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Οι φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα
Οι φυσικές καταστροφές παραμένουν διαχρονικά στην κορυφή των πιο σημαντικών κινδύνων του 
κόσμου 1

Η Ελλάδα είναι η πλέον σεισμογενής χώρα της Ευρώπης και από τις πλέον σεισμογενείς παγκοσμίως

Σύμφωνα με μελέτη της ΕΑΕΕ, οι ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία από ένα συμβάν σεισμού με 
πιθανότητα 0,5% -δηλ. ενός πιο σπάνιου μεν αλλά πιθανού δε συμβάντος- μπορούν να ανέλθουν σε 
αρκετά δις ευρώ

Επίσης, η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει σημαντικά τις καταστροφές από πλημμύρα, δασικές πυρκαγιές
– η τάση είναι σαφώς αυξητική

Τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στην Αττική, επιβεβαιώνουν ότι τέτοιες καταστροφές συμβαίνουν 
πλέον στη χώρα μας και με μεγαλύτερη συχνότητα και με πιο αρνητικά αποτελέσματα

1 The Global Risks Report 2018, World Economic Forum



Γιατί χρειαζόμαστε ένα σύστημα 
ασφάλισης κατοικιών;
Είμαστε ιδιοκτήτες της κατοικίας μας σε ποσοστό 70% - ίσως το υψηλότερο στην Ευρώπη (6,5 
εκ. κατοικίες) δηλ. έχουμε επενδύσει στην ακίνητη περιουσία

Σήμερα είναι ανασφάλιστα 85% των σπιτιών!

Η εκ των υστέρων αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών μιας καταστροφής από το 
Κράτος, όπως λειτουργεί σήμερα, δεν είναι επαρκής και δεν είναι αποτελεσματική (μερική 
κάλυψη, αβεβαιότητα ως προς το ύψος της αποζημίωσης υπό την μορφή δωρεάν κρατικής 
αρωγής, επιβάρυνση προϋπολογισμού-μη προγραμματισμένη, καθυστέρηση, μη δίκαιη 
κατανομή του κόστους στους πολίτες)

Το Κράτος έχει να αντιμετωπίσει επιπλέον και τις σημαντικές ζημιές στις υποδομές του, 
όπως και τη στήριξη των πληγέντων κατά το πρώτο χρονικό διάστημα

Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης και χρηματοδότησης των ζημιών από 
φυσικές καταστροφές



Παγκόσμια εμπειρία
Οι περισσότερες χώρες με κάποια έκθεση σε φυσικές καταστροφές ρυθμίζουν εκ των 
προτέρων την χρηματοδότηση των ζημιών δηλ. διαθέτουν ολοκληρωμένο σύστημα 
αντιμετώπισης και χρηματοδότησης των ζημιών από φυσικές καταστροφές

Λειτουργούν πολλά διαφορετικά σχήματα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
ανά τον κόσμο που όλα όμως αναδεικνύουν του διακριτούς μεν αλλά 
συμπληρωματικούς ρόλους Κράτους και αγοράς

Τα διάφορα σχήματα είναι προσαρμοσμένα στις συνθήκες και ανάγκες της κάθε 
κοινωνίας και στις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων κινδύνων που διατρέχουν 
καθεμιά

Στα περισσότερα σχήματα η ασφαλιστική αγορά έχει ενεργό ρόλο



Παρουσίαση 1 – modeling



Παρουσίαση 2 – global schemes



Η ασφαλιστική αγορά
Η Ελληνική ασφαλιστική αγορά διαθέτει την τεχνογνωσία και την οργάνωση για να 
διαχειριστεί τις ασφαλίσεις (αξιολόγηση κινδύνου και έκδοση ασφαλιστηρίων) και 
τις ζημιές – το αποδεικνύει όταν συμβαίνει μια καταστροφή

