχρονων κοινωνιών. Άλλωστε, είναι αποδεδειγμένο ότι όσο πιο 

αναπτυγμένος είναι σε μια κοινωνία ο ασφαλιστικός θεσμός, τόσο πιο λίγα είναι τα 

κοινωνικά προβλήματα που εμφανίζονται. 

  

1.6.3.1 Οικονομική Συμβολή 

 

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ως σύγχρονες οικονομικές μονάδες αποτελούν 

εξορισμού ένα σημαντικό πεδίο απασχόλησης εργαζομένων αλλά και πηγή φορολογικών 

εσόδων του Κράτους, υπηρετώντας συγχρόνως και ένα θεσμό με πολλαπλές θετικές 

παραμέτρους για την οικονομική ευμάρεια μιας κοινωνίας, όπως: 

 

1. Αποκατάσταση ζημιών: Με την αποκατάσταση των κάθε είδους ζημιών, 

αποτρέπεται η σοβαρή διατάραξη των oικονομικών, επιχειρηματικών, 

επαγγελματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και εξασφαλίζεται η σταθερότητα 

και η συνέχεια. 

2. Ενθάρρυνση και Προαγωγή Αποταμίευσης: Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται από 

τα ασφάλιστρα, αποτελούν ουσιαστικά διαθέσιμα αποταμιευμένα κεφάλαια, τα 

οποία συμβάλλουν στη δημιουργία υγιούς και ισχυρής εθνικής χρηματαγοράς. 

3. Χρηματοδότηση Επενδύσεων: Φυσικό επακόλουθο της δημιουργίας αποταμιευτικών 

κεφαλαίων, είναι η αξιόπιστη ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων, που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη και ισχυροποίηση της οικονομίας και την αύξηση του ΑΕΠ. 

4. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας: Είναι βέβαιο ότι κάτω από τις 

σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και του οξύτατου ανταγωνισμού οι 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα οι καινοτόμες και κατά συνέπεια οι 

πλέον ριψοκίνδυνες, θα ήταν πολύ λιγότερες, αν οι επιχειρηματίες δεν είχαν το 

προστατευτικό δίκτυο των ασφαλειών. 
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5. Ανάπτυξη Έρευνας και Τεχνολογίας: Ο ασφαλιστικός κλάδος στηρίζει οικονομικά 

και ενθαρρύνει επιστημονικές έρευνες, που συνδέονται με την υγεία και τις αιτίες 

πρόκλησης ατυχημάτων, ενώ παράλληλα κάνει εφικτή την παραγωγή προϊόντων 

προχωρημένης τεχνολογίας, μέσα από τη διασφάλιση του προφανούς κινδύνου. 

6. Διάσωση Προσωπικών, Οικογενειακών και Εθνικών Πόρων: Σημαντικά μικρότερο 

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

θεσμός. Αρκεί να υπολογίσουμε πόσο μεγάλη θα ήταν η απώλεια υλικών αγαθών, 

χωρίς ελπίδα επαναδημιουργίας τους, από μεμονωμένες (τροχαία ατυχήματα - 

πυρκαγιές) ή συλλογικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, τυφώνες, ηφαίστεια), 

αν δεν υπήρχε η δυνατότητα αντικατάστασής τους από τις ασφαλιστικές 

αποζημιώσεις. 

(http://www.eaee.gr/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Ite

mid=201&lang=el)

http://www.eaee.gr/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=201&lang=el
http://www.eaee.gr/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=201&lang=el
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1.6.3.2 Kοινωνική Συμβολή 

 

Τεράστια πραγματικά είναι η συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην υγεία, 

σταθερότητα και συνοχή της οικογένειας, ως πυρήνα του κοινωνικού ιστού, αλλά και σε 

τελική ανάλυση της ίδιας της κοινωνίας. 

1. Ψυχική και Πνευματική Υγεία: Το σημαντικότερο ίσως από όλα τα αγαθά που 

προσφέρει ο ασφαλιστικός κλάδος στους πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών, είναι 

το αίσθημα ασφάλειας, που μειώνει δραστικά την πίεση, την ανησυχία και το άγχος, 

που από τη φύση τους είναι γενεσιουργά αίτια ψυχολογικών και οργανικών 

ασθενειών. 

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

προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο στα θέματα εξασφάλισης οικογενειακού 

εισοδήματος (σε περιπτώσεις ανικανότητας προς εργασία), υγείας και θανάτου, 

καθώς και η αποκατάσταση κάθε είδους υλικών ζημιών, συμβάλλει στην ηρεμία, 

γαλήνη και συνοχή της οικογένειας και άρα στην ποιότητα ζωής. Παράλληλα 

διασφαλίζει στα παιδιά και στους νέους ανθρώπους σπουδές και "οικογενειακό 

κεφάλαιο" για τη δημιουργία νέων οικογενειακών πυρήνων. 

3. Διατήρηση Περιουσίας και Εσόδων: Οι αποζημιώσεις, σε περιπτώσεις ατυχημάτων 

και μακρόχρονων ασθενειών, διασφαλίζουν -τουλάχιστον σ' ένα σημαντικό μέρος- 

την οικονομική αυτάρκεια του παθόντος και της οικογένειάς του και αποτρέπουν την 

αύξηση των κοινωνικών προβλημάτων. Παράλληλα, οι αποζημιώσεις καταστροφής 

της περιουσίας αποτρέπουν την περιθωριοποίηση πρώην εύπορων οικογενειών και 

τη δημιουργία νεόπτωχων. 

(http://www.eaee.gr/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid

=201&lang=el)

http://www.eaee.gr/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=201&lang=el
http://www.eaee.gr/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=201&lang=el
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1.7 Κρατική ή Κοινωνική Ασφάλιση 

 

Κοινωνική Ασφάλιση ασκείται από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης), όπως είναι το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ι.Κ.Α. και τα 

διάφορα Επαγγελµατικά Ταµεία και αφορά την κάλυψη κινδύνων που απειλούν άµεσα τα 

πρόσωπα και τα πράγµατα (Ρόκας, 2006). Η ασφαλιστική σχέση η οποία συνδέει τους 

ασφαλισµένους και τους φορείς της ασφάλισης διέπεται από διατάξεις δηµοσίου δικαίου. 

Πιο συγκεκριµένα, «η ασφαλιστική σχέση γεννιέται από το νόµο όταν συντρέξουν 

ορισµένες προϋποθέσεις στο πρόσωπο του άµεσα ασφαλισµένου (κυρίως σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας) ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, µε εγγραφή στο σχετικό ταµείο 

και η ασφαλιστική παροχή ενεργοποιείται όταν επέλθει ο κίνδυνος, οι συνέπειες του 

οποίου καλύπτονται (λ.χ. ασθένεια, ατύχηµα, αναπηρία, ανεργία, σύνταξη) σε 

συνδυασµό µε τη συνδροµή χρονικών και οικονοµικών προϋποθέσεων, σε αντίθεση µε 

την ιδιωτική ασφάλιση που βασίζεται στη σύµβαση» (Ρόκας, 2006). Επιπλέον, αν 

υπάρχει άλλη, παράλληλη Κοινωνική Ασφάλιση, η υποχρεωτική υπαγωγή στην 

Κοινωνική Ασφάλιση κάµπτεται µερικά ή ολικά. 

Ωστόσο, πέρα από αυτή – την διεθνώς επικρατούσα έννοια της Κοινωνικής 

Ασφάλισης, γίνεται λόγος και υπάρχουν νοµοθετήµατα για την Κρατική Ασφάλιση 

όταν υπάρχουν παροχές οι οποίες προέρχονται από φορείς ιδιωτικού δικαίου. Ως εκ 

τούτου, αυτοί οι φορείς παρέχουν ενδιάµεσες καταστάσεις ασφαλιστικών καλύψεων, οι 

οποίοι δεν είναι κερδοσκοπικοί (ασφαλιστική επιχείρηση) και ούτε αποτελούν το φορέα 

της γνήσιας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ρόκας, 2006).  

Το κράτος οργανώνει διάφορους µηχανισµούς ασφάλισης, οι οποίοι είναι είτε 

υποκατάστατοι, είτε συµπληρωµατικοί της Ιδιωτικής Ασφάλισης και έχουν ως στόχο 

την πληρέστερη προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων που απειλούν την 

οικονοµική τους ευηµερία. Ωστόσο, ο κυριότερος τρόπος παρέµβασης του κράτους 

πραγµατοποιείται  µέσω  των  Προγραµµάτων  Κοινωνικής  Ασφάλισης  

(Νεκτάριος,2003). Αυτά τα προγράµµατα δηµιουργούνται συνήθως για την 

αποκατάσταση ζηµιών, όπως φυσικές καταστροφές και δαπάνες υγείας, για την 

αναπλήρωση του εισοδήµατος από συντάξεις, ανεργία, και ανικανότητα για εργασία, και 

για την καταπολέµηση της φτώχειας διαµέσου της εγγύηση για το ελάχιστο επίπεδο 

διαβίωσης. 

Τα προγράµµατα αυτά θεσπίζονται µε νόµους και είναι συνήθως υποχρεωτικά. Η 
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χρηµατοδότηση αυτών γίνεται διαµέσου των εισφορών από τους εργαζοµένους, τους 

εργοδότες και το κράτος σε διάφορες αναλογίες ανάλογα µε το πρόγραµµα. Σχετικά µε 

τις παροχές, προβλέπονται στους αντίστοιχους νόµους και συνήθως αποβλέπουν στην 

αναπλήρωση του εισοδήµατος των πολιτών. Ωστόσο, ενέχουν και σηµαντικά στοιχεία 

αναδιανοµής εισοδήµατος. Αποτελούν, δηλαδή συγκερασµό της αρχής της «Ίσης 

Μεταχείρισης (Individual Equity)» µε την αρχή της «Κοινωνικής Επάρκειας (Social 

Adequacy)». Σύµφωνα µε τους Αντωνάκη et al., (2009) τα βασικότερα χαρακτηριστικά 

της Κοινωνικής Ασφάλισης είναι τα εξής: 

 Οι φορείς που ασκούν Κοινωνική Ασφάλιση είναι ∆ηµόσιοι  Οργανισµοί, 

 η   ασφαλιστική   σχέση   που   συνδέει   το   φορέα   µε   τον   ασφαλισµένο 

δηµιουργείται από το νόµο, εφόσον συντρέξουν οι οριζόµενες σε αυτόν 

προϋποθέσεις, και είναι κατά κανόνα υποχρεωτική, 

 οι κίνδυνοι που καλύπτει είναι κυρίως κίνδυνοι κατά προσώπων, 

 το  αντίτιµο  ή  διαφορετικά  εισφορά  καταβάλλεται  υποχρεωτικά  από  τον 

ασφαλισµένο, τον εργοδότη αλλά και το κράτος,κατά κανόνα χρησιµοποιείται το 

διανεµητικό σύστηµα για τη διαχείριση των εισφορών και παροχών. 

 

 

7 o thesmos tis idiotikis asfalisis kai i apodotikotita tou asfalistikou kladou stin ellada 



41 

 

1.7.1 Ιστορική αναδρομή της κοινωνικής ασφάλισης 

 

 

Στην Ελλάδα, η κοινωνική ασφάλιση θα πρωτοεμφανισθεί ως θεσμός με το 

διάταγμα της 15ης Δεκεμβρίου 1836. Σύμφωνα με το διάταγμα αυτό συστήθηκε το 

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), το οποίο όμως άρχισε να λειτουργεί ουσιαστικά από 

το 1861. Η κατοχύρωση του θεσμού αυτού εξασφαλίστηκε νομοθετικά το 1992 με την 

ψήφιση του Ν. 2868 / 1992 το οποίο αναφερόταν στη «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως 

των εργατών και των ιδιωτικών υπαλλήλων». Ο νόμος αυτός έβαλε τα θεμέλια για την 

ίδρυση των κοινωνικών κλαδικών ασφαλιστικών ταμείων κατά τη διάρκεια του 

μεσοπολέμου. 

Ο βασικός νόμος «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» ψηφίστηκε το 1934 και ήταν ο 

6298 / 1934. Εκείνη την περίοδο μάλιστα προωθήθηκαν και διάφορα νομοθετικά μέτρα 

για την ίδρυση φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Οι φορείς για τους οποίους απευθυνόταν 

τα παραπάνω νομοθετικά μέτρα ήταν αυτοί του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων (ΤΑΕ) 

και του Ταμείου Επαγγελματιών και Εμπόρων (ΤΕΒΕ), οι οποίοι άρχισαν να λειτουργούν 

το 1940. 

Το επόμενο έτος , δηλαδή το 1935, καθιερώθηκε για όλους τους μισθωτούς η 

υποχρεωτική ασφάλιση στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Το συγκεκριμένο 

ίδρυμα αποτέλεσε το γενικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης των μισθωτών. Η λειτουργία 

του ΙΚΑ άρχισε την πρώτη Ιανουαρίου του1937 (1/1/1937), αλλά οι χορηγήσεις 

ρυθμίστηκαν κατά το 1951 με τον αναγκαστικό νόμο 1846 / 51, ο οποίος με τις 

διαχρονικές διαδοχικές τροποποιήσεις που έχει δεχθεί από τις εκάστωτε κυβερνήσεις 

συνθέτει και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του συγκεκριμένου φορέα. 

Όμως δεν υπήρχαν στην Ελλάδα μόνο μισθωτοί, επαγγελματίες και βιοτέχνες. Μια 

από τις μεγαλύτερες εργασιακές ομάδες, αν όχι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, ήταν αυτή 

των γεωργών η οποία δεν θα μπορούσε να παραμείνει ανυπεράσπιστη και χωρίς 

ουσιαστική εξασφάλιση και προστασία. Έτσι η επέκταση της ασφαλιστικής προστασίας 

του πληθυσμού εξασφαλίστηκε το 1961 με την ίδρυση του Οργανισμού Γεωργικών 

Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο οποίος κάλυψε το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, προωθήθηκαν σημαντικές τοποθετήσεις 

για την αλλαγή και την ανανέωση – εκσυγχρονισμό του συστήματος της κοινωνικής 

ασφάλισης, οι οποίες ουσιαστικά συμπληρώθηκαν το 2002 με την ψήφιση τον Νόμου 

3029 / 2002 που αφορούσε τη μεταρρύθμιση του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης. 
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Οι τοποθετήσεις αυτές επικεντρώθηκαν σε οργανωτικά τμήματα, όπως και ζητήματα 

χρηματοδότησης και χορήγησης των ασφαλιστικών παροχών με ιδιαίτερη έμφαση και 

προσοχή στις συνταξιοδοτικές παροχές. 
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1.7.2. Η διαφορά μεταξύ Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Πρόνοιας 

 

Σχετικά µε την κοινωνική ασφάλεια, συνήθως ασφαλίζονται κατηγορίες 

εργαζοµένων (έννοια ευρύτερης οµάδας) και συσχετίζονται οι παροχές µε τις εισφορές. 

Αντίθετα,  στα  προγράµµατα  Κοινωνικής  Πρόνοιας,  η  έµφαση  δίνεται  στην 

ικανοποίηση των βασικών κοινωνικών στόχων και δεν υπάρχει συσχετισµός µε τις 

ασφαλιστικές ρυθµίσεις. Συνήθως οι παροχές δεν προϋποθέτουν την ύπαρξη εισφορών εκ 

µέρους των ληπτών και χρηµατοδοτούνται από τα γενικά φορολογικά έσοδα του κράτους. 
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1.7.3 Οι διαφορές μεταξύ της κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης 

 

 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, την ασφάλιση τη διακρίνουμε σε κοινωνική 

και ιδιωτική. Και τα δυο είδη προήλθαν από την ίδια ανάγκη, που δεν είναι άλλη από 

αυτή της προστασίας του ατόμου και εξυπηρετούν τον ίδιο στόχο και σκοπό, δηλαδή την 

εξασφάλιση του ατόμου. Όμως, από τη ανάλυση που κάναμε και στα δυο είδη 

ασφαλίσεων προέκυψαν πολλές διαφορές εκ των οποίων οι βασικότερες διαφορές είναι οι 

εξής παρακάτω  

 

Πίνακας 2: Διαφορές μεταξύ κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης 
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1.8 Αντασφάλιση 

 

«Είναι η σύµβαση µε την οποία µεταβιβάζεται σε αντασφαλιστή ένα ποσοστό του 

ή των κινδύνων που έχουν αναληφθεί Ή θα αναληφθούν στο µέλλον µε ασφαλιστική 

σύµβαση του «αντασφαλιζόµενου» πρωτασφαλιστή» (Ρόκας,2006). Συνεπώς, από την 

έννοια αυτή προκύπτει ότι η αντασφάλιση δεν ταυτίζεται µε το χαρακτήρα της 

πρωτασφάλισης. Γύρω από το πλαίσιο της αντασφάλισης, ο ασφαλιστής µεταβιβάζει στον 

αντασφαλιστή, εν µέρει ή εν όλω «συνέταιρο» του, τον κίνδυνο που ανέλαβε µε 

αντάλλαγµα ένα ασφάλιστρο από τον ασφαλισµένο. Έτσι ο ασφαλιστής δεν κινδυνεύει 

προσωπικά από κίνδυνο που ζητάει να του τον καλύψει ο αντασφαλιστής, όπως 

συµβαίνει µε τον πρωτασφαλιζόµενο και τον πρωτασφαλιστή του. 

Εν συνεχεία, ο πρωτασφαλιστής ερευνά και εκτιµά πρωτογενώς τον κίνδυνο και 

έρχεται σε επαφή µε τους φορείς του κινδύνου, τόσο κατά τη σύναψη και κατά τη 

διάρκεια της σύµβασης όσο και κατά την επέλευση του κινδύνου. Εν αντιθέσει, «ο 

αντασφαλιστής αναλαµβάνει µέρος του ήδη επεξεργασµένου κινδύνου και συµβάλλεται 

αποκλειστικά µε την πολύ αυστηρά εποπτευόµενη «ειδική» ανώνυµη ασφαλιστική 

εταιρία (όχι µε τους λήπτες της ασφάλισης), η οποία στα πλαίσια του κατακερµατισµού 

του κινδύνου, του µεταβιβάζει κάποιο τµήµα, που κι αυτός (ο αντασφαλιστής) θα 

µεταβιβάσει (εκχωρήσει – αντεκχωρήσει) εν µέρει πιο πέρα σε άλλον, δεύτερο 

αντασφαλιστή κ.ο.κ.» (Ρόκας, 2006) Αυτή η συναλλαγή καθιστά και τη διαφορετικότητα 

στη φύση της αντασφάλισης από την πρωτασφάλιση. 

Γενικά, όταν αναφέρεται η έννοια της σύµβασης πρωτασφάλισης (original/direct 

insurance, erstversicherung, premier assurance) γίνεται για το σκοπό της διάκρισης της 

από τη σύµβαση της αντασφάλισης ˙ διαφορετικά όταν αναφέρεται ο όρος της 

ασφάλισης, στο πλαίσιο της Ιδιωτική Ασφάλισης εννοείται η πρωτασφάλιση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

 
Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 
2.1   Η Ασφαλιστική Επιχείρηση 

 

 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, «ασφαλιστική επιχείρηση νοείται µια ιδιωτική 

κεφαλαιουχική επιχείρηση, η οποία ασκεί ασφάλιση δηλαδή η αποκλειστική της 

λειτουργία είναι οι ασφαλιστικές δραστηριότητες/εργασίες (ή πρωτασφαλίσεις)» 

(Αντωνάκης et al., 2009). Αυτό σηµαίνει ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν ως 

απώτερο σκοπό την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης µέσω της σύναψης των 

ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Παρεπόµενη δραστηριότητα των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων αποτελεί η αντασφαλιστική εργασία που µπορεί να ασκούν. 

Μια   άλλη   δραστηριότητα   τους   είναι   η   τοποθέτηση   εργασιών   από   µια 

ασφαλιστική εταιρία σε µια άλλη, στο πλαίσιο της οποίας η πρώτη λειτουργεί ως 

διαµεσολαβητής της δεύτερης. Άλλες ασφαλιστικές εργασίες είναι κυρίως η άσκηση 

ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής πρακτόρευσης, η άσκηση ασφαλιστικής και 

αντασφαλιστικής µεσιτείας και η δραστηριότητα ασφαλιστικού συµβούλου καθώς και 

του συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων (Ρόκας, 2006). Πιο συγκεκριµένα, το κύριο 

πρόσωπο του εµπόρου είναι η ασφαλιστική επιχείρηση ενώ οι ασφαλιστικές 

πρακτοριακές, µεσιτικές καθώς και οι άλλες επιχειρήσεις που αναφέρθηκαν, αποτελούν τα 

βοηθητικά πρόσωπα αυτού. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι αντασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες  είναι τυπικά  ισότιµες  εµπορικές  επιχειρήσεις  µε τις 

ασφαλιστικές (Ρόκας, 2006). 

Επιπροσθέτως, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις µπορούν να πραγµατοποιούν την 

εργασία  της  αντιπροσώπευσης  Ανώνυµων  Εταιρειών  Αµοιβαίων  Κεφαλαίων 

(ΑΕ∆ΑΚ),   στα   πλαίσια   της   έναντι   προµήθειας   διάθεσης   µεριδίων   αµοιβαίων 

κεφαλαίων (Ρόκας, 2006). Παρόλα αυτά, η δραστηριότητα αυτή δεν βασίζεται σε 

ασφαλιστική σύµβαση και δεν εµπίπτει στην ευρύτερη έννοια των ασφαλιστικών 

εργασιών. 

Επιπλέον,   µε   τροπολογία   που   επέφερε   ο   Ν.   2496/97   «οι   ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις επιτρέπεται να ιδρύουν ή να συµµετέχουν σε όµοιες επιχειρήσεις, ακόµα
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και αν δεν έχουν αντικείµενο τις ασφαλιστικές εργασίες, µε την προϋπόθεση ότι θα 

διαθέτουν ελεύθερα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία πέραν αυτών 

που διατίθενται για τη δηµιουργία των τεχνικών αποθεµάτων και του περιθωρίου 

φερεγγυότητας» (Ρόκας, 2006). 

Σύµφωνα µε τους περιορισµούς και τις προβλέψεις των, περί ασφαλιστικών 

τοποθετήσεων, διατάξεων του άρθ. 8 του Ν.∆.400/70, «µια ασφαλιστική επιχείρηση 

µπορεί επίσης να συµµετέχει σε µια άλλη εταιρία και µε τα τεχνικά της αποθέµατα 

µέχρι το σηµείο που η συµµετοχή αυτή γίνεται ως ασφαλιστική τοποθέτηση. Ο λόγος 

της αποκλειστικότητας αυτού του σκοπού των ασφαλιστικών εργασιών είναι να µην 

διακινδυνεύεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η ασφαλιστική 

επιχείρηση µε τις ασφαλιστικές της συµβάσεις από κινδύνους που συνεπάγεται η 

δραστηριότητα  σε  άλλες  επιχειρηµατικές  δραστηριότητες»  (Ρόκας,  2006). Γι’ αυτό 

και το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΚ) έκρινε ότι η απλή συµµετοχή στο 

κεφάλαιο άλλου είδους επιχειρήσεων δεν αντιβαίνει στο άρθ. 8, παρ.1 περ.  β  της  α’  

Οδηγίας  ζηµιών  που  απαγορεύει  στις  κοινοτικές  ασφαλιστικές επιχειρήσεις την 

επιχειρηµατική ενασχόληση τους και σε µη ασφαλιστικές εργασίες. 

Σηµασία έχει η νοµική υποχρέωση της ασφαλιστικής επιχείρησης να συνδράµει 

οικονοµικά άλλη/άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ως αντικείµενο ασφαλιστικές 

εργασίες ή, ακόµα περισσότερο η νοµική δυνατότητα πρόσβασης των δανειστών των 

επιχειρήσεων αυτών στα περιουσιακά στοιχεία της ασφαλιστικής επιχείρησης και όχι η 

ηθική υποχρέωση να συνδράµει οικονοµικά τη/τις θυγατρικές της (µε ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις) που βρίσκονται σε δυσχέρεια (Ρόκας, 2006). 

Το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διέπεται από το 

βασικό νοµοθετικό διάταγµα Ν.∆.400/700 «περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως». 

Οι Αντωνάκης et al., (2009) καθώς και η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης – 

ΕΠ.Ε.Ι.Α. (2009) αναφέρουν ότι σύµφωνα µε αυτό το νοµοθέτηµα οι ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις που µπορούν να λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα είναι: 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα,  ανεξαρτήτως αν τα 

κεφάλαια τους είναι ελληνικής ή αλλοδαπής προέλευσης (σύµφωνα µε το άρθ.2  του  

Ν.∆.400/70,  όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει,  η  άσκηση ασφαλιστικών εργασιών 

στην Ελλάδα πραγµατοποιείται µόνο από Ανώνυµες Εταιρίες (ΑΕ), Αλληλασφαλιστικό 

Συνεταιρισµό, ο οποίος έχει συσταθεί σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο και µπορεί να 

ασκεί µόνο ασφαλίσεις ζηµιών και   ∆ηµόσιες   Επιχειρήσεις   µε   αποκλειστικό   σκοπό   
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τις   ασφαλιστικές εργασίες). 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα οποιοδήποτε κράτος – µέλος της Ε.Ε. και του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ). Αυτές µπορούν να ασκούν ασφάλιση στην 

Ελλάδα είτε µε καθεστώς εγκατάστασης, δηλαδή µε την ίδρυση υποκαταστήµατος σε 

αυτή , είτε µε τη µορφή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών3    (ΕΠΥ)  από  την  έδρα  τους  

ή  από  υποκαταστήµατα  στον ευρωπαϊκό  χώρο  µε  σκοπό  την  ευκαιριακή  άσκηση  

πρωτασφαλιστικήςδραστηριότητας (κάλυψης ηµεδαπών – ελληνικών κινδύνων). 

Επιπλέον, η Ένωση Ασφαλιστών Λλόϋδς Λονδίνου εξοµοιώνεται µε ασφαλιστική 

επιχείρηση. 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.), οι οποίες 

µπορούν να ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα υπό καθεστώς υποκαταστήµατος ή µέσω 

θυγατρικής εφόσον ανήκουν στον κλάδο των µικτών ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ασκού 

ασφαλίσεις ζωής και ζηµιών). Επιπλέον αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα δραστηριοποίησης 

µε το σύστηµα Ε.Π.Υ. 

Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισµοί, οι οποίοι ασκούν την αµοιβαία ασφάλιση ή 

διαφορετικά   αλληλασφάλιση.   Μοναδικός   σκοπός   αυτών   είναι   η 

αλληλασφάλιση των µελών τους. Τα άρθρα 35, 36 και 37 του Ν.∆. 400/1970 (ΦΕΚ Α 

10) περικλείουν   το πλαίσιο λειτουργίας αυτών. Αναφορικά, οι αλληλασφαλιστικοί 

συνεταιρισµοί  µπορούν να ασκούν ασφαλιστικές εργασίες που κατατάσσονται στις 

ασφαλίσεις κατά ζηµιών. 

Όλες οι εργασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, εντάσσονται στο χώρο της 

επιχείρησης Ιδιωτικής Ασφάλισης και προσδίδουν την εµπορική ιδιότητα σε αυτόν που 

τις ασκεί. Επιπλέον, αυτές οι κατηγορίες επιχειρήσεων υπάγονται στην εποπτεία της 

ΕΠ.Ε.Ι.Α., µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος – 

µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., των οποίων η εποπτεία των δραστηριοτήτων τους 
 
ανήκει στις εποπτικές αρχές των κρατών – µελών που έχουν την έδρα τους.

                                                           
3 Σύµφωνα µε το άρθ. 42β του Ν.∆. 400/70 (ΦΕΚ Α 10), ως ΕΠΥ θεωρείται η κάλυψη κινδύνου σε 

κάποιο κράτος – µέλος που παρέχεται από µια ασφαλιστική επιχείρηση που έχει έδρα σε άλλο κράτος– 

µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. (Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης - ΕΠ.Ε.Ι.Α., 2009). 
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2.2 Η Οργάνωση της ασφαλιστικής αγοράς 

 

Σύµφωνα µε τον Ιωάννη Κ. Ρόκα (όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Αντωνάκη et 

al.,2009), «ασφαλιστική αγορά είναι ο εξειδικευµένος χώρος όπου οι ασφαλιστικές και 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι υποψήφιοι προς ασφάλιση ή αντασφάλιση, είτε 

µόνοι είτε µέσω οργανωµένων επαγγελµατιών που ασχολούνται µε την ασφαλιστική 

διαµεσολάβηση ανταλλάσουν το οικονοµικό αγαθό της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι ενός 

αντιτίµου, το οποίο είναι κατά περίπτωση ασφάλιστρο, αντασφάλιστρο, προµήθεια ή 

εισφορά». Ο χώρος αυτός απαρτίζεται από πολλά µέλη αλλά και από πολλούς φορείς 

και ενώσεις, οι οποίοι λειτουργούν επιβοηθητικά ή υποστηρικτικά προς το θεσµό της 

Ιδιωτικής Ασφάλισης, τα οποία είναι (Αντωνάκης et al., 2009): 

Καταναλωτές Ασφαλίσεων  

Συμπεριλαμβάνονται οι ήδη ασφαλισµένοι αλλά και οι υποψήφιοι προς ασφάλιση 

και  εκείνοι  που  αποτελούν  ένα  εν  δυνάµει  καταναλωτικό  κοινό  ασφαλίσεων  στο 

µέλλον. 

Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 
 

Είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν αποκλειστικό αντικείµενο εργασιών την 

παροχή ασφαλιστικής κάλυψης. 

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) 
 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι το επαγγελµατικό όργανο εκπροσώπησης 

των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1907 και 

σκοπός της είναι η πάγια επιδίωξη για διάδοση της ιδέας της ιδιωτικής ασφάλισης στην 

Ελλάδα αλλά και η αντιµετώπιση των τρεχόντων συµφερόντων που απασχολούν τις 

εταιρίες – µέλη της. Η Ε.Α.Ε.Ε. υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά µέλη του αντίστοιχου 

ευρωπαϊκού φορέα εκπροσώπησης του ασφαλιστικού κλάδου, CEA (Comité Européen 

des Assurances – Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων), µε τον οποίο (αλλά και µε άλλες 

ασφαλιστικές ενώσεις των ευρωπαϊκών χωρών) και διατηρεί στενή σχέση επικοινωνίας 

και σταθερές σχέσεις αλληλοενηµέρωσης. Η κύρια λειτουργία της βασίζεται στις 

εξειδικευµένες ανά κλάδο Επιτροπές και Υποεπιτροπές της (Επιτροπή Ζωής, Υγείας, 

Αυτοκινήτων, Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης, Νοµικής Προστασίας, Μεταφοράς και 

Σκαφών) αλλά και σε διάφορες άλλες Επιτροπές γενικής φύσεως (∆ιεθνών Σχέσεων, 

Επικοινωνίας, Οικονοµικών, Ελέγχου και Φερεγγυότητας, Πληροφορικής κλπ). 
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Ασφαλιστικοί ∆ιαµεσολαβητές 

 
 

Είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα των οποίων η αποστολή είναι διπλή. Πρώτον, 

φέρνουν σε επαφή τον ασφαλιστή µε το ασφαλιστικό κοινό µε σκοπό τη σύναψη 

ασφαλιστικών συµβάσεων. ∆εύτερον, παράσχουν βοήθεια κατά τη διαχείριση και 

εκτέλεση αυτών των συµβάσεων, κυρίως µετά την επέλευση του ασφαλίσιµου κινδύνου. 

Υπάρχουν θεσµοθετηµένες κατηγορίες ασφαλιστικών διαµεσολαβητών όπως: 

 

 Ασφαλιστικός Σύμβουλος 

Ασφαλιστικός σύμβουλος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μελετά την 

αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των 

πελατών, με ασφαλιστικές συμβάσεις, για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή 

ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την 

πρόσκτηση εργασιών. Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο με τους ως άνω 

είναι σύμβαση έργου. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα υπογραφής 

ασφαλιστηρίων ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικού 

πράκτορα ή μεσίτη. Κάθε αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη. Δεν είναι παράνομος ο 

συμβατικός όρος με τον οποίο περιορίζεται το δικαίωμα του ασφαλιστικού συμβούλου να 

συνάπτει σύμβαση και με άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το δικαίωμα αυτό ασκείται 

από την συμβαλλόμενη ασφαλιστική επιχείρηση μόνο για τους κλάδους που ασκεί. Η 

ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αναθέτει στον ασφαλιστικό σύμβουλο την είσπραξη 

ασφαλίστρων. Στην περίπτωση αυτή του καταβάλλει επιπλέον προμήθεια, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται από τα μέρη με τη σχετική σύμβαση.Η ιδιότητα του ασφαλιστικού 

συμβούλου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ασφαλιστικού υπαλλήλου. 

Προϋποθέσεις για την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του ασφαλιστικού συμβούλου 

είναι η εγγραφή του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του, (τα δικαιολογητικά 

για την εγγραφή περιέχονται στο Π.Δ. 190/2006 και στην υπουργική απόφαση K3-8010-

08/08/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης) καθώς και πιστοποιητικό επιτυχούς δοκιμασίας σε 

εξετάσεις που επιμελείται η Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων 

Διαμεσολαβούντων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα 

έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο αρ. 4, παρ. Α, εδ. α-στ, Π.Δ. 190/2006, 

αφορούν και τους υπαλλήλους που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή 
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αντασφαλιστική διαμεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί 

διαμεσολαβητές. (ΕΠΕΙΑ, http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/diamesolavites.aspx) 

 

Ασφαλιστικός Πράκτορας 

Ασφαλιστικός πράκτορας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ως έργο την 

ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για 

λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο ασφαλιστικός 

πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει, προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος 

ή διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικές συμβάσεις. Επίσης παρέχει στον ασφαλισμένο 

κάθε αναγκαία συνδρομή κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα 

μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. Με την σύμβαση πρακτόρευσης μπορεί 

να περιορίζεται το δικαίωμα του ασφαλιστικού πράκτορα να συνάπτει συμβάσεις 

πρακτόρευσης και με άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η ιδιότητα του ασφαλιστικού 

πράκτορα είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων καθώς και με την 

ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης. 

Προϋποθέσεις για την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του ασφαλιστικού πράκτορα 

είναι η εγγραφή του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του, (τα δικαιολογητικά 

για την εγγραφή περιέχονται στο Π.Δ. 190/2006 και στην υπουργική απόφαση K3-8010-

08/08/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης) καθώς και πιστοποιητικό επιτυχούς δοκιμασίας σε 

εξετάσεις που επιμελείται η Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων 

Διαμεσολαβούντων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα 

έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο αρ. 4, παρ. Α, εδ. α-στ, Π.Δ. 190/2006, 

αφορούν και τους υπαλλήλους που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή 

αντασφαλιστική διαμεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί 

διαμεσολαβητές. (ΕΠΕΙΑ, http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/diamesolavites.aspx) 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/diamesolavites.aspx
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/diamesolavites.aspx
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Μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων 

Μεσίτης είναι το πρόσωπο, το οποίο έχει ως έργο, κατ’ εντολή του 

ασφαλιζόμενου,χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή 

αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές 

ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει σε επαφή ασφαλιζόμενους ή 

αντασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να προβαίνει σε 

όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη ασφαλιστικών ή 

αντασφαλιστικών συμβάσεων, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική ή 

αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του ασφαλιζόμενου ή αντασφαλιζομένου και 

να βοηθά κατά την διαχείριση και την εκτέλεση τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του 

κινδύνου. Ο μεσίτης ασφαλίσεων πρέπει να απολαμβάνει νομικής και οικονομικής 

ανεξαρτησίας έναντι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η ιδιότητα του μεσίτη 

ασφαλίσεων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, με την 

ιδιότητα του συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή καθώς και με την ιδιότητα του 

γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης. Προϋποθέσεις 

για την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του μεσίτη ασφαλίσεων είναι η εγγραφή του 

στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του, (τα δικαιολογητικά για την εγγραφή 

περιέχονται στο Π.Δ. 190/2006 και στην υπουργική απόφαση K3-8010 08/08/2007 του 

Υπουργού Ανάπτυξης) καθώς και πιστοποιητικό επιτυχούς δοκιμασίας σε εξετάσεις που 

επιμελείται η Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα και 

πιστοποιητικά που αναφέρονται στο αρ. 4, παρ. Α, εδ. α-στ, Π.Δ. 190/2006, αφορούν και 

τους υπαλλήλους που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 

διαμεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. 

(ΕΠΕΙΑ, http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/diamesolavites.aspx) 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/diamesolavites.aspx
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Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων 

 

Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 

για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή και μιας μόνο ασφαλιστικής 

επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζημιών, έναντι προμήθειας διαμεσολαβεί στη σύναψη 

ασφαλιστικών συμβάσεων διαμέσου ομάδας ασφαλιστικών συμβούλων, τους οποίους 

επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει. Η σχέση που συνδέει το συντονιστή ασφαλιστικών 

συμβούλων με την ασφαλιστική επιχείρηση είναι σύμβαση έργου, η οποία καταρτίζεται 

εγγράφως. Σε περίπτωση ύπαρξης επιπλέον σύμβασης εξαρτημένης εργασίας του 

συντονιστή ως διευθυντή γραφείου πωλήσεων ασφαλίσεων, η σύμβαση έργου παραμένει 

ανεξάρτητη και δεν απορροφάται από την σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η σχέση που 

συνδέει το συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων με την ασφαλιστική επιχείρηση είναι 

σύμβαση έργου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως. Η ιδιότητα του συντονιστή 

ασφαλιστικών συμβούλων καθίσταται ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του γενικού 

διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης. Προϋποθέσεις για την 

νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων είναι η 

εγγραφή του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του, (τα δικαιολογητικά για την 

εγγραφή περιέχονται στο Π.Δ. 190/2006 και στην υπουργική απόφαση K3-8010-

08/08/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης) καθώς και πιστοποιητικό επιτυχούς δοκιμασίας σε 

εξετάσεις που επιμελείται η Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων 

Διαμεσολαβούντων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα 

έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο αρ. 4, παρ. Α, εδ. α-στ, Π.Δ. 190/2006, 

αφορούν και τους υπαλλήλους που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή 

αντασφαλιστική διαμεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί 

διαμεσολαβητές. (ΕΠΕΙΑ, http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/diamesolavites.aspx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/diamesolavites.aspx
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Συνδεδεμένος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής 

 

Συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ ονόματος και για 

λογαριασμό ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσότερων της μιας ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων, εφόσον τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ 

τους, αλλά το οποίο δεν εισπράττει τα ασφάλιστρα ή τα ποσά που προορίζονται για τον 

πελάτη και ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων για 

τα προϊόντα που αφορά κάθε μία από αυτές. Θεωρείται επίσης, ως συνδεδεμένος 

ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ο οποίος ενεργεί υπό την ευθύνη μιας ή περισσότερων 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορούν κάθε μια από αυτές, κάθε 

πρόσωπο που ασκεί την δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η οποία είναι 

συμπληρωματική προς την κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα, όταν η ασφάλιση 

αποτελεί συμπλήρωμα των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της κύριας 

απασχόλησής του και το οποίο δεν εισπράττει ούτε τα ασφάλιστρα ούτε τα ποσά που 

προορίζονται για τον πελάτη. Η ιδιότητα του συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 

εξ ορισμού είναι ασυμβίβαστη με αυτήν του μεσίτη ασφαλίσεων. Προϋποθέσεις για την 

νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 

είναι η εγγραφή του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του,(τα δικαιολογητικά 

για την εγγραφή περιέχονται στο Π.Δ. 190/2006 και στην υπουργική απόφαση K3-8010-

08/08/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης) καθώς και πιστοποιητικό επιτυχούς δοκιμασίας σε 

εξετάσεις που επιμελείται η Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων 

Διαμεσολαβούντων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα 

έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο αρ. 4, παρ. Α, εδ. α-στ, Π.Δ. 190/2006, 

αφορούν και τους υπαλλήλους που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή 

αντασφαλιστική διαμεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί 

διαμεσολαβητές. (ΕΠΕΙΑ, http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/diamesolavites.aspx) 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/diamesolavites.aspx
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Υπάλληλος Ασφαλιστικής Επιχείρησης 

 

Υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης μπορεί να ασκεί πράξεις ασφαλιστικής 

διαμεσολάβησης χωρίς να υποχρεούται σε εγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο, εφόσον 

τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του, καταβαλλόμενα ως προμήθειες, από τις πράξεις αυτές 

δεν υπερβαίνουν στο σύνολο τους το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000). Εάν τα 

ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από τις πράξεις αυτές υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό 

υποχρεούται να εγγραφεί στο αρμόδιο επιμελητήριο με την συνδρομή των προϋποθέσεων 

που ανάγονται στην κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που επιλέγει να εγγραφεί 

(τα δικαιολογητικά για την εγγραφή περιέχονται στο Π.Δ. 190/2006 και στην υπουργική 

απόφαση K3-8010-08/08/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης). (ΕΠΕΙΑ, 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/diamesolavites.aspx) 

 

 

Διαμεσολαβούντες - Εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει 

τις δραστηριότητες του για πρώτη φορά σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη με καθεστώς 

ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ενημερώνει την Τράπεζα της 

Ελλάδος. Εντός προθεσμίας ενός μηνός μετά την ενημέρωση αυτή, η Τράπεζα της 

Ελλάδος γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής την πρόθεση του 

ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή να δραστηριοποιηθεί στην επικράτειά 

τους, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον ενδιαφερόμενο διαμεσολαβητή.  

Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να αρχίσει τη 

δραστηριότητα του στο κράτος της ΕΕ, προς το οποίο εστάλη η ως άνω Γνωστοποίηση, 

μετά την πάροδο ενός μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία πληροφορήθηκε από την 

Τράπεζα της Ελλάδος ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παραπάνω παραγράφου. Ο 

διαμεσολαβητής μπορεί να αρχίσει αμέσως την δραστηριότητα του, αν το κράτος-μέλος 

υποδοχής δεν επιθυμεί να λαμβάνει τη σχετική γνωστοποίηση. 

(ΕΠΕΙΑ, http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/diamesolavites.aspx) 

 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/diamesolavites.aspx
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/diamesolavites.aspx


56 

 

2.3 Οι  ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της ένωσης ασφαλιστικών εταιριών Ελλάδας. 

Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 

το 2010 ήταν 73. Κατανέμονται ως προς τη μορφή και τον τύπο δραστηριότητας όπως 

φαίνεται στα παρακάτω γραφήματα και πίνακες. 

Πίνακας 3: Πλήθος και δραστηριότητα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

 

 2010 2009 

Ζωής 14 17 

Ζημιών 48 52 

Μικτές 11 13 

Σύνολο 73 82 

 

Γράφημα 1: Πλήθος ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

 

 Πίνακας 4: Μορφή εγκατάστασης ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

 2010 2009 

Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες 49 60 

Υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων 19 19 

Πανελλαδικοί αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί 5 3 

Σύνολο 73 82 
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Τέλος,  η  κατανομή  των  επιχειρήσεων  ως  προς  τη  δραστηριότητα  και  τη  

μορφή εγκατάστασης είναι όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα. 

 

Πίνακας 5: Δραστηριότητα και μορφή εγκατάστασης 2010 

Ζωή Ζημιών Μικτές 

Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες 11 27 11 

Υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων 3 16 0 

Πανελλαδικοί αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί 0 5 0 

Σύνολο 14 48 11 
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2.4 Οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

 

Εικόνα 2: Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες 
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Εικόνα 3: Υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

 

 

 

Εικόνα 4: Συνδεδεμένα μέλη 
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2.5 Παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις 

 

2.5.1 Σύνολο παραγωγής από πρωτασφαλίσεις 

 

Η παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος συμβολαίου, έφτασε τα 5,3 δισ. €, μειωμένη κατά 2,1% σε σχέση με το 2009. 

 

Πίνακας 6: Παραγωγή ασφαλίστρων 2010 

  

Ασφάλιστρα (€) 
Δικαιώματα 

συμβολαίου (€) 

 

Σύνολο (€) 

 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 2.491.987.709,95 522.267.188,56 3.014.254.898,50 56,5% 

Ασφαλίσεις Ζωής 2.298.798.315,70 19.292.496,35 2.318.090.812,05 43,5% 

Σύνολο 4.790.786.025,65 541.559.684,91 5.332.345.710,55 100,0% 

 

Πίνακας 7: Μεταβολή παραγωγής ασφαλίστρων 

 

Το 2010 ήταν η πρώτη φορά, μετά από αρκετά χρόνια, κατά την οποία η 

παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις σε ονομαστικές τιμές κινήθηκε πτωτικά. 

 

Γράφημα 2: Παραγωγή από πρωτασφαλίσεις 

 

 

 2010 (€) 2009 (€) Μεταβολή 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 3.014.254.898,50 2.938.702.869,75 +2,6% 

Ασφαλίσεις Ζωής 2.318.090.812,05 2.509.404.925,25 -7,6% 

Σύνολο 5.332.345.710,55 5.448.107.795,00 -2,1% 
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2.5.2 Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 

 

Η παραγωγή από πρωτασφαλίσεις των κλάδων ασφαλίσεων κατά Ζημιών 

(συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμβολαίου) καθώς και  το ποσοστό 

συμμετοχής τους στο σύνολο εμφανίζονται στον πίνακα 8. 

Ο κλάδος της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων είναι ο μεγαλύτερος κλάδος 

ασφαλίσεων κατά Ζημιών με 1,55 δισ. € παραγωγή και 51,5% επί του συνόλου. Συνολικά 

33 επιχειρήσεις είχαν παραγωγή στον κλάδο, έναντι 42 το 2009. Οι πρώτες δέκα 

επιχειρήσεις σε παραγωγή συγκέντρωσαν το 67,3% των ασφαλίστρων (62,6% το 2009). 

Δεύτερος σε παραγωγή ασφαλίστρων είναι ο κλάδος της πυρκαϊάς και στοιχείων 

της φύσεως με 461 εκατ. € και 15,3% επί του συνόλου των κλάδων κατά Ζημιών. Από 

τις 38 επιχειρήσεις οι οποίες είχαν  παραγωγή στο  συγκεκριμένο κλάδο (46  το  

2009), οι δέκα πρώτες συγκέντρωσαν το 83,7% των ασφαλίστρων (77,7% το 2009). 

Άλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως προς το ύψος της παραγωγής είναι αυτός των χερσαίων 

οχημάτων με 413 εκατ. € (13,7% του συνόλου), οι λοιπές ζημιές αγαθών με 139 

εκατ. € (4,6% του συνόλου) και της βοήθειας με 99 εκατ. € (3,3% του συνόλου). 
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Πίνακας 8:Παραγωγή από πρωτασφαλίσεις κατά Ζημιών 2010 

 € Συμμετοχή 

1. Ατυχήματα 56.979.812,17 1,9% 

2. Ασθένειες 17.748.015,06 0,6% 

3. Χερσαία οχήματα 413.368.318,61 13,7% 

5. Αεροσκάφη 364.300,99 0,01% 

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 19.627.953,81 0,7% 

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 33.724.941,39 1,1% 

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 460.574.885,84 15,3% 

9. Λοιπές ζημίες αγαθών 139.549.400,24 4,6% 

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 1.550.870.885,29 51,5% 

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 630.235,65 0,02% 

12. Αστική ευθύνη πλοίων 7.436.905,57 0,2% 

13. Γενική αστική ευθύνη 85.172.598,22 2,8% 

14. Πιστώσεις 43.103.803,37 1,4% 

15. Εγγυήσεις 4.249.796,14 0,1% 

16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 22.999.511,82 0,8% 

17. Νομική προστασία 59.236.060,61 2,0% 

18. Βοήθεια 98.617.473,72 3,3% 

Σύνολο 3.014.254.898,50 100,0% 

 

Όταν  αθροίζεται η  παραγωγή των  κλάδων σχετικά με  τα  χερσαία οχήματα 

(αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων), παρατηρείται ότι 

συγκεντρώνουν 1,96 δισ. € και ποσοστό 65,2% των ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Τα 

αντίστοιχα μεγέθη για το 2009 ήταν 1,89 δισ. € και 64,2%. 
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Γράφημα 3: Παραγωγή πρωτασφαλίσεων κατά Ζημιών 

 

Αντιστοίχως, οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας 

(κλάδοι πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων 

χρηματικών απωλειών) συγκεντρώνουν παραγωγή περίπου 623 εκατ. €, η οποία 

αντιστοιχεί στο 20,7% του συνόλου. Τα ίδια μεγέθη για το 2009 ήταν 620 εκατ. € και 

21,1%. 

Στον πίνακα 9 παρουσιάζεται το ποσοστό μεταβολής στην παραγωγή των 

ασφαλίστρων από το 2009 στο 2010 για τους κλάδους ασφάλισης κατά Ζημιών. 

Σε σχέση με  τα δεδομένα του  2009,  η παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,6%, 

οδηγούμενη κυρίως από τις αυξήσεις των κλάδων της αστικής ευθύνης χερσαίων 

οχημάτων (+6,6%) και πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως (+1,2%). Εκτός αυτού, 

μεγάλες ποσοστιαίες αυξήσεις είχαν κάποιοι μικρότεροι σε μέγεθος κλάδοι, όπως αυτοί 

των ασθενειών (+67,3%) και των πιστώσεων (+6,3%). 

Στην  αντίθετη πορεία κινήθηκαν οι  κλάδοι των  ατυχημάτων  (-7,2%),  των  

πλοίων (-17,3%) και των μεταφερόμενων εμπορευμάτων (-13,6%). Ως ποσοστά, μεγάλες 

μειώσεις παρουσίασαν οι μικροί σχετικά κλάδοι των αεροσκαφών (-29,0%), της αστικής 

ευθύνης αεροσκαφών (-64,1%) και των εγγυήσεων (-23,5%). 
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Πίνακας 9: Μεταβολή της παραγωγής από πρωτασφαλίσεις κατά Ζημιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010 (€) 2009 (€) Μεταβολή 

1. Ατυχήματα 56.979.812,17 61.430.690,45 -7,2% 

2. Ασθένειες 17.748.015,06 10.606.295,58 +67,3% 

3. Χερσαία οχήματα 413.368.318,61 431.082.783,39 -4,1% 

5. Αεροσκάφη 364.300,99 513.083,33 -29,0% 

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 19.627.953,81 23.732.797,38 -17,3% 

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 33.724.941,39 39.033.488,51 -13,6% 

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 460.574.885,84 454.926.003,01 +1,2% 

9. Λοιπές ζημίες αγαθών 139.549.400,24 141.800.817,20 -1,6% 

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 1.550.870.885,29 1.454.286.739,75 +6,6% 

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 630.235,65 1.754.146,10 -64,1% 

12. Αστική ευθύνη πλοίων 7.436.905,57 7.995.365,46 -7,0% 

13. Γενική αστική ευθύνη 85.172.598,22 85.333.913,77 -0,2% 

14. Πιστώσεις 43.103.803,37 40.539.841,82 +6,3% 

15. Εγγυήσεις 4.249.796,14 5.557.577,93 -23,5% 

16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 22.999.511,82 22.804.297,11 +0,9% 

17. Νομική προστασία 59.236.060,61 58.345.820,92 +1,5% 

18. Βοήθεια 98.617.473,72 98.959.208,04 -0,3% 

Σύνολο 3.014.254.898,50 2.938.702.869,75 +2,6% 
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2.5.3 Ασφαλίσεις Ζωής 

 

Η παραγωγή στις ασφαλίσεις Ζωής καθώς και το ποσοστό συμμετοχής κάθε κλάδου 

στο σύνολο του κλάδου εμφανίζονται στον πίνακα 10. 

Η παραγωγή του κλάδου έφτασε τα 2,3 δισ. €, με το συντριπτικό μέρος του 

οποίου, 1,7 δισ. € και 71,6% του συνόλου, να συγκεντρώνεται στον κλάδο Ζωής. Η 

διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων συγκεντρώνει 329 εκατ. € και 14,2% 

της παραγωγής, ενώ οι ασφαλίσεις ζωής οι οποίες είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις 

φτάνουν στα 282 εκατ. € και μερίδιο επί του συνόλου 12,2%. 

 

Πίνακας 10: Παραγωγή από πρωτασφαλίσεις Ζωής 2010 

 € Συμμετοχή 

I. Ζωής 1.660.516.187,11 71,6% 

III. Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις 281.936.633,52 12,2% 

IV. Υγείας 46.209.690,99 2,0% 

VI. Κεφαλαιοποίησης 106.799,77 0,005% 

VII. Διαχείριση ομαδικών 

συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 

 

329.321.500,66 14,2% 

Σύνολο 2.318.090.812,05 100,0% 

 

 

Η μεταβολή της παραγωγής στις πρωτασφαλίσεις Ζωής παρουσιάζεται στο γράφημα 

4 και πίνακα 11. Συνολικά, διαπιστώνεται ότι μειώθηκε η παραγωγή των 

πρωτασφαλίσεων Ζωής κατά 7,6%. Όλοι οι κλάδοι της Ζωής κινήθηκαν πτωτικά εκτός 

αυτού της διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, ο οποίος γνώρισε αύξηση 

κατά 20,3%. Με εξαίρεση τον κλάδο Ζωής, ο οποίος μειώθηκε κατά 7%, όλοι οι 

υπόλοιποι κλάδοι γνώρισαν διψήφια μείωση της παραγωγής τους, από -26,8% του 

κλάδου ζωής συνδεδεμένου με επενδύσεις, μέχρι -36,8% του κλάδου κεφαλαιοποίησης. 
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Γράφημα 4: Παραγωγή πρωτασφαλίσεων Ζωής 

 

Πίνακας 11: Μεταβολή της παραγωγής από πρωτασφαλίσεις Ζωής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010 (€) 2009 (€) Μεταβολή 

I. Ζωής 1.660.516.187,11 1.785.616.787,76 -7,0% 

III. Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις 281.936.633,52 385.023.448,94 -26,8% 

IV. Υγείας 46.209.690,99 64.933.966,38 -28,8% 

VI. Κεφαλαιοποίησης 106.799,77 168.995,03 -36,8% 

 VII.Διαχείριση ομαδικών         

συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 

 

329.321.500,66 273.661.727,14 +20,3% 

Σύνολο 2.318.090.812,05 2.509.404.925,25 -7,6% 
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2.6 Παραγωγή ασφαλίστρων από αντασφαλίσεις 

 

2.6.1 Σύνολο παραγωγής 

 

Σε αυτή την ενότητα καταγράφονται τα δεδομένα σχετικά με την παραγωγή 

ασφαλίστρων από αντασφαλίσεις. Συνολικά, 38 ασφαλιστικές επιχειρήσεις είχαν 

δραστηριότητες στις αντασφαλιστικές εργασίες το 2010. Από αυτές 34 ήταν δραστήριες 

στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 7 στις ασφαλίσεις Ζωής. Η συνολική παραγωγή τους 

έφτασε τα 94 εκατ. €. 

 

Γράφημα 5: Παραγωγή ασφαλίστρων από αντασφαλίσεις 

 

Σε σχέση με το 2009, όταν η παραγωγή ήταν 109 εκατ. €, η παραγωγή από 

αντασφαλίσεις εμφάνισε μείωση κατά 13,4%. Συγκεκριμένα, η παραγωγή ασφαλίστρων 

κατά Ζημιών μειώθηκε κατά 15,7% στα 87 εκατ. € ενώ η παραγωγή Ζωής αυξήθηκε κατά 

28,8% στα 7 εκατ. €. 

 

Πίνακας 12: Παραγωγή ασφαλίστρων από αντασφαλίσεις 

 2010 (€) 2009 (€) Μεταβολή 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 86.902.485,24 103.178.366,22 -15,8% 

Ασφαλίσεις Ζωής 7.146.466,56 5.549.414,39 +28,8% 

Σύνολο 94.048.951,80 108.727.780,61 -13,5% 
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2.6.2 Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 

 

Η παραγωγή ασφαλίστρων από αντασφαλίσεις έφτασε τα 87 εκατ. € και αναλύεται 

στους επιμέρους κλάδους όπως φαίνεται στον πίνακα 13. 

 

Πίνακας 13: Παραγωγή από αντασφαλίσεις κατά Ζημιών 

 

 € Συμμετοχή 

1. Ατυχήματα 2.707.108,73 3,1% 

2. Ασθένειες 2.476.913,09 2,8% 

3. Χερσαία οχήματα 314.005,68 0,4% 

5. Αεροσκάφη 0,00 0,0% 

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) -100.907,93 --- 

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 1.085.930,80 1,2% 

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 9.254.531,25 10,6% 

9. Λοιπές ζημίες αγαθών 3.385.216,03 3,9% 

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 10.302.229,34 11,8% 

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 64.891,08 0,1% 

12. Αστική ευθύνη πλοίων 184.050,49 0,2% 

13. Γενική αστική ευθύνη 2.097.569,26 2,4% 

14. Πιστώσεις 2.553.401,47 2,9% 

15. Εγγυήσεις 22.390,02 0,0% 

16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 5.981.301,03 6,9% 

17. Νομική προστασία 642.667,09 0,7% 

18. Βοήθεια 45.931.187,81 52,8% 

Σύνολο 86.902.485,24 100,0% 

 

 

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής εντοπίζεται στη βοήθεια (52,8%),  στην 

αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων (11,8%) και στην πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 

(10,6%). 

Σε σχέση με το 2009, η παραγωγή ανά κλάδο μεταβλήθηκε όπως δείχνει ο πίνακας 

14. 
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Πίνακας 14: Μεταβολή της παραγωγής από αντασφαλίσεις κατά Ζημιών 

 2010 (€) 2009 (€) Μεταβολή 

1. Ατυχήματα 2.707.108,73 3.756.108,25 -27,9% 

2. Ασθένειες 2.476.913,09 5.713.100,00 -56,6% 

3. Χερσαία  οχήματα 314.005,68 293.642,80 +6,9% 

5. Αεροσκάφη 0,00 0,00 ---- 

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) -100.907,93 1.334.577,06 ---- 

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 1.085.930,80 945.695,54 +14,8% 

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 9.254.531,25 11.116.936,31 -16,8% 

9. Λοιπές ζημίες αγαθών 3.385.216,03 4.302.608,57 -21,3% 

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 10.302.229,34 5.736.446,95 +79,6% 

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 64.891,08 63.820,34 +1,7% 

12. Αστική ευθύνη πλοίων 184.050,49 22.128,71 +731,7% 

13. Γενική αστική ευθύνη 2.097.569,26 2.273.509,07 -7,7% 

14. Πιστώσεις 2.553.401,47 8.251.079,59 -69,1% 

15. Εγγυήσεις 22.390,02 25.786,28 -13,2% 

16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 5.981.301,03 7.184.848,28 -16,8% 

17. Νομική προστασία 642.667,09 1.581.941,27 -59,4% 

18. Βοήθεια 45.931.187,81 50.576.137,20 -9,2% 

Σύνολο 86.902.485,24 103.178.366,22 -15,8% 
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2.6.3 Ασφαλίσεις Ζωής 

 

Μόνο σε δύο κλάδους σημειώθηκε παραγωγή από αντασφαλιστικές εργασίες, σε 

αυτούς της ζωής και της υγείας. Σχεδόν όλη η παραγωγή (87,7%) αφορά τον πρώτο 

κλάδο. 

 

Πίνακας 15: Παραγωγή από αντασφαλίσεις Ζωής 

 € Συμμετοχή 

I. Ζωής 6.264.315,53 87,7% 

IV. Υγείας 882.151,03 12,3% 

Σύνολο 7.146.466,56 100,0% 

 

 

Συγκριτικά με το 2009, η παραγωγή Ζωής από αντασφαλιστικές εργασίες αυξήθηκε 

κατά 28,8%. Στον κλάδο ζωής, η αύξηση ήταν 13,0% ενώ στον κλάδο υγείας 

πολλαπλασιάστηκε. 

 

Πίνακας 16: Μεταβολή της παραγωγής από αντασφαλίσεις Ζωής 

 2010 (€) 2009 (€) Μεταβολή 

I. Ζωής 6.264.315,53 5.543.482,53 +13,0% 

IV. Υγείας 882.151,03 5.931,86 +14.771,4% 

Σύνολο 7.146.466,56 5.549.414,39 +28,8% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

 

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 

3.  Εισαγωγή 

 

Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων είναι μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της 

σύγχρονης  κοινωνικής  και  οικονομικής  ζωής,  είτε  από  την  άποψη  των  διακινούμενων 

ατόμων και αντικειμένων, είτε των κεφαλαίων που επενδύονται σε αυτήν, σε οχήματα, 

αυτοκινητόδρομους, συστήματα ρυθμίσεως κυκλοφορίας κλπ. 

Όμως αυτή η ίδια κυκλοφορία των αυτοκινήτων έχει κι ένα θλιβερό προνόμιο: των 

θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και των λοιπών ατυχημάτων σωματικών βλαβών ή / 

και υλικών ζημιών. 

Επειδή όλα αυτά τα ατυχήματα οφείλονται κυρίως σε πράξεις ή παραλείψεις των 

οδηγών, θεμελιώνουν, πέρα από τις ποινικές ευθύνες, και ευθύνες αστικές για την καταβολή 

σχετικών αποζημιώσεων. 

Οι   ευθύνες   αυτές   προβλέπονται   και   αντιμετωπίζονται   από   την   ασφάλιση   

των αυτοκινήτων, αφού ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να καλύπτει είτε τις ευθύνες 

αυτές και μόνο (ασφάλισης ευθύνης), που είναι υποχρεωτική από το Νόμο, είτε να 

αναφέρεται και στις ζημιές του ιδίου αυτοκινήτου (ασφάλιση περιουσίας), οπότε μιλάμε για 

τη μικτή ασφάλιση (ζημιές από πρόσκρουση, φωτιά, κλοπή κ.α.) που είναι προαιρετική. 

Σκοπός  αυτού του κεφαλάιου είναι αφ΄ ενός μεν να δώσουμε μία γενική εικόνα 

για τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων από πλευράς οικονομικών και στατιστικών 

στοιχείων τόσο για την Ελληνική όσο και για την Ευρωπαϊκή αγορά, αφ΄ ετέρου δε να 

παρουσιάσουμε ένα πλήθος στοιχείων συναφών με το αυτοκίνητο όπως τα τροχαία 

ατυχήματα, τους παθόντες από αυτά, τις επικίνδυνες παραβάσεις κ.λπ. 

Για τη συγγραφή αυτού του κεφαλάιου χρησιμοποιήθηκαν κείμενα και στοιχεία τόσο 

από Ευρωπαϊκούς όσο και από εθνικούς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα,οι πηγές 

πληροφόρησης για τα ελληνικά δεδομένα προήλθαν από ανακοινώσεις της ΕΠΕΙΑ,τις 

αντίστοιχες εκδόσεις της ΕΑΕΕ, στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Ελληνικής αστυνομιάς 

διέυθυνσης ασφάλειας και για τα ευρωπαΪκά δεδομένα από  την CEA  (Comité Européen 

des Assurances – Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων). 
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3.1Χρηματοοικονομική εικόνα 

 

3.1.1 Παραγωγή ασφαλίστρων και αποζημιώσεις 

 

Κατά τη διάρκεια του 2009, 41 ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν 

στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων, με σύνολο παραγωγής ασφαλίστρων 1,9 δισ. €, 

αυξημένη κατά 11,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ειδικότερα στους κλάδους 

«3. Χερσαία οχήματα»  και   «10.   Αστικής   ευθύνη   χερσαίων   οχημάτων»,   η   

παραγωγή  ήταν   431 εκατομμύρια € και 1,4 δισ. € αντίστοιχα. 

 

Γράφημα 6: Ασφαλιστικές επιχειρήσεις αυτοκινήτου στην Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 2009 στην Ελλάδα όλων των κλάδων 

ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) ήταν 5,4 δισ., αυξημένη κατά 4,5% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά. Στον κλάδο των ασφαλίσεων κατά ζημιών, η παραγωγή ήταν 2,9 

δισ. € η οποία ήταν 8,2% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη παραγωγή του 2008. 

 

Πίνακας 17: Παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα, 2009 
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Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι η ασφάλιση αυτοκινήτου αντιπροσωπεύει το 34,6% 

της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων και το 64,2% της παραγωγής ασφαλίστρων του 

κλάδου κατά ζημιών. 

 

Γράφημα 7: Παραγωγή ασφαλίστρων 2005 – 2009 (δισ. €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα πρόσφατα δεδομένα από τους πρώτους 9 μήνες του 2010 δείχνουν ότι η 

παραγωγή ασφαλίστρων ξεπέρασε τα 4 δισ. € και στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου ήταν πάνω 

από 1,5 δισ. €. 

 

Πίνακας 18: Παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα, εννεάμηνο 2010 

 

 

 

 

 

 

 

                       Πηγή:ΕΠΕΙΑ 
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Οι  πληρωθείσες  αποζημιώσεις  του  κλάδου  αυτοκινήτων  κατά  τη  διάρκεια  του  

2009 έφτασαν τα 997 εκατομμύρια €  

 

Πίνακας 19: Αποζημιώσεις στην Ελλάδα, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι η αποζημιώσεις για τα αυτοκίνητα 

αντιπροσωπεύουν το 33,4% των συνολικών αποζημιώσεων και το 75,3% των 

αποζημιώσεων του κλάδου κατά ζημιών. 

 

Γράφημα 8: Αποζημιώσεις 2005 – 2009 (δισ. €) 

 

 

 

 

 

 

 

Για τους πρώτους εννέα μήνες του 2010, οι αποζημιώσεις κινήθηκαν όπως 

δείχνει ο παρακάτω πίνακας. 

Πίνακας 20: Αποζημιώσεις στην Ελλάδα, εννεάμηνο 2010 
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3.1.2 Οικονομικά στοιχεία του κλάδου αστικής ευθύνης οχημάτων  

Ειδικά  για  την  ασφάλιση  αστικής  ευθύνης  οχημάτων,  υπάρχει  δημοσιευμένη 

πληροφόρηση  στις  οικονομικές  καταστάσεις από  τις  ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  οι  

οποίες  ασκούν τον κλάδο. Σύμφωνα  με  τις  δημοσιευμένες  οικονομικές  καταστάσεις  

των  λογαριασμών εκμεταλλεύσεως  του  κλάδου,  η  ιδία  κράτηση  δεδουλευμένων  

ασφαλίστρων  έφτασε  τα  1,2 δισ.  €  και  η  αντίστοιχη  ιδία  κράτηση  αποζημιώσεων 

(αναλογία  έτους)  το  1  δισ.  €.  Σε προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα πρόσκτησης 

δαπανήθηκαν 240 εκατομμύρια €. Το τεχνικό  αποτέλεσμα  του  κλάδου  διαμορφώθηκε  

στα  42  εκατομμύρια  €  χωρίς  να  ληφθούν υπόψη τα γενικά (λειτουργικά) έξοδα του 

κλάδου και οι φόροι. Το  αντίστοιχο  τεχνικό  αποτέλεσμα  του  2008  ήταν  ζημιά  148  

εκατομμύρια  €.  Οι αθροιστικές  οικονομικές  καταστάσεις  του  συνόλου  των  

ασφαλιστικών  επιχειρήσεων  οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο αστικής ευθύνης 

οχημάτων φαίνονται στους πίνακες 21 και 22. 

Πίνακας 21: Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφάλισης Αστικής ευθύνης οχημάτων 

συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Έσοδα) 
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Πίνακας 22: Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφάλισης Αστικής ευθύνης οχημάτων 

συνόλου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Έξοδα) 

 

                 Πηγή:ΕΑΕΕ
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3.1.3 Χρηματοοικονομικοί δείκτες του κλάδου αστικής ευθύνης οχημάτων  

Οι  αριθμοδείκτες  επιτρέπουν  τη  συγκριτική  αξιολόγηση  των  σημαντικών  

δεδομένων που  προέρχονται  από  τα  αναλυτικά  στοιχεία  των  οικονομικών  

καταστάσεων.  Στους  παρακάτω πίνακες  γίνεται  υπολογισμός  των  χρηματοοικονομικών  

αριθμοδεικτών  για  τον  λογαριασμό της  αστικής  ευθύνης  οχημάτων  και  παρατίθενται  

για  σύγκριση  οι  αντίστοιχοι  για  τους λοιπούς  κλάδους  ζημιών (εκτός  αστικής  

ευθύνης  οχημάτων).  Τα  στοιχεία  τα  οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό τους 

αφορούν τα έτη 2009 και 2008.  

Πίνακας 23: Αριθμοδείκτες 2009 και 2008 - Διαχείριση ασφαλίστρων 

 

 

Όπως φαίνεται κι από τον πίνακα 23, η ιδία κράτηση ασφαλίστρων είναι πολύ 

μεγαλύτερη στον  κλάδο  της  αστικής  ευθύνης  οχημάτων  σε  σχέση  με  τους  λοιπούς  

κλάδους.  Το  κόστος πρόσκτησης  ασφαλιστικών  εργασιών,  το  οποίο  περιλαμβάνει  την  

προμήθεια  των διαμεσολαβούντων  προσώπων  και  άλλα  συναφή  έξοδα,  φτάνει  το  

16,7%  όταν  είναι  15,4% για  τους  Λοιπούς  κλάδους.  Τόσο  τα  έσοδα  από  επενδύσεις  

όσο  και  τα  δικαιώματα συμβολαίων  ως  ποσοστό  των  εσόδων  είναι  μεγαλύτερα  από  

τα  αντίστοιχα  των  λοιπών κλάδων κατά ζημιών.  

Ως προς τη διαχείριση των αποζημιώσεων (πίνακας 24) των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων, η ιδία  κράτηση  είναι  96,8%  και  ο  δείκτης  ζημιών  (loss  ratio)  

συμπεριλαμβανομένου  του δικαιώματος  συμβολαίων φτάνει  το  79,7%.  Αντιθέτως,  η  

ιδία  κράτηση  αποζημιώσεων  είναι πολύ  πιο  χαμηλή  στους  λοιπούς  κλάδους  ζημιών  

(67,8%)  και  ο  δείκτης  ζημιών  πολύ  πιο χαμηλός (38,4%). Επίσης, στον κλάδο της 

αστικής ευθύνης οχημάτων, ο δείκτης ζημιών επί της  ιδίας  κράτησης  είναι  πολύ  

μεγαλύτερος  του  αντίστοιχου  των  λοιπών  κλάδων  ζημιών.  

Ακόμη,  οι  εκκρεμείς  ζημίες  τέλους  έτους  του  κλάδου  αστικής  ευθύνης  

οχημάτων  σε  σχέση με τις υποχρεώσεις για αποζημιώσεις (αναλογία έτους) ανήλθαν κατά 
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μέσο όρο στο 185,3%.  

Τέλος, ο αντίστοιχος λόγος των εκκρεμών ζημιών επί της ιδίας κράτησης φτάνει στο 

182,1%. 

 

Πίνακας 24: Αριθμοδείκτες 2009 και 2008 - Διαχείριση αποζημιώσεων 

 

                         Πηγή:ΕΑΕΕ 

 

Οι εκκρεμείς ζημίες αναλογούν στο 134,3% (πίνακας 25) της παραγωγής 

ασφαλίστρων και υπερβαίνουν κατά πολύ το αντίστοιχο ποσοστό για τους λοιπούς 

κλάδους ζημιών. Τέλος, το περιθώριο  τεχνικού  κέρδους  διαμορφώθηκε  στο  2,9%  όταν  

ήταν  31,9%  στους  λοιπούς κλάδους κατά ζημιών. 

 

Πίνακας 25: Αριθμοδείκτες 2009 – Λοιποί δείκτες 

 

                                Πηγή:ΕΑΕΕ 
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3.1.4 Δείκτης ζημιών ανά κάλυψη και τύπο οχήματος  

Σε  αυτή  την  παράγραφο  υπολογίζεται  ο  αντίστοιχος  δείκτης  ζημιών  (loss  ratio) 

συμπεριλαμβανομένων  των  δικαιωμάτων  συμβολαίων ανά  κάλυψη  και  τύπο  οχήματος  

για το  ημερολογιακό  έτος  2009.  Τα  στοιχεία  αντλήθηκαν  από  τη  Στατιστική  

Επετηρίδα  έτους 2009  της  Διεύθυνσης  Πληροφορικής (ΥΣΑΕ)  της  ΕΑΕΕ  και  

προέρχονται  από  τις  δηλώσεις στοιχείων  33  ασφαλιστικών  εταιριών  -  μελών  που  

κατέγραψαν  εργασίες  στην  ασφάλιση αυτοκινήτων, και των οποίων τα στοιχεία κρίθηκαν 

πλήρη και συγκρίσιμα. 

Πίνακας 26: Δείκτες ζημιών ανά κάλυψη και τύπο οχήματος, 2009 
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3.2  Στατιστικά στοιχεία 

3.2.1 Εκατοστιαίες κατανομές ασφαλισμένων οχημάτων 2009  

Οι  εκατοστιαίες  κατανομές  που  υπολογίστηκαν  στους  πίνακες  που  ακολουθούν  

και προέρχονται  από  τη  Στατιστική  Επετηρίδα  έτους  2009  της  Διεύθυνσης  

Πληροφορικής (ΥΣΑΕ) της ΕΑΕΕ. Τα  στοιχεία  αφορούν  ένα  σύνολο  4.903.182  

οχημάτων  για  το  2009,  υπολογισμένων στατιστικά με βάση τις ημέρες ασφάλισης κάθε 

συμβολαίου ξεχωριστά, με αναγωγή στις 365 ημέρες του έτους. Να  σημειωθεί  ότι  δεν  

περιλαμβάνονται  στο  ανωτέρω  σύνολο  γιατί  δεν  ασφαλίζονται  σε Ιδιωτικές  

ασφαλιστικές  εταιρίες,  τα  οχήματα  του  Δημοσίου  τομέα (συμπεριλαμβανομένων των 

Σωμάτων Ασφαλείας) και τα ΚΤΕΛ.  

α) Εκατοστιαία κατανομή ασφαλισθέντων οχημάτων ανά κατηγορία  

Για τον υπολογισμό της εκατοστιαίας κατανομής ανά κατηγορία οχήματος, το 

σύνολο των οχημάτων  ομαδοποιήθηκε  σε  3  μεγάλες  κατηγορίες  σύμφωνα  με  την  

κατηγοριοποίηση  που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλειών (CEA)4:  

- Επιβατικά – Ταξί (τετράτροχα έως 3,5 τόνους)  

- Φορτηγά – Αγροτικά – Λεωφορεία  

- Μοτοσυκλέτες – Μοτοποδήλατα (δίτροχα – τρίτροχα) 

 

Γράφημα 9 και Πίνακας 27: Εκατοστιαία κατανομή ασφαλισθέντων οχημάτων 

 

                                                           
4 Βλ. ενότητα. Η Ευρωπαϊκή αγορά ασφάλισης αυτοκινήτων. 
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Είναι  φανερό  από  τον  πίνακα  ότι  η  πλειοψηφία  των  ασφαλισθέντων  οχημάτων  

(70%) ανήκει  στην  ομάδα  των  τετράτροχων  έως  3,5  τόνους.  Ειδικά  η  κατηγορία  των  

επιβατικών Ι.Χ., που είναι και η πολυπληθέστερη στην ομάδα των τετράτροχων, αποτελεί 

το 68,7% του συνόλου των ασφαλισθέντων οχημάτων. 

β) Εκατοστιαία κατανομή ασφαλισθέντων επιβατικών Ι.Χ. ανά ιπποδύναμη  

Για  τον  υπολογισμό  της  εκατοστιαίας  κατανομής  των  ασφαλισθέντων  

επιβατικών  Ι.Χ.. αυτά ομαδοποιήθηκαν σε 3 μεγάλες κατηγορίες:  

- Έως 9 φορολογήσιμους ίππους  

- Από 10 έως και 15 φορολογήσιμους ίππους  

- Από 16 και πάνω φορολογήσιμους ίππους. 

 

Πίνακας 28: Εκατοστιαία κατανομή ασφαλισθέντων Ι.Χ.Ε. ανά ιπποδύναμη 

 

Είναι  φανερό  ότι  η  πλειοψηφία  των  ασφαλισθέντων  οχημάτων  (63,5%)  ανήκει  

στην ομάδα  ιπποδυνάμεως  10-15  ίππων.  Ειδικά  η  κατηγορία  των  επιβατικών  Ι.Χ.  10  

ίππων,  που είναι  και  η  πολυπληθέστερη,  αποτελεί  το  27,8%  του  συνόλου  των  

ασφαλισθέντων επιβατικών Ι.Χ.  

γ) Εκατοστιαία κατανομή ασφαλίστρων ανά κατηγορία οχήματος  

Για  τον  υπολογισμό  της  εκατοστιαίας  κατανομής των  εγγεγραμμένων  

ασφαλίστρων (στο σύνολο  των  καλύψεων)  ανά  κατηγορία  οχήματος,  τα  οχήματα  

ομαδοποιήθηκαν  στις  3 μεγάλες κατηγορίες που περιγράφηκαν στην παράγραφο (α) που 

προηγήθηκε.  
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Γράφημα 10 και Πίνακας 29: Εκατοστιαία κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων 

 

Όπως  φαίνεται,  ο  μεγαλύτερος  όγκος  ασφαλίστρων  (78,4%)  προέρχεται  από  

την  ομάδα των  τετράτροχων  έως  3,5  τόνους.  Ειδικά  η  κατηγορία  των  επιβατικών  

Ι.Χ.  που  είναι  και  η πολυπληθέστερη  στην  ομάδα  των  τετράτροχων,  συνεισφέρει  το  

75,9%  του  συνόλου  των ασφαλίστρων.  

δ) Εκατοστιαία κατανομή ασφαλίστρων επιβατικών Ι.Χ. ανά ιπποδύναμη  

Για  τον  υπολογισμό  της  εκατοστιαίας  κατανομής  των  εγγεγραμμένων  

ασφαλίστρων  των επιβατικών Ι.Χ. (στο σύνολο των καλύψεων) ανά ιπποδύναμη, τα 

οχήματα ομαδοποιήθηκαν στις 3 μεγάλες κατηγορίες που περιγράφηκαν στην παράγραφο 

(β) που προηγήθηκε.  

 

Πίνακας 30: Εκατοστιαία κατανομή ασφαλίστρων Ι.Χ.Ε. ανά ιπποδύναμη 

 

Όπως  φαίνεται,  ο  μεγαλύτερος  όγκος  ασφαλίστρων  (66,1%)  προέρχεται  από  

την  ομάδα ιπποδυνάμεως 10-15 ίππων. Ειδικά η κατηγορία των επιβατικών Ι.Χ. 10 ίππων, 

που είναι και η  πολυπληθέστερη,  συνεισφέρει  το  25,8%  του  συνόλου  των  

ασφαλίστρων  των  επιβατικών Ι.Χ.  
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ε) Εκατοστιαία κατανομή ποσών δηλωθείσων ζημιών ανά είδος κάλυψης  

Για  τον  υπολογισμό  της  εκατοστιαίας  κατανομής  των  ποσών  δηλωθείσων  

ζημιών  ανά είδος ασφαλιστικής κάλυψης, χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των ζημιών που 

δηλώθηκαν για πρώτη  φορά  το  έτος  2009,  ανεξαρτήτως  αν  για  αυτές  υπήρξε  

καταβολή  αποζημίωσης  ή παρέμειναν εκκρεμείς στο τέλος του έτους.  

Συνεπώς  στον  πίνακα  που  ακολουθεί  η  κατανομή  των  αποζημιώσεων  

αναφέρεται  στο ποσό  αποκατάστασης  ζημιών (πληρωθείσες  και  εκκρεμείς)  όπως  

αυτές  αποτιμώνται  στο τέλος του ημερολογιακού έτους δήλωσης. 

Πίνακας 31: Εκατοστιαία κατανομή ποσού δηλωθεισών ζημιών ανά είδος κάλυψης 

 

 

Όπως φαίνεται, ο μεγαλύτερος όγκος αποζημιώσεων (εκτίμηση πρώτου έτους) 

προέρχεται από τις υλικές ζημιές (58,7%) στο πλαίσιο της κάλυψης της αστικής ευθύνης 

έναντι τρίτων. Η  αντίστοιχη  κάλυψη  των  σωματικών  βλαβών  εκτιμάται  ότι  

συμμετέχει  κατά  21,9%  στο σύνολο  των  αποζημιώσεων.  Βέβαια  το  ποσοστό  αυτό  

αναμένεται  ότι  θα  αυξηθεί  με  το πέρασμα  του  χρόνου,  καθώς  πολλές  από  τις  

υποθέσεις  ζημιών  σωματικών  βλαβών επιλύονται δικαστικά.  
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3.2.2 Στατιστικά στοιχεία κυκλοφορούντων οχημάτων  

 

Το πλήθος και η εκατοστιαία κατανομή των κυκλοφορούντων οχημάτων, στον 

πίνακα που ακολουθεί,  προέρχεται  από  τα  στοιχεία  της  Ελληνικής  Στατιστικής  Αρχής 

(ΕΛΣΤΑΤ)5 που αναφέρεται  σε  πλήθος  αυτοκινήτων  και  μοτοσυκλετών  που  

βρίσκονταν  σε  κυκλοφορία  στο τέλος του έτους 2009. 

 

Πίνακας 32: Κυκλοφορούντα οχήματα, 2009 

 

 

Όσον  αφορά  τα  ανωτέρα  στοιχεία,  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  το  πλήθος  

οχημάτων  που καταγράφει  η  ΕΛΣΤΑΤ  υπολείπεται  του  πραγματικού  μεγέθους  των 

κυκλοφορούντων  κατά το  πλήθος  αυτών  που  αδειοδοτούνται  για  κυκλοφορία  από  

φορείς  άλλους,  εκτός  του υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα  με  έρευνα  της  ΕΑΕΕ  

που  πραγματοποιήθηκε  την  προηγούμενη  χρονιά  με ερωτηματολόγιο  σε  επιλεγμένους  

φορείς  του  Δημοσίου,  κατεγράφησαν  επιπροσθέτως  των ανωτέρω:  

-  1.600.000  άδειες  κυκλοφορίας  που  χορηγήθηκαν  από  το  πρώην  Υπουργείο  

Δημοσίας Τάξεως για μοτοποδήλατα.  

-  5.500  άδειες  που  χορηγήθηκαν  από  το  πρώην  Υπουργείο  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  για  

μηχανήματα έργων.  

-  268.000  άδειες  που  χορηγήθηκαν  από  το  πρώην  Υπουργείο  Αγροτικής  

Ανάπτυξης  για γεωργικά μηχανήματα.  

Όμως  δεν  είναι  γνωστό  αν  οι  ανωτέρω  φορείς  προβαίνουν  συχνά  σε  

εκκαθάριση  του σχετικού  μητρώου  με  βάση  τις  αποσύρσεις  από  την  κυκλοφορία,  

συνεπώς  είναι αδιευκρίνιστο  το  πλήθος  εκ  των  ανωτέρω  οχημάτων  που  πραγματικά  

βρίσκεται  σε κυκλοφορία.  

                                                           
5 πρώην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) 
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3.2.3 Στατιστικά στοιχεία τροχαίων ατυχημάτων  

 

Το  πλήθος  και  η  κατανομή  των  οδικών  τροχαίων  ατυχημάτων,  στον  πίνακα  

που ακολουθεί, προέρχεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από σχετική έρευνα που 

διενεργεί. Η  έρευνα  διενεργείται  σε  μηνιαία  βάση  και  παρακολουθεί  τον  αριθμό  των  

τροχαίων ατυχημάτων  κατά  βαρύτητα (θανατηφόρα  και  με  τραυματισμούς)  και  τον  

αριθμό  των παθόντων ατόμων σε αυτά κατά κατηγορία (οδηγοί, μεταφερόμενοι, πεζοί). 

Αρμόδιες για τη συμπλήρωση των Δελτίων Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων (ΔΟΤΑ) είναι 

οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές ολόκληρης της χώρας.  

Για  την  ανωτέρω  έρευνα,  οδικό  τροχαίο  ατύχημα (με  σωματικές  βλάβες)  

θεωρείται  το συμβάν  που  γίνεται  σε  δρόμους  ή  πλατείες,  ελεύθερων  στη  δημόσια  

χρήση,  με  συμμετοχή ενός  ή  περισσοτέρων  οχημάτων  σε  κίνηση,  που  είχε  ως  

αποτέλεσμα  το  θάνατο  ή  τον τραυματισμό προσώπου ή προσώπων.  

 Νεκρός  θεωρείται  το  πρόσωπο  εκείνο,  του  οποίου  ο  θάνατος  επέρχεται  την  

ίδια  στιγμή ή μέσα σε διάστημα 30 ημερών από το ατύχημα.  

 Τραυματίας θεωρείται το παθόν πρόσωπο που υπέστη σωματική κάκωση ή βλάβη 

της υγείας του.  

 Βαριά  τραυματισμένος  θεωρείται  το  παθόν  πρόσωπο  που  υπέστη  σοβαρή  

βλάβη, όπως  κρανιοεγκεφαλική  κάκωση,  ακρωτηριασμό,  πολλαπλό  

τραυματισμό  με  αποτέλεσμα  να  χάσει  τη  διανοητική  του  επαφή  με  το  

περιβάλλον  και  να  κινδυνεύσει σοβαρά η ζωή του.  

 Ελαφρά τραυματισμένος θεωρείται το παθόν πρόσωπο που υπέστη απλή σωματική  

κάκωση, μη ικανή να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο. 
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Πίνακας 33: Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντα από αυτά πρόσωπα, 2007-2009 

 

Στον  επόμενο  πίνακα  περιέχονται  τα  στοιχεία  για  τα  ατυχήματα  για  τους  

πρώτους  εννέα μήνες του 2010 σε σχέση με τους πρώτους μήνες του 2009.  

Πίνακας 34: Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντα από αυτά πρόσωπα, 2009-2010 

 

Ο  πίνακας  που  ακολουθεί  προέρχεται  από  τη  Διεύθυνση  Τροχαίας  της  

Ελληνικής Αστυνομίας  και  αφορά  στον  αριθμό  των  νεκρών  ανά  είδος  ατυχήματος  

για  το  2009.  Όπως φαίνεται, η σύγκρουση και η εκτροπή οχημάτων είναι οι δύο 

κυριότερες αιτίες για πρόκληση θανατηφόρων ατυχημάτων. 



80 

Πίνακας 35: Νεκροί ανά κατηγορία ατυχήματος και τύπο οχήματος 

 

Τέλος,  όσον  αφορά  τη  διερεύνηση  των  αιτίων  για  την  πρόκληση  τροχαίων  

ατυχημάτων (και  κατά  συνέπεια  σωματικών  βλαβών  από  αυτά),  ακολουθεί  ο  

σχετικός  πίνακας  από  τη Διεύθυνση  Τροχαίας  της  Ελληνικής  Αστυνομίας.  Όπως  

καταγράφεται  από  τις  σχετικές παραβάσεις το μεγαλύτερο μέρος των ατυχημάτων 

οφείλεται στην υπερβολική ταχύτητα και στη μη χρήση ζώνης/κράνους 

Πίνακας 36: Πίνακας επικίνδυνων παραβάσεων 
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3.2.4 Λοιπά στατιστικά στοιχεία   

α) Στατιστικά στοιχεία κλοπών τροχοφόρων  

Ο  πίνακας  κλοπών  που  ακολουθεί  αφορά  τον  αριθμό  κλοπών  τροχοφόρων  που 

διαπράχθηκαν  εντός  της  ελληνικής  επικράτειας,  καθώς  επίσης   και  τα  περιστατικά  

που εξιχνιάστηκαν και το πλήθος των συλληφθέντων δραστών.  

Πίνακας 37: Κλοπές τροχοφόρων στην επικράτεια 

 

Όπως  διευκρινίζεται  από  τη  Διεύθυνση  Δημόσιας  Ασφάλειας,  από  τις  26.711  

κλοπές τροχοφόρων  συνολικά  για  το  2009,  οι  14.948 (ποσοστό  56,0%)  αφορούσαν  

σε  κλοπές μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων.  Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  το  ποσοστό  των  

περιπτώσεων  που εξιχνιάστηκαν  επί  των  περιστατικών  που  τελέστηκαν,  κυμαίνεται  

μεταξύ  41%  -  45%  τα τελευταία 5 χρόνια. 

Γράφημα 11: Κλοπές και Εξιχνιάσεις τροχοφόρων οχημάτων 
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β) Δείκτης τιμών καταναλωτή  

Ο πίνακας που ακολουθεί προέρχεται από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ επί της 

μεταβολής του γενικού  επιπέδου  τιμών  των  προϊόντων  και  υπηρεσιών  που  απαρτίζουν  

το  Δείκτη  Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για το έτος 2009 σε σύγκριση με το 2008.  

Από  το  σύνολο  των  ομάδων  και  υπο-ομάδων  του  ΔΤΚ  απομονώθηκαν  οι  

κάτωθι  υπο-ομάδες  της  ομάδας:  «7.  Μεταφορές»,  οι  οποίες  θεωρούνται  σημαντικές  

για  την  ασφάλιση αυτοκινήτων:  

 

Πίνακας 38: Ανάλυση υπο-ομάδων Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2009/2008) 
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3.3  Η Ευρωπαϊκή αγορά ασφάλισης αυτοκινήτων 

Αν  και  οι  ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  οι  οποίες  δραστηριοποιούνται  στον  κλάδο 

αυτοκινήτου  μειώθηκαν  σταθερά  και  έφτασαν  να  είναι  λιγότερες  από  1.100  το  

2007,  ο ανταγωνισμός  μεταξύ  τους  παρέμεινε  έντονος  στην  Ευρώπη,  τη  μεγαλύτερη  

αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο, όπου κυκλοφορούν πάνω από 315 εκατομμύρια οχήματα6. 

 Ο  συνδυασμένος  δείκτης  ζημιών7 (ο  οποίος  περιλαμβάνει  τους  δείκτες  ζημιών  

και εξόδων)  ξεπέρασε  το  100%  το  2007,  δείχνοντας  ένα  ζημιογόνο  αποτέλεσμα  μετά  

από  πέντε κερδοφόρες χρήσεις.  

Από  τη  μελέτη  των  αποζημιώσεων,  αν  και  αυτές οι οποίες  αφορούν  σε  

σωματική  βλάβη αποτελούν  σχετικά  μικρό  μέρος  των  περιπτώσεων  καταβολής  

αποζημίωσης,  προκύπτει  ότι αυτές  απορροφούν  το  50%  των  εξόδων  αποζημίωσης  

της  αστικής  ευθύνης  χερσαίων οχημάτων.  

 

3.3.1 Αριθμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων  

 

Ο  αριθμός  των  ασφαλιστικών  επιχειρήσεων  οι  οποίες  είναι  δραστήριες  στην  

Ευρωπαϊκή αγορά  αυτοκινήτου (εκτίμηση  η  οποία  προέρχεται  από  ένα  δείγμα  26  

χωρών  που αντιπροσωπεύουν  το  95%  της  παραγωγής  ασφαλίστρων)  μειώθηκε  

σταθερά  από  τις  1.385 επιχειρήσεις  το  2002  σε  λιγότερες  από  1.100  το  20078.  Αυτή  

η  διαδικασία  συμβαίνει  εδώ και πολλά χρόνια και αντιστοιχεί σε μία μέση ετήσια μείωση 

της τάξης του 4%.  

Γράφημα 12: Ασφαλιστικές επιχειρήσεις αυτοκινήτου στην Ευρώπη, CEA-33 

 

                                                           
6 Αυτή η ενότητα αντλεί στοιχεία από την πρόσφατη έκδοση του CEA: CEA Statistics N°38, February 2010: 

European Motor Insurance Market 
7 combined ratio 
8 Το  μέγεθος  αφορά  στις  αδειοδοτημένες  επιχειρήσεις  οι  οποίες  μπορεί  να  μην  είναι  όλες  ενεργές.  

Το ποσοστό  των  μη  ενεργών  επιχειρήσεων  είναι  χαμηλό  στις  πιο  πολλές  αγορές,  με  την  

αξιοσημείωτη  εξαίρεση του Ηνωμένου Βασιλείου όπου μόνο 60 από τις 263 αδειοδοτημένες επιχειρήσεις 

είναι ενεργές. 
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3.3.2 Ασφαλιζόμενα οχήματα  

 

Τα  επιβατικά  οχήματα (τετράτροχα  κάτω  των  3,5  τόνων)  αποτελούν  το  

μεγαλύτερο ποσοστό (79%) των οχημάτων.   

 

Γράφημα 13 και Πίνακας 39: Εκατοστιαία κατανομή ασφαλισθέντων οχημάτων 

 

 

Γράφημα 14: Πυκνότητα ασφαλισμένων Ι.Χ.Ε. οχημάτων ανά 1.000 κατοίκους9 

 

 

 

                                                           
9 Στο συγκεκριμένο γράφημα, ο μέσος του CEA δεν περιλαμβάνει την Τουρκία. 
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Η  μέση  πυκνότητα  επιβατικών  οχημάτων  ανά  1.000  κατοίκους  εκτιμάται  ότι  

είναι  45310 το  2007.  Η  υψηλότερη  πυκνότητα  απαντάται  στην  Ισλανδία,  η  οποία  

έχει  πάνω  από  700αυτοκίνητα  ανά  1.000  κατοίκους,  ενώ  τα  χαμηλότερα  επίπεδα  

είναι  στη  Ρουμανία  και  την Τουρκία  με  λιγότερα  από  150.  Αν  και  το μέσο  επίπεδο  

αυξάνεται  τάχιστα,  είναι  κατά  πολύ χαμηλότερο  από  τον  μέσο  όρο  των  ΗΠΑ  ο  

οποίος  είναι  776  επιβατικά  οχήματα  ανά  1.000 κατοίκους.  

                                                           
10 Ο  μέσος  περιλαμβάνει  την  Τουρκία,  στην  οποία  η  πυκνότητα  των  αυτοκινήτων  είναι  

σημαντικά χαμηλότερη. Αφαιρώντας την Τουρκία από τον υπολογισμό, καταλήγουμε σε ένα μέσο 

της τάξης του 479. 
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3.3.3 Παραγωγή ασφαλίστρων  

 

Η  παραγωγή  ασφαλίστρων  του  κλάδου  αυτοκινήτων  αντιπροσωπεύει  το  30,3%  

της συνολικής  παραγωγής  ασφαλίσεων  κατά  ζημιών και  μαζί  με  την  ασφάλιση  

ατυχημάτων  και υγείας,  είναι  ένας  από  τους  μεγαλύτερους  κλάδους  ασφάλισης  στην  

Ευρώπη.  Οι  σχετικά υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης των υπολοίπων κλάδων ασφάλισης κατά 

ζημιών ήταν η αιτία που το  ποσοστό  συμμετοχής  της  ασφάλισης  αυτοκινήτων  έχει  

μειωθεί  κατά  τα  τελευταία  εφτά χρόνια.  

 

Γράφημα 15: Συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυτοκινήτου (δισ. €), CEA-33 

 

 

Το 2008, η παραγωγή ασφαλίστρου εκτιμάται ότι έφτασε τα 126,5 δισ. €, έναντι 129 

δισ. € το 2007, μία μείωση της τάξης του 0,2%. Είναι η πρώτη ονομαστική μείωση σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο  κατά  την  τελευταία  δεκαετία,  αλλά  η  τέταρτη  συνεχόμενη  μείωση  

σε  πραγματικές τιμές.  Αυτό  είναι  το  αποτέλεσμα  του  έντονου  ανταγωνισμού  μεταξύ  

των  ασφαλιστικών επιχειρήσεων  του  κλάδου  και  της  μείωσης  των  πωλήσεων  των  

νέων  αυτοκινήτων  εξαιτίας της οικονομικής επιβράδυνσης. 
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3.3.4 Αποζημιώσεις  

Το 2007, οι αποζημιώσεις έφτασαν τα 96,3 δισ. €, σε σύγκριση με τα 93,8 δισ. € του 

2006. Αυτό  εκπροσωπεί  μία  αύξηση  του  2,9%.  Σχετικά  χαμηλές  αυξήσεις  στις  

αποζημιώσεις (κοντά  στον  πληθωρισμό)  μεταξύ  του  2000  και  του  2006  κατέληγαν  

σε  χαμηλές  αυξήσεις των  τιμών  των  ασφαλίστρων,  ειδικά  κατά  τη  διάρκεια  των  

τελευταίων  ετών.  Ο  δείκτης ζημιών αυξήθηκε στο 76,8% το 2007 και συγκρίνεται με το 

75,2% το 2006 και το 74,6% το 2005.  

Ο  δείκτης  ζημιών  μεταβάλλεται  από  χώρα  σε  χώρα.  Οι  πιο  πολλές  χώρες  

έχουν  δείκτες κοντά  στον  Ευρωπαϊκό  μέσο  όρο  (77%),  αρκετές  χώρες  είναι  πολύ  

πιο  ψηλά  από  το συγκεκριμένο  επίπεδο,  συμπεριλαμβανομένων  της  Τουρκίας  και  της  

Σουηδίας  οι  οποίες κατέγραψαν  μείωση  στην  παραγωγή  ασφαλίστρων  το  2007.  

Χώρες  όπως  η  Σλοβακία,  η Δανία,  η  Ιρλανδία  και  η  Μάλτα,  από  την  άλλη,  έχουν  

ένα  δείκτη  κάτω  από  60%.  Αυτές  οι διαφορές μπορούν να οφείλονται στα διαφορετικά 

επίπεδα κόστους και στη διακύμανση του κινδύνου η οποία μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερα 

ασφάλιστρα.  

 

Γράφημα 16: Μέσος δείκτης ζημιών ασφάλισης αυτοκινήτου, CEA-33 
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3.3.5 Μέσο ασφάλιστρο  

Στην  Ευρώπη  (CEA-33),  το  μέσο  ασφάλιστρο  ανά  ασφαλισμένο όχημα  έφτασε  

τα  439  € το 2007, αυξάνοντας κατά 0,7% από τα 436 € από το 2006. Τα μέσα ασφάλιστρα 

διαφέρουν κατά  πολύ  ανά  χώρα.  Διαφορές  στην  οικονομική  ανάπτυξη  και  στα  

πρότυπα  διαβίωσης εξηγούν  πολλές  από  αυτές  τις  διαφοροποιήσεις.  Εντούτοις,  οι  

διαφορές  στο  μερίδιο  του πληθυσμού  το  οποίο  διαθέτει  κάλυψη  ιδίων  ζημιών  επίσης  

συνεισφέρει  στις διαφοροποιήσεις.  Αν  και  όλοι οι  ασφαλισμένοι  διαθέτουν  την  

κάλυψη  της  αστικής  ευθύνης οχημάτων, η κάλυψη των ιδίων ζημιών διαφέρει σημαντικά 

από αγορά σε αγορά. 

Γράφημα 17: Μέσο ασφάλιστρο ανά χώρα (τρέχουσες τιμές) 

 

Όπως  αναφερθήκαμε  προηγουμένως,  οι  διαφορές  στην  οικονομική  ανάπτυξη  

και  στο επίπεδο διαβίωσης εξηγούν τις διαφορές στο μέσο ασφάλιστρο μεταξύ των 

χωρών. Η χρήση της  μετατροπής  με  βάση  την  αγοραστική  δύναμη11 παρέχει  μία  πιο  

ακριβή  μέθοδο  για  τη σύγκριση  μεταξύ  χωρών.  Όπως  δείχνει  το  επόμενο  γράφημα,  

ο  υπολογισμός  των  μέσων ασφαλίστρων  με  βάση  αυτή  τη  μέθοδο  μειώνει  τις  

διαφορές  και  οδηγεί  σε  σημαντικές αλλαγές στην ιεράρχηση των χωρών.  

                                                           
11 Η  μετατροπή  των  συναλλαγμάτων  με  βάση  ισοτιμίες  οι  οποίες  λαμβάνουν  υπόψη  τους  την  

αγοραστική δύναμη  αποτελεί  ένα  πρόσφορο  τρόπο  σύγκρισης  χωρών  οι  οποίες  απολαμβάνουν  

διαφορετικά  επίπεδα οικονομικής  ανάπτυξης  (Purchasing  Power  Parity,  PPP).  Περισσότερη  ενημέρωση 

από  τον ΟΟΣΑ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.oecd.org/document/47/0,3343,en_2649_34357_36202863_1_1_1_1,00.html 
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Γράφημα 18: Μέσο ασφάλιστρο ανά χώρα (αγοραστική δύναμη) 

 

Ειδικά  για  την  κάλυψη  αστικής  ευθύνης  οχημάτων (γράφημα  14),  το  μέσο  

ασφάλιστρο έφτασε  τα  230  €  το  2008,  μειωμένο  κατά  5%  σε  σχέση  με  το  2007.  Ο  

μέσος  κυρίως επηρεάζεται από την Ιταλία, η οποία είναι η μεγαλύτερη αγορά ασφάλισης 

αυτοκινήτου στην Ευρώπη.  Ο  συγκεκριμένος  δείκτης  έχει  μεγάλες  διαφορές  μεταξύ  

των  Ευρωπαϊκών  χωρών. Γενικά, τα υψηλότερα ασφάλιστρα παρατηρούνται στις δυτικές 

Ευρωπαϊκές χώρες.  

Γράφημα 19: Μέσο ασφάλιστρο κάλυψης αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων 

(τρέχουσες τιμές), CEA-33 
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Τα  προσαρμοσμένα  ασφάλιστρα  με  βάση  την  αγοραστική  δύναμη  εξομαλύνουν  

κάποιες διαφορές,  όμως  η  μετατροπή  δεν  τις  εξαλείφει  όλες  κι  έτσι  απεικονίζουν  

περιφερειακά χαρακτηριστικά.  Παρόλ’  αυτά,  οι  περισσότερες  χώρες  πλησιάζουν  σε  

ένα  ασφάλιστρο  το οποίο βρίσκεται κοντά στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.  

Γράφημα 20: Μέσο ασφάλιστρο κάλυψης αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων 

(αγοραστική δύναμη), CEA-33 
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3.3.6 Φορολόγηση και Λοιπές επιβαρύνσεις  

Τα  μέσα  ασφάλιστρα  τα  οποία  έχουν  παρουσιαστεί  ως  τώρα  αναφέρονται  σε  

ποσά  προ φόρων και μπορεί να φαίνονται χαμηλότερα από αυτά τα οποία πληρώνουν οι 

ασφαλισμένοι. Αν  και  οι  διαφορές  μεταξύ  των  μέσων  ασφαλίστρων  κυρίως  

εξηγούνται  με  βάση  τους κινδύνους και τις αποζημιώσεις στις διάφορες Ευρωπαϊκές 

αγορές, ένα σημαντικό μέρος της διαφοράς  των  εμπορικών  ασφαλίστρων  οφείλεται  σε  

έναν  εξωτερικό  παράγοντα:  το φορολογικό καθεστώς το οποίο διέπει την ασφάλιση. 

Όπως  δείχνει  το  επόμενο  γράφημα,  ο  φορολογικός  συντελεστής  είναι  σχεδόν  60%  

στη Δανία, ενώ διάφορες χώρες όπως η Τσεχία, η Εσθονία και η Νορβηγία δεν επιβάλουν 

φόρο στην  ασφάλιση  αυτοκινήτου.  Οι  φόροι,  όταν  επιβάλλονται,  συχνά  αποτελούνται  

από εισφορές σε διάφορους οργανισμούς. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία ο φόρος του 

13,95% μερίζεται  σε  :  9%  χαρτόσημο,  2%  εισφορά  στο  Εθνικό  Ινστιτούτο  

Επειγόντων  Ιατρικών περιστατικών, 2,71% εισφορά στο Επικουρικό κεφάλαιο και 0,24% 

εισφορά στην Εποπτική αρχή.  Επιπλέον  φόρος  13%  υπέρ  της  Πυροσβεστικής  

υπηρεσίας  επιβάλλεται  για  τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.  

Γράφημα 21: Φορολόγηση και Λοιπές επιβαρύνσεις αστικής ευθύνης χερσαίων 

οχημάτων, CEA-33 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΦΕΣΗ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

 

4. Εισαγωγή 

Η χρηματοπιστωτική κρίση η οποία χτύπησε την παγκόσμια οικονομία από το 

καλοκαίρι του 2007 δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολεμική οικονομική ιστορία. Της 

κρίσης,προηγήθηκε μακρά περίοδος ταχείας πιστωτικής επέκτασης, χαμηλών επιτοκίων 

και ραγδαία αυξανόμενες τιμές των περιουσιακών στοιχείων (ιδίως στην αγορά ακινήτων). 

Την ακολούθησαν διαγραφές επισφαλών δανείων στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

στιςχώρες της ευρωζώνης, μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και αυστηροί όροι 

στις χορηγήσεις δανείων.Συνέπειες που καταγράφηκαν παγκοσμίως ήταν η 

αυστηροποίηση της εποπτείας των χρηματοοικονομικών οργανισμών, τα αυστηρά μέτρα 

δημοσιονομικής προσαρμογής και η ενίσχυση των μηχανισμών στήριξης των χωρών και 

των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η Ευρωπαϊκή οικονομία βρέθηκε στη μέση μίας από τις 

βαθύτερες υφέσεις από το 1930, με το ΑΕΠ της να συρρικνώνεται κατά 4,2% το 2009, τη 

μεγαλύτερη μείωση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και σημάδια ανάκαμψης 

έχουν εμφανιστεί, η ανάπτυξη παραμένει αβέβαιη και εύθραυστη. 

Μέσα στο παραπάνω περιβάλλον δραστηριοποιήθηκαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

σε Ευρώπη και Ελλάδα. Σε αυτό το κεφάλαιο έχουμε ως σκοπό να καταγράψουμε  πως 

επηρεάστηκε η δραστηριότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (27) από τη χρηματοπιστωτική κρίση μέσα από την 

επισκόπηση της εξέλιξης των βασικών μεγεθών τους και των χρηματοοικονομικών 

δεικτών τους. 

Για τη συγγραφή αυτού του κεφαλάιου χρησιμοποιήθηκαν κείμενα και στοιχεία τόσο 

από Ευρωπαϊκούς όσο και από εθνικούς οργανισμούς με αναφορές σε θέματα που 

σχετίζονται με τη χρηματοπιστωτική κρίση καθώς και στην εξέλιξη των συναφών 

οικονομικών μεγεθών. Πιο συγκεκριμένα, κύρια πηγή πληροφόρησης για τη γενική 

αναφορά του πρώτου  μέρους του κεφαλαίου ήταν η ειδική έκδοση “Economic crisis in 

Europe” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα στοιχεία για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις της 

Ευρώπης αντλήθηκαν από την έκδοση “European Insurance in Figures” της CEA (Comité 

Européen des Assurances – Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων), ενώ τα μεγέθη της 
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Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς προήλθαν από ανακοινώσεις της ΕΠΕΙΑ και τις 

αντίστοιχες εκδόσεις της ΕΑΕΕ.  
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4.1 Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση 

 

Η μελέτη των παραγόντων που οδήγησαν στην παγκόσμια οικονομική κρίση 

εστιάζεται τόσο στο ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον που επικράτησε τα χρόνια 

πριν την κρίση, όσο και στο επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιήθηκαν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν 

από μία μακρά περίοδο πιστωτικής επέκτασης, χαμηλών επιτοκίων, ευρείας παροχής 

ρευστότητας, σε συνδυασμό με τις μόνιμες διεθνείς ανισορροπίες μεταξύ των 

μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, τη συστηματική υποεκτίμηση των σύνθετων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων αλλά και τον υψηλό βαθμό αλληλεξάρτησης των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, δημιούργησαν ένα κλίμα πρωτόγνωρο για τα οικονομικά 

δεδομένα. Έτσι, η αφορμή που δόθηκε από την κατάρρευση της αγοράς στεγαστικών 

δανείων χαμηλού επιτοκίου των ΗΠΑ, ήταν αρκετή για να ξεσπάσει η χρηματοπιστωτική 

κρίση. Η κρίση επηρέασε όλες τις χώρες της Ευρώπης, όχι όμως στον ίδιο βαθμό την κάθε 

μία. Μεταξύ των επιπτώσεων που καταγράφηκαν ήταν η ύφεση της παραγωγικής 

δραστηριότητας, η αύξηση της ανεργίας, η μείωση των νέων επενδύσεων και η αύξηση του 

κόστους δανεισμού. 

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, οι διεθνείς 

οργανισμοί, τα κράτη και οι κεντρικές τράπεζες ανέλαβαν μαζική και συντονισμένη δράση 

με ενίσχυση των μηχανισμών στήριξης, τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου εποπτείας και 

τη λήψη αυστηρών μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής. 
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4.1.2 Τα αίτια της κρίσης 

 

Η αφορμή για να ξεσπάσει η χρηματοπιστωτική κρίση ήταν η κατάρρευση των τιμών 

των ακινήτων στις ΗΠΑ η οποία μόλυνε τους ισολογισμούς και τις χρηματοπιστωτικές 

επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως, αυτό από μόνο του δεν εξηγεί γιατί οι τιμές των 

ακινήτων είχαν αυξηθεί και γιατί αυτό επηρέασε σε τέτοιο βαθμό την Ευρώπη. Πρέπει, 

πρώτα, να ληφθούν υπόψη οι παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν σε αυτό το καταστροφικό 

αποτέλεσμα στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, όπως παρουσιάζονται παρακάτω. 

α) Το μακροοικονομικό περιβάλλον 

Πριν ξεσπάσουν οι περισσότερες χρηματοπιστωτικές κρίσεις στο παρελθόν, 

προηγούνταν περίοδοι ταχείας πιστωτικής επέκτασης, χαμηλών επιτοκίων δανεισμού, 

ευρεία παροχή ρευστότητας και ταχέως αυξανόμενων τιμών των περιουσιακών στοιχείων 

(κυρίως των ακινήτων). Η αισιοδοξία για να παρέχονται τα προηγούμενα βασιζόταν στην 

πίστη ότι δεν υπήρχε η πιθανότητα να διαταραχθεί η μακροοικονομική ισορροπία. Η 

τελευταία περίοδος στην οποία αναφερόμαστε (μέσα δεκαετίας ’80 μέχρι να ξεσπάσει η 

χρηματοπιστωτική κρίση), στην οποία οικονομολόγοι αναφέρονται και ως «Περίοδος του 

Μεγάλου Μετριασμού» 2 , χαρακτηρίστηκε από χαμηλό και σταθερό πληθωρισμό και 

βιώσιμη ανάπτυξη με αποτέλεσμα να υπάρχει η πεποίθηση ότι επιτυγχάνεται υψηλή 

απόδοση του κεφαλαίου με ανάληψη χαμηλού κινδύνου. Εν μέρει, οι πεποιθήσεις αυτές 

βασίστηκαν σε γνήσιες μεταρρυθμίσεις του οικονομικού περιβάλλοντος (π.χ. 

απελευθέρωση των αγορών) οι οποίες περιλάμβαναν περισσότερες ευκαιρίες για διεθνή 

κατανομή των κινδύνων, περισσότερη σταθερότητα στην άσκηση της γενικότερης 

οικονομικής πολιτικής και στην αύξηση του μεριδίου του τομέα των υπηρεσιών στην 

οικονομική δραστηριότητα. Οι μόνιμες διεθνείς ανισορροπίες επίσης έπαιξαν ένα 

σπουδαίο ρόλο: η σημαντικότερη ήταν ότι η καθαρή αποταμίευση της Κίνας, της Ιαπωνίας 

και των πετρελαιοπαραγωγών χωρών κρατούσαν χαμηλά τα επιτόκια δανεισμού στις 

ΗΠΑ, με συνέπεια οι χρηματαγορές των ΗΠΑ να προσελκύουν τις προαναφερόμενες 

αποταμιεύσεις. Ο πληθωρισμός διεθνώς συγκρατήθηκε αλλά τα χαμηλά επιτόκια 

χρηματοδότησης ώθησαν σε αύξηση τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων (κυρίως 

μετοχών και ακινήτων) στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη. 

 

 

 

 



96 

β) Το επιχειρηματικό περιβάλλον 

Και άλλα αίτια συνηγόρησαν στην πρόκληση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η 

τιτλοποίηση των δανείων και η επαναπώλησή τους σήμαινε ότι οι αρχικοί λήπτες των 

δανείων δεν αξιολογούνταν σε σωστή βάση από τους τελικούς αγοραστές των 

τιτλοποιημένων προϊόντων. Έτσι, τα σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα ήταν δύσκολο 

να αξιολογηθούν σωστά και πολλές φορές τους αποδιδόταν υψηλή βαθμολογία (ΑΑΑ). Το 

αποτέλεσμα ήταν η συστηματική υποεκτίμηση του κινδύνου τον οποίον έφεραν τα 

συγκεκριμένα προϊόντα. Επιβαρυντικός παράγων ήταν και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις 

πιστοληπτικής αξιολόγησης αμείβονταν από τις επιχειρήσεις τις οποίες αξιολογούσαν. Τα 

παραπάνω πρέπει να συνδυαστούν και με άλλους παράγοντες, όπως το μεγάλο μέγεθος 

των τραπεζών, ο υψηλός βαθμός αλληλεξάρτησής τους, οι υψηλές αμοιβές όσων στελεχών 

τους επιδίδονταν σε υπερβολικές αναλήψεις κινδύνων αλλά και ελλείμματα στην εποπτεία 

που οδηγούν σε οικονομική ύφεση. Μέρος της αύξησης της ανεργίας μπορεί να καταστεί 

δομική, αφού οι απολυμένοι δύσκολα θα βρίσκουν το δρόμο προς την αγορά εργασίας, και 

οι αμοιβές πιθανώς να παραμείνουν χαμηλές. 

 

Γράφημα 22: Αποπληθωρισμένη μεταβολή (%) ΑΕΠ σε επιλεγμένες χώρες 
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4.1.3 Αντιμετώπιση της κρίσης 

 

Μετά τις ελλείψεις ρευστότητας λόγω της εκδήλωσης της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης, δημιουργήθηκαν αμφιβολίες σχετικά με τη φερεγγυότητα των τραπεζών. 

Παγκοσμίως, μεγάλος αριθμός χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αντιμετώπισε 

προβλήματα ρευστότητας τα οποία αντιμετωπίστηκαν είτε με συγχωνεύσεις ή με 

κρατικοποιήσεις, κάποιες μάλιστα δεν κατόρθωσαν να επιβιώσουν και οδηγήθηκαν σε 

χρεωκοπία. 

Οι διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί, τα κράτη και οι κεντρικές τράπεζες 

ανέλαβαν μαζική και συντονισμένη δράση ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης παρέχοντας ρευστότητα, κεφάλαιο και εγγυήσεις στο 

χρηματοοικονομικό σύστημα. Επιπλέον, προωθήθηκαν όροι οι οποίοι καθιστούν πιο 

αυστηρή την εποπτεία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Επίσης, αυξήθηκαν τα όρια 

εγγυήσεων στις καταθέσεις και μειώθηκαν τα επιτόκια αναχρηματοδότησης των κεντρικών 

τραπεζών, οι οποίες μάλιστα παρείχαν και ρευστότητα ακολουθώντας μη συμβατικές 

μεθόδους σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Τέλος, τα κράτη προέβησαν σε αγορές προβληματικών περιουσιακών στοιχείων. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα των παραπάνω, υπήρξε ελαστική εφαρμογή του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης έτσι ώστε οι αυτόματοι δημοσιονομικοί σταθεροποιητές 

(π.χ. η κλιμακωτή φορολόγηση και τα επιδόματα ανεργίας) να λειτουργήσουν 

απρόσκοπτα. Επίσης, παρασχέθηκαν ενισχύσεις σε τομείς της οικονομίας οι οποίοι 

γνώριζαν τις επιπτώσεις της κρίσης σε έντονο βαθμό και επιτράπηκε η ευρεία εφαρμογή 

των ελαστικών όρων εργασίας. 

Μετά την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, στο πλαίσιο της διαχείρισης 

της οικονομικής ύφεσης που ακολούθησε, υιοθετήθηκαν προγράμματα δημοσιονομικής 

λιτότητας. Τέλος, σε όσα κράτη-μέλη δεν κατόρθωσαν να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους, παρασχέθηκε βοήθεια από διεθνείς (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 

Παγκόσμια Τράπεζα) και ευρωπαϊκούς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). 
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4.2 Η Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά κατά τη διάρκεια της κρίσης 

 

Παρ’όλο ότι η Ευρωπαϊκή οικονομία βίωσε τις συνέπειες της κρίσης από το 2008 και 

την ύφεση που ακολούθησε, οι Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατάφεραν να 

αντισταθούν και να σταθεροποιήσουν την πορεία τους πολύ σύντομα, εξακολουθώντας να 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της οικονομίας. Έτσι τη μεγάλη μείωση των εργασιών του 

2008, ακολούθησε μία σταθεροποιητική πορεία το 2009 ιδίως στις ασφαλίσεις Ζωής. 

Αντιθέτως, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μεταξύ των οποίων και οι ασφαλίσεις 

αυτοκινήτων) εξακολουθούν και αντιμετωπίζουν τη συνδυασμένη επίδραση τόσο του 

έντονου ανταγωνισμού όσο και της ύφεσης. 

Αυτή την πορεία αντικατοπτρίζουν και οι δείκτες της ασφαλιστικής διείσδυσης της 

Ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, οι οποίοι μετά την κάμψη που κατέγραψαν το 2008, 

ακολουθούν μία ομαλή πορεία το 2009. 

 

4.2.1 Παραγωγή ασφαλίστρων 

α) Σύνολο 

Σύμφωνα με τα προσωρινά μεγέθη έτους 2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Ασφαλίσεων (CEA), η Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική αγορά είχε σταθεροποιητική πορεία το 

2009 σε σχέση με το 2008 σε αντίθεση με τη μεγάλη μείωση από το 2007 προς το 2008. 

Τα χρόνια πριν τη χρηματοπιστωτική κρίση είχαν παρατηρηθεί 4 συναπτά έτη ανοδικής 

πορείας. Η συνολική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,5% το 2009 (σε σταθερές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες) και έφτασε το 1 τρισ. €, κυρίως οδηγούμενη από τον κλάδο 

Ζωής. Για λόγους σύγκρισης, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε περισσότερο 

από 11% (σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες) κατά το 2008 σε σχέση με το 2007. 

 

Γράφημα 23: Παραγωγή ασφαλίστρων (δισ. €), ΕΕ-27 
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Επίσης, η παγκόσμια ασφαλιστική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη εργασιών τα 

χρόνια της κρίσης. Σύμφωνα με στοιχεία της Swiss Re, η παγκόσμια παραγωγή 

ασφαλίστρων έφτασε τα 2,9 τρισ. € το 2009, καταγράφοντας μία ονομαστική μείωση του 

3,6% σε σχέση με την αύξηση του 2,3% το 2008 και την αύξηση του 11,2% του 2007. Με 

εξαίρεση την Ασία, σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, η παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε. Σαν 

συνέπεια το μερίδιο της Ευρώπης στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά ήταν ανοδικό 

μεταξύ 2002 και 2007, από 32% στο 43% αντίστοιχα, αλλά μειώθηκε στο 40% το 2009. 

 

β) Ασφαλίσεις Ζωής 

Μετά από μία απότομη μείωση το 2008 λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η 

Ευρωπαϊκή παραγωγή Ζωής αναμένεται να φτάσει τα 614 δισ. € το 2009, η οποία 

αντιστοιχεί (σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες) σε αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με 

το 2008. Όμως, υπήρξε μεγάλη διαφοροποίηση στους ρυθμούς μεταβολής από χώρα σε 

χώρα, από -48% στη Ρουμανία και -22% στην Πολωνία έως +49% στην Ιταλία. Πάντως, 

από τις μεγάλες χώρες, μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο γνώρισε μείωση της παραγωγής το 

2009. Αντιθέτως, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία γνώρισαν μεγάλες αυξήσεις, κυρίως λόγω 

των ασφαλίστρων εφάπαξ καταβολής. Η τάση των νοικοκυριών να αυξήσουν τις 

αποταμιεύσεις τους το 2009 ευνόησε τα προϊόντα εγγυημένου επιτοκίου τα οποία 

προσέφεραν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 

 

Γράφημα 24: Παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής (δισ. €), ΕΕ-27 
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γ) Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 

 

Μετά από μία μικρή μείωση κατά 0,4% (σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες) το 

2008, η Ευρωπαϊκή παραγωγή ασφαλίστρων κατά ζημιών μειώθηκε και το 2009 

φθάνοντας στα 383 δισ. €, το οποίο αντιπροσωπεύει μία μείωση της τάξης του 2,1%. Ήταν 

η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά όπου διαπιστώθηκε μείωση στην παραγωγή του κλάδου. Η 

συγκεκριμένη εξέλιξη σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την οικονομική ύφεση· οι 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά διέκοψαν την ασφάλιση για να μειώσουν τα κόστη. 

 

Γράφημα 25: Παραγωγή ασφαλίστρων κατά Ζημιών (δισ. €), ΕΕ-27 

 

Με την εξαίρεση της Λετονίας και της Λιθουανίας οι οποίες γνώρισαν ακραίες 

μειώσεις (άνω του 30%) στην παραγωγή ασφαλίστρων κατά ζημιών, οι υπόλοιπες χώρες 

γνώρισαν μικρές διαφοροποιήσεις, από το -16% της Σουηδίας μέχρι τα +8% της Ελλάδας 

και της Κύπρου. 

Ο μεγαλύτερος κλάδος της ασφάλισης κατά ζημιών, η ασφάλιση των αυτοκινήτων, 

επηρεάστηκε επίσης και μειώθηκε κατά 3,8%. Ο κλάδος αυτοκινήτου γνώρισε μείωση της 

παραγωγής του, στα 114 δισ. € το 2009 από τα 121 δισ. € το 2007. Σε σταθερές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, αυτή η μείωση αντιστοιχεί σε ετήσια μείωση της τάξης του 

3,1%. Αυτή η τάση αντικατοπτρίζει τη συνδυασμένη επίδραση του έντονου ανταγωνισμού 

της αγοράς και την επίπτωση της οικονομικής ύφεσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτου, οι νέες ταξινομήσεις μειώθηκαν κατά 6% το 2009, 

μετά από μείωση κατά 8% το 2008 και αύξηση 2% το 2007. Οι μεγαλύτερες μειώσεις 

διαπιστώθηκαν στην Ισπανία, την Πολωνία και την Πορτογαλία. 
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Γράφημα 26: Παραγωγή ασφαλίστρων Αυτοκινήτου (δισ. €), ΕΕ-27 
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4.2.2 Πορεία των δεικτών 

4.2.2.1 Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα 

 

Κατά μέσο όρο, 2.043 € εκτιμάται ότι ξοδεύτηκαν το 2009 για ασφάλιση στην ΕΕ-

27, ποσό σχετικά αυξημένο από τα 2.009 € για το 2008 (2.269 € για το 2007). Όπως 

φαίνεται και από το παρακάτω γράφημα, ενώ η οικονομική ανάπτυξη (όπως μετριέται από 

το ΑΕΠ) των ετών 2005-2007, οδήγησε σε αύξηση της κατά κεφαλήν παραγωγής 

ασφαλίστρων, η χρηματοπιστωτική κρίση και η ύφεση οδήγησαν σε πτώση και στη 

συνέχεια σε σταθεροποίηση του δείκτη. Η τιμή του δείκτη είναι υψηλή στις χώρες με 

μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα, όπου γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη τα προϊόντα του 

κλάδου Ζωής. Αντιθέτως, στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, επικρατεί ο κλάδος 

ασφάλισης κατά Ζημιών. 

Σελίδα 16 

Γράφημα 27: Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα, ΕΕ-27 

 

 

Ειδικότερα για τον κλάδο Ζωής, η οικονομική ανάπτυξη άσκησε ευεργετικά 

αποτελέσματα επί των ασφαλίσεων Ζωής μέχρι και το 2007. Η επιβράδυνση στην αύξηση 

του ΑΕΠ το 2008 (1,2% αύξηση το 2008 σε σχέση με 5,8% αύξηση το 2007) οδήγησε σε 

μεγάλη πτώση τον κλάδο. Έτσι, ενώ η κατά κεφαλή παραγωγή Ζωής ήταν 1.479 € το 2007 

μειώθηκε στα 1.225 € το 2008, εκτιμάται δε ότι παρέμεινε σχεδόν σταθερή και το 2009. 

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών σημειώθηκε αύξηση της παραγωγής από το 2005 (718 € 

μέσο κατά κεφαλήν ασφάλιστρο) έως το 2007 (790 €) και μετά ακολούθησαν μικρές 

μειώσεις του μεγέθους το 2008 και το 2009 (776 €). 
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4.2.2.2 Ασφαλιστική διείσδυση 

 

Σε αντιστοιχία με τους προηγούμενους δείκτες, στην ΕΕ-27, η αναλογία της 

παραγωγή ασφαλίστρων προς ΑΕΠ ήταν 8,7% το 2005 και αυξήθηκε μέχρι και το 9,1% το 

2007. Όμως, μειώθηκε στο 8,0% το 2008 και εκτιμάται ότι έμεινε σταθερό το 2009. 

 

Γράφημα 28: Παραγωγή ασφαλίστρων προς ΑΕΠ, ΕΕ-27 

 

 

Δεδομένου ότι ο δείκτης της παραγωγής ασφαλίστρων κατά Ζημιών έμεινε σχετικά 

σταθερός από το 2005 ως το 2009 μεταξύ 3,1 και 3,3%, με εξαίρεση τη μικρή αύξηση η 

οποία διαπιστώθηκε από το 2005 προς το 2006, η αιτία των μεταβολών πρέπει να 

αναζητηθεί στον κλάδο της Ζωής. 

Στο συγκεκριμένο κλάδο, η παραγωγή αντιστοιχούσε στο 5,5% του ΑΕΠ το 2005 

και είχε μεγάλη άνοδο στο 5,7% και 5,9% το 2006 και 2007 αντίστοιχα. Το 2008 και το 

2009, η παραγωγή ασφαλίστρων επέστρεψε στην αναλογία του 4,9% του ΑΕΠ. 
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4.3 Η πορεία της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς 

 

Η χρηματοπιστωτική κρίση και η οικονομική ύφεση η οποία ακολούθησε έπληξε 

μεταξύ άλλων και την Ελληνική ασφαλιστική αγορά. Μέσα από την παρακολούθηση της 

εξέλιξης της παραγωγής ασφαλίστρων, γίνεται φανερό ότι οι ασφαλίσεις Ζωής 

αποδείχτηκαν περισσότερες ευαίσθητες με κάμψη της παραγωγής το 2008 και  

σταθεροποίηση το 2009, ενώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατέγραψαν μικρές αυξήσεις και 

τις δύο τελευταίες χρονιές, οφειλόμενες κυρίως στον κλάδο Αστικής ευθύνης οχημάτων. 

Την ίδια χρονική περίοδο παρουσίασαν σημαντική κάμψη και τα σημαντικότερα 

οικονομικά μεγέθη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων,όπως το Ενεργητικό, τα Ίδια 

κεφάλαια και τα Κέρδη (προ φόρων). 

Παρόμοια συμπεριφορά καταγράφει και η απεικόνιση των σημαντικότερων 

αριθμοδεικτών ασφαλιστικής διείσδυσης, απόδοσης και αποδοτικότητας, με έντονη κάμψη 

το 2008 και επαναφορά το 2009, σε επίπεδα όμως χαμηλότερα από την προ κρίσης 

περίοδο. Η εξέταση τέλος της συσχέτισης της οικονομικής ύφεσης, έτσι όπως εκφράζεται 

από τη μεταβολή του ΑΕΠ της χώρας, με τις εργασίες του κλάδου της Ιδιωτικής 

ασφάλισης, υποδηλώνει ότι υπάρχει η δυναμική για την αντιστροφή του κύκλου εργασιών 

σε τροχιά ανάκαμψης όταν η οικονομία επανέλθει σε αναπτυξιακή πορεία. 
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4.3.1 Οι μεταβολές των μεγεθών 

 

4.3.1.1 Παραγωγή ασφαλίστρων 

 

α) Σύνολο 

Η παραγωγή ασφαλίστρων γνώρισε συνεχείς αυξήσεις από το 2005 ως το 2009 όμως 

με εμφανώς μικρότερους ρυθμούς τα δύο τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, από τα 4,3 δισ. 

€ το 2005, έφτασε στα 5,4 δισ. € το 2009. Μάλιστα, η αύξηση η οποία διαπιστώθηκε το 

2006 έφτασε το 10,1% και ακολουθήθηκε από μία επίσης μεγάλη αύξηση 8,3% το 2007. Η 

συνέχεια χαρακτηρίστηκε από πιο μικρές αυξήσεις επηρεασμένες από τις επιδράσεις της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και της ύφεσης που ακολούθησε. Έτσι, οι αυξήσεις ήταν 1,8% 

το 2008 και 4,5% το 2009. 

 

Γράφημα 29: Παραγωγή ασφαλίστρων 

 

Όμως, διαφορετική ήταν η επίδραση της κρίσης στους δύο μεγάλες κατηγορίες 

ασφάλισης: τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών. 

 

β) Ασφαλίσεις Ζωής 

 

Οι ασφαλίσεις Ζωής γνώρισαν αύξηση από το 2005 έως το 2007 από τα 2 στα 2,5 

δισ. €. Ποσοστιαία, οι αυξήσεις αντιστοιχούσαν στο 17,5% το 2006 και 8,3% το 2007. 

Αντιθέτως, το 2008 παρατηρήθηκε μείωση (1%) σε σχέση με το 2007 και το 2009 μία 

πολύ μικρή αύξηση (0,5%).  

 

 

Σελίδα 20 
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Γράφημα 30: Παραγωγή ασφαλίστρων ζωής 

 

γ) Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 

 

Οι ασφαλίσεις κατά ζημιών γνώρισαν συνεχείς αυξήσεις από έτος σε έτος παρά τις 

αρνητικές εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Η παραγωγή ήταν 2,3 δισ. € το 2005 και 

συνέχισε αυξανόμενη μέχρι και το 2009, άλλοτε με μικρές αυξήσεις, γύρω στο 4%, κι 

άλλοτε με μεγάλες αυξήσεις, πάνω από 8%. 

 

Γράφημα 31: Παραγωγή ασφαλίστρων κατά Ζημιών 

 

Ειδικότερα στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, η παραγωγή του 2005 και του 

2006 ήταν 1,2 δισ. € και γνώρισε σχετικά μεγάλη αύξηση το 2007 (7,2%) και ακόμη 

μεγαλύτερη αύξηση το 2009 (15,1%). Η παραγωγή του συγκεκριμένου κλάδου έφτασε το 

1,5 δισ. Το 2009.  
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Γράφημα 32:Παραγωγή αστικής ευθύνης οχημάτων 
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4.3.1.2 Αποζημιώσεις 

 

Οι αποζημιώσεις κινήθηκαν ανεξαρτήτως του οικονομικού περιβάλλοντος ως επί το 

πλείστον με αύξηση από χρόνο σε χρόνο, όπως δείχνει και το παρακάτω γράφημα. Κυρίως 

στις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις των Λοιπών κλάδων κατά ζημιών, 

παρατηρήθηκαν μεγάλες αυξήσεις από το ένα έτος στο άλλο. 

 

Γράφημα 33: Αποζημιώσεις 2005 – 2009 (εκατ. €) 

Σ  
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4.3.1.3. Η επίδραση της ύφεσης στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά 

 

Η χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε άμεσα την οικονομία της χώρας κι αυτή με τη 

σειρά της είχε αρνητικές επιδράσεις στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων. Ορισμένες 

αγορές αποδείχτηκαν περισσότερο ευαίσθητες στα αρνητικά ερεθίσματα, ως αποτέλεσμα 

διαφορετικών επιπέδων έκθεσης στους επιχειρηματικούς κινδύνους. Από αυτή την άποψη 

έχει ενδιαφέρον η εξέταση της συσχέτισης της οικονομικής ύφεσης που ακολούθησε τη 

χρηματοπιστωτική κρίση, με τις εργασίες του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης και την 

οριοθέτηση των χρονικών σημείων εισόδου και πιθανής εξόδου από την κρίση. Για το 

λόγο αυτό συνεξετάζεται η ιστορική πορεία της εξέλιξης της συνολικής παραγωγής 

ασφαλίστρωνε (Ζωής και Ζημιών) στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά πριν και μετά το 

ξέσπασμα της κρίσης, σε αντιδιαστολή με την αντίστοιχη πορεία του ΑΕΠ της Ελλάδας 

για την ίδια χρονική περίοδο. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν την τριμηνιαία 

εξέλιξη των δύο ανωτέρω μεγεθών, αρχής γενομένης από το πρώτο τρίμηνο του 2006 και 

για δεκαεννέα συνολικά τρίμηνα, μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2010, για τα 

οποία υπήρχαν διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία. Για την καλύτερη παρακολούθηση της 

εξέλιξης των μεγεθών συνεξετάζονται τόσο οι ποσοστιαίες μεταβολές εκάστου τριμήνου 

σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς για τα δύο μεγέθη (όπως 

παρουσιάζονται στο γράφημα 34 που ακολουθεί) όσο και οι διαχρονικές τρέχουσες τιμές 

των δύο μεγεθών για το ίδιο χρονικό διάστημα (γράφημα 35).  

 

Γράφημα 34: Ετήσια μεταβολή ΑΕΠ και παραγωγής ασφαλίστρων 
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 Από την εξέταση των ρυθμών μεταβολής του ΑΕΠ (γράφημα 34) γίνεται φανερό ότι 

από το πρώτο τρίμηνο του 2008 η Ελληνική οικονομία μπαίνει σε τροχιά ύφεσης η οποία 

εκδηλώνεται κατ’ αρχήν με κάμψη της ανάπτυξης (τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2008 και 

πρώτο του2009) και στη συνέχεια με ύφεση (αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης από το δεύτερο 

τρίμηνο του 2009 κι έπειτα).Άμεση ήταν η επίδραση στην ασφαλιστική αγορά με μείωση 

του ρυθμού ανάπτυξη των εργασιών (τρίτο τρίμηνο του 2008) και αρνητικό ρυθμό 

ανάπτυξης στη συνέχεια (τέταρτο τρίμηνο του 2008). Στη συνέχεια οι ρυθμοί ανάπτυξης 

εναλλάσσονται (αρνητικοί το δεύτερο τρίμηνο του 2009 και το δεύτερο τρίμηνο του 2010) 

όμως η γραμμή τάσης των μεταβολών των ασφαλίστρων έχει πλέοναρνητική κλίση 

(δηλαδή οι ρυθμοί μεταβολής ολοένα και μειώνονται τείνοντας προς το 0).Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι όσο οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ παραμένουν αρνητικοί (φάση ύφεσης) 

τόσο οι ρυθμοί ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς θαπαραμένουν χαμηλοί ή ακόμη και  

αρνητικοί. Όταν η οικονομία επανέλθει σε τροχιά ανάκαμψης, τότε πιθανώς να ωθηθεί η 

ασφαλιστική αγορά σε ρυθμούς ανάπτυξης όπως αυτοί που παρατηρήθηκαν το διάστημα 

του πρώτου τριμήνου 2007 έως το τρίτο τρίμηνο 2008. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και 

από την επισκόπηση της διαχρονικής εξέλιξης (γράφημα 35) των μεγεθών των 

ασφαλίστρων και του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανά τρίμηνο για την περίοδο από το πρώτο 

τρίμηνο του 2006 έως και το τρίτο τρίμηνο του 2010. Είναι προφανές ότι η παραγωγή 

ασφαλίστρων παρακολούθησε τον ετήσιο κύκλο του ΑΕΠ με μία χρονική καθυστέρηση 

δύο τριμήνων στην άνοδο κι ενός τριμήνου στην πτώση. Αυτή η αλληλουχία 

διαταράσσεται από το δεύτερο τρίμηνο του 2009, οπότε από το πρώτο τρίμηνο του 2010 η 

ασφαλιστική αγορά βρίσκεται στην καθοδική πλευρά του κύκλου. Όμως η θετική κλίση 

της γραμμής τάσης της εξέλιξης της παραγωγής ασφαλίστρων υποδηλώνει ότι υπάρχει 

πλέον η δυναμική για αντιστροφή του κύκλου της παραγωγής ασφαλίστρων.  

Γράφημα 35: ΑΕΠ και παραγωγή ασφαλίστρων (εκατ. €) 

1   
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4.3.1.4 Ενεργητικό και Ίδια Κεφάλαια 

 

Σε όλα τα χρόνια από το 2005 ως το 2009, με εξαίρεση το 2008, παρατηρήθηκαν 

μεγάλες αυξήσεις στο συνολικό Ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Αντιθέτως, 

τα Ίδια Κεφάλαια γνώρισαν μεγάλη μεταβλητότητα. Ενώ μέχρι και το 2007 αυξάνονταν ή 

παρέμεναν σταθερά, το 2008 γνώρισαν μεγάλη μείωση η οποία εν μέρει αντισταθμίστηκε 

από την αύξηση τους το 2009. 

 

Γράφημα 36: Ενεργητικό 2005-2009 

 

 

Γράφημα 37: Ίδια κεφάλαια 2005-2009 
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4.3.1.5 Κέρδη (προ φόρων) 

 

Τα κέρδη (προ φόρων) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων παρουσίασαν μεγάλη 

συσχέτιση με τη δυναμική του οικονομικού περιβάλλοντος. Τις χρονιές οι οποίες 

προηγήθηκαν της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι επιχειρήσεις κατέγραφαν συνολικά κέρδη 

άνω των 100 εκατ. € ετησίως. Το 2008, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν 

συνολικά ζημίες (προ φόρων) 492 εκατ. €. Το 2009, επέστρεψαν στην κερδοφορία.  

Σελίδα 25 

Γράφημα 38: Κέρδη προ φόρων (εκατ. €) 
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4.3.2 Η πορεία των δεικτών 

 

4.3.2.1 Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα 

 

Η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη για ασφάλιση αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. Τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα ήταν περίπου 390 € το 

2005 κι έφτασαν πάνω από 480 € το 2009. Τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα των ασφαλίσεων 

κατά Ζημιών κινήθηκαν ανοδικά όλη την πενταετία, ενώ των ασφαλίσεων Ζωής 

σημείωναν άνοδο την περίοδο πριν την κρίση (2005-2007) από τα 180 € στα 225 € και στη 

συνέχεια μειώθηκαν στο επίπεδο των 220 € μέχρι το 2009. 

 

Γράφημα 39: Μέσο κατά κεφαλήν ασφάλιστρο (€) 
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4.3.2.2 Ασφαλιστική διείσδυση 

 

Η ασφαλιστική διείσδυση, δηλαδή η αναλογία της παραγωγής ασφαλίστρων προς το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), είχε ελαφρώς αυξητική τάση από το 2,2% του ΑΕΠ 

το 2005 στο 2,3% το 2009. Διαπιστώθηκε μία ελαφρά κάμψη το 2008 με παράλληλη 

υποχώρηση του δείκτη ελαφρώς κάτω από το 2,2% του ΑΕΠ. Ο δείκτης των ασφαλίσεων 

κατά ζημιών έμεινε σταθερός σε τιμές γύρω από το 1,15% με εξαίρεση τη σχετικά μεγάλη 

άνοδο η οποία παρουσιάστηκε το 2009 όταν ανήλθε στο 1,24%. Στις ασφαλίσεις Ζωής, 

υπήρξε μεγάλη αύξηση από το 1 στο 1,1% το 2006, τιμή στην οποία παρέμεινε και το 

2007. Στη συνέχεια παρατηρήθηκε μείωση του δείκτη το 2008 στο 1,05% και 

σταθεροποίηση του το 2009 στην ίδια τιμή. 

 

Γράφημα 40: Παραγωγή ασφαλίστρων προς ΑΕΠ 
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4.3.2.3 Επενδύσεις προς ΑΕΠ 

 

Ένας ακόμη τρόπος μέτρησης της διείσδυση της Ιδιωτικής ασφάλισης στην 

οικονομία είναι η αναλογία των επενδύσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων προς το 

ΑΕΠ. Υπήρξε σταθερή αύξηση του μεγέθους από το 2005 στο 2007, στο 5,2% του ΑΕΠ. 

Υπήρξε μείωση στο 4,7% το 2008 και επανήλθε στο 5,3% το 2009. 

 

Γράφημα 41: Ποσοστό επενδύσεων προς ΑΕΠ 
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4.3.2.4 Απόδοση Ενεργητικού και Ιδίων κεφαλαίων 

 

Συνολικά, το 2009 οι αποδόσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επανήλθαν περίπου 

στα προ 2008 επίπεδα. Πριν το 2008, η απόδοση του Ενεργητικού (RoA) ήταν κοντά στο 

1% και μετά από την πτώση του στο -3,5% κατά το 2008, επέστρεψε στο 0,7% το 2009. 

Παρομοίως, η απόδοση των Ιδίων κεφαλαίων (RoE) ήταν θετική πριν το 2008 και μάλιστα 

είχε φτάσει στο 8,5% το 2006. Κατά τη διάρκεια του 2008, έπεσε στο -31,3% αλλά 

επέστρεψε στο 6,1% το 2009. 

 

Γράφημα 42: Απόδοση Ενεργητικού και Ιδίων κεφαλαίων 
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4.3.2.4 Περιθώριο κέρδους 

 

Τα έτη 2005 ως 2007, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις λειτουργούσαν απολαμβάνοντας 

περιθώριο κέρδους (προ φόρων) το οποίο κυμαινόταν από 2% ως 4%. Το 2008, το 

συγκεκριμένο μέγεθος πήρε αρνητική τιμή κι έφτασε το -9,4% ενώ το 2009 οι 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις πέτυχαν να επαναφέρουν το μέγεθος σε θετική τιμή (1,9%) 

αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο από το αντίστοιχο των προηγουμένων ετών. 

 

Γράφημα 43: Περιθώριο κέρδους  
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4.3.2.5 Ποσοστό χρεωστών ασφαλίστρων 

 

Το ποσοστό χρεωστών ασφαλίστρων αποτελεί δείκτη της ρευστότητας της οποίας 

απολαμβάνει η ασφαλιστική αγορά. Μέχρι το 2007, το μέγεθος μειώνεται, ένδειξη του ότι 

οι ασφαλισμένοι αλλά και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές εξοφλούν τις υποχρεώσεις 

τους με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα. Κατά τη διάρκεια του 2008 και ακόμη πιο έντονα 

κατά τη διάρκεια του 2009, ο δείκτης γνώρισε μεγάλη άνοδο μέχρι και το 21,2%. Αυτό 

αποτελεί σημάδι ότι η έλλειψη ρευστού στην αγορά εν γένει επηρέασε και την 

ασφαλιστική αγορά. 

 

Γράφημα 44: Ποσοστό χρεωστών ασφαλίστρων 
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4.3.2.6 Κόστος πρόσκτησης εργασιών 

 

Το μέσο κόστος πρόσκτησης εργασιών κινούνταν πτωτικά μέχρι το 2007 όπου 

έφτασε το 16,5%. Το 2008 διαπιστώθηκε πολύ μεγάλη αύξηση του μεγέθους στο 21,9% 

αλλά στη συνέχεια επέστρεψε στο 15% το 2009. 

 

Γράφημα 45: Κόστος πρόσκτησης εργασιών 
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ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και παραγωγή ασφαλίστρων 

Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην 

Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2010 αναλόγως της μορφής εγκατάστασης και του τομέα 

δραστηριότητας, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Η παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις, διακρινόμενη ανά τύπο 

δραστηριότητας   για το 2010, είχε ως εξής: 

 

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κατέγραψε μείωση, συγκρινόμενη με το 2009. 

 

Αντιστοίχως, η παραγωγή ασφαλίστρων από αντασφαλιστικές εργασίες φαίνεται 

παρακάτω. 
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Η Ασφάλιση αυτοκινήτων 

 

Η ασφάλιση αυτοκινήτου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους 

δραστηριοποίησης της Ελληνική ασφαλιστική αγοράς όπου συμμετέχουν 41 επιχειρήσεις 

με παραγωγή 1,9 δισ. € και καταβολές αποζημιώσεων 1 δισ. € το 2009. 

Η μεγαλύτερη, σε όγκο ασφαλίστρων, κάλυψη των αυτοκινήτων είναι η 

υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Oι σημαντικότεροι 

χρηματοοικονομικοί δείκτες της συγκεκριμένης κάλυψης έχουν ως εξής: 

 

 

 

Τα ασφαλισθέντα οχήματα και η παραγωγή ασφαλίστρων για το 2009 κατανέμονται 

ως ακολούθως. 

 

 

 

Στην Ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου δραστηριοποιούνται λιγότερες από 1.100 

επιχειρήσεις, αριθμός ο οποίος βαίνει μειούμενος από έτος σε έτος. Αν και η συνολική 

παραγωγή ασφαλίστρων αυξανόταν τα τελευταία χρόνια, η τάση αντιστράφηκε το 2008 

και η παραγωγή έφτασε τα 126,5 δισ. €. Οι αποζημιώσεις του 2007 έφτασαν τα 96,3 δισ. €. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ο δείκτης ζημιών (CEA-33) αυξήθηκε από 
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λιγότερο του 75% που ήταν το 2004 στο 77% το 2008. Το μέσο ασφάλιστρο ανά 

συμβόλαιο αυτοκινήτου (για τις καλύψεις τις οποίες περιλαμβάνει) έφτασε τα 439 € 

(μέσος όρος CEA- 33) ενώ για την κάλυψη της αστικής ευθύνης αντιστοίχως έφτασε τα 

230 €. 

 

Οικονομική κρίση και ύφεση. Οι επιπτώσεις στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

 

Η χρηματοπιστωτική κρίση η οποία ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και γρήγορα διαδόθηκε 

στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο είχε ως αφορμή τη ραγδαία μείωση των τιμών των 

ακινήτων στις ΗΠΑ. Αναφορικά με τα αίτια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι πριν την κρίση, 

είχε προηγηθεί περίοδος ταχείας πιστωτικής επέκτασης και χαμηλών επιτοκίων δανεισμού. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου παρατηρήθηκε η χρήση χρηματοοικονομικών 

προϊόντων των οποίων η σύνθεση χαρακτηριζόταν από αδιαφάνεια και κακή αξιολόγηση, 

ενώ συνέτεινε και το γεγονός ότι οι τράπεζες μεγάλωσαν σε μέγεθος και αλληλεξάρτηση. 

Η κρίση επηρέασε αρνητικά τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων και την πιστωτική 

επέκταση κυρίως σε χώρες με ανεπτυγμένους τους τομείς των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών, των κατασκευών και των εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Μετά την εκδήλωση 

της κρίσης, εκδηλώθηκαν ύφεση, ανεργία και προβλήματα ρευστότητας με αποτέλεσμα 

πολλές επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα να αντιμετωπίσουν έντονα προβλήματα 

και κάποιες από αυτές να χρεοκοπήσουν. Η συντονισμένη δράση διεθνών οργανισμών, 

κρατών και κεντρικών τραπεζών περιόρισε τις επιπτώσεις της κρίσης αλλά η ύφεση η 

οποία ακολούθησε υποχρέωσε τις Ευρωπαϊκές χώρες να υιοθετήσουν προγράμματα 

δημοσιονομικής λιτότητας. 

Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα, ΕΕ-27 
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Στην Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, παρατηρήθηκε μεγάλη πτώση στην παραγωγή 

ασφαλίστρων το 2008 και στη συνέχεια σταθεροποίηση το 2009. Οι ασφαλίσεις Ζωής 

εμφάνισαν μεγάλη μείωση το 2008 ενώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών μειώθηκαν το 2009. 

Ειδικότερα στον κλάδο αυτοκινήτου, παρατηρήθηκε μείωση επί δύο συναπτά έτη, 2008 

και 2009. Τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα Ζωής με αφετηρία το 2008 επέστρεψαν στο 

επίπεδο του 2005 ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για ασφαλίσεις κατά Ζημιών δεν εμφάνισε 

αξιοσημείωτη μεταβολή. 

Στην Ελλάδα, η παραγωγή ασφαλίστρων σταμάτησε να γνωρίζει τις σημαντικές 

αυξήσεις τις οποίες γνώριζε μέχρι και το 2007 και κινήθηκε με ρυθμούς αύξησης 2-4% το 

2008 και το 2009. Ειδικότερα οι ασφαλίσεις Ζωής, οι οποίες γνώριζαν επίσης μεγάλες 

αυξήσεις πριν το 2007, μειώθηκαν το 2008 και έμειναν σταθερές το 2009. Αντιθέτως, οι 

ασφαλίσεις κατά Ζημιών είχαν συνεχώς αυξητική τάση με ρυθμούς 4-8% χωρίς να 

φαίνεται ότι επηρεάζονται από τις εξελίξεις. Βεβαίως, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στην παραγωγή του κλάδου Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, ο οποίος σημείωσε 

πολύ μεγάλη αύξηση το 2009 (περίπου 15%). 

Ενώ οι επιδράσεις της οικονομικής κρίσης εμφανίστηκαν στην παραγωγή 

ασφαλίστρων, δεν διαπιστώθηκε το ίδιο και στις αποζημιώσεις, οι οποίες σημείωσαν 

συνεχείς και μεγάλες αυξήσεις 6-12% ετησίως. 

Παράλληλα, την ίδια χρονική περίοδο (2008) παρουσίασαν σημαντική κάμψη και τα 

σημαντικότερα οικονομικά μεγέθη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως το Ενεργητικό 

(- 2,5%), τα Ίδια κεφάλαια (-25%) και τα αποτελέσματα προ φόρων (ζημίες 480 εκατ. €). 

Το μέσο κατά κεφαλήν ασφάλιστρο γνώρισε συνεχείς αυξήσεις σε όλη τη διάρκεια 

της πενταετίας, την περίοδο έως το 2007 οδηγούμενο από τις δαπάνες για τις ασφαλίσεις 

Ζωής και στη συνέχεια από τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών. Το ποσοστό των επενδύσεων επί 

του ΑΕΠ έβαινε αυξανόμενο από 4,8% το 2005 σε πάνω από 5,2% το 2007. Ο δείκτης 

γνώρισε απότομη καθίζηση το 2008 αλλά επέστρεψε σε ακόμη μεγαλύτερη αξία ως 

ποσοστό του ΑΕΠ το 2009. 
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Μέσο κατά κεφαλήν ασφάλιστρο (€), Ελλάδα 

 

 

Η ύπαρξη ρευστού στην αγορά επέτρεπε στην αναλογία των χρεωστών ασφαλίστρων 

προς παραγωγή να μειώνεται συνεχώς μέχρι το 2007 αλλά η έλλειψη ρευστότητας η οποία 

ακολούθησε, εκτίναξε το δείκτη σε πολύ υψηλά επίπεδα.  

Πάντως, θεωρείται ότι υπάρχει η δυναμική του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης για 

ανάκαμψη όταν η οικονομία επανέλθει σε αναπτυξιακή πορεία. 
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