Η ασφαλιστική αγορά εποπτεύεται ορθά (ΤτΕ και Solvency II) και διαθέτει την 
οικονομική επιφάνεια να αναλάβει την κάλυψη των ζημιών

Ο μηχανισμός της ασφάλισης επιτρέπει την δικαιότερη κατανομή του κόστους

Το Κράτος μπορεί να αναθέσει λειτουργίες στην ασφαλιστική αγορά μειώνοντας την 
υποχρέωσή του και να επικεντρωθεί εκεί που μπορεί να αποδώσει καλύτερα



Κατευθύνσεις για ένα πλαίσιο 
συστήματος
Μια απλή στη λειτουργία της ασφάλιση των κτιρίων κατοικιών (διαμερίσματα και 
ανεξάρτητες κατοικίες)

Ένας απλός τρόπος υπολογισμού ασφαλισμένου ποσού (π.χ. ασφάλιση σε 1ο κίνδυνο με 
ασφαλισμένη αξία ανακατασκευής μιας κανονικής κατοικίας 1.000 € ανά τ.μ.)

Ένα σύστημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της πλειοψηφίας των πολιτών (π.χ. ανώτατο όριο 
120 τ.μ. που καλύπτει συνολικά το 87% των κατοικιών)

Χρειάζεται να ρυθμιστούν οι τυχόν εξαιρέσεις (π.χ. για εξοχικές ή με κοινωνικά κριτήρια) 
καθώς και ειδικές διατάξεις για ιδιαίτερα αυξημένους κινδύνους (π.χ. παλιές κατασκευές 
χωρίς αντισεισμική θωράκιση σε επικίνδυνες γεωγραφικές περιοχές)

Με κοινούς όρους ασφάλισης (ορισμός κάλυψης, εξαιρέσεις, προϋποθέσεις) και ενιαία 
απαλλαγή για ευκολότερη κατανόηση από τον καταναλωτή



Καλυπτόμενοι κίνδυνοι: ένα 
εξελισσόμενο σύστημα
Αρχικά μπορούν να καλύπτονται οι ζημιές από σεισμό και επακόλουθά του 
(πυρκαγιά, έκρηξη, τσουνάμι) που αποτελεί διαχρονικά τον πλέον σημαντικό 
καταστροφικό κίνδυνο της χώρας

Σε 2η φάση, να γίνει επέκταση για κάλυψη και από άλλους καταστροφικούς 
κινδύνους (πλημμύρα, δασική πυρκαγιά)

Αναγνωρίζεται η σημαντικότητα των κινδύνων πλημμύρας και δασικής πυρκαγιάς –
ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα τραγικά συμβάντα – ωστόσο απαιτούνται 
κάποιες πρόσθετες μελέτες



Διαχείριση ασφαλίσεων και ζημιών
Οι ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτουν την τεχνογνωσία και οργάνωση και μπορούν να αναλάβουν να:

Εκδίδουν και διαχειρίζονται τα ασφαλιστήρια και να εισπράττουν τ’ ασφάλιστρα

Ενημερώνουν τους πολίτες για την αξία της πρόληψης και προετοιμασίας – το κόστος της πρόληψης 
για την κοινωνία είναι χαμηλότερο από το κόστος της αποκατάστασης – και για τους κινδύνους που 
διατρέχει η περιουσία τους και την αξία της ασφάλισης – η ασφάλιση είναι προστασία της περιουσίας 
μας

Εξασφαλίζουν, μέσω της μεγαλύτερης διείσδυσης και της διασποράς του κινδύνου, οικονομικότερα 
ασφάλιστρα

Διαχειρίζονται τις ζημιές και να καταβάλλουν τις αποζημιώσεις

Συντονίζουν τις εργασίες πραγματογνωμοσύνης και εκτίμησης των ζημιών σε συνεργασία με κρατικά 
κλιμάκια και το ΤΕΕ

Γενικά να λειτουργεί η αγορά υπέρ του καταναλωτή που θα έχει την δυνατότητα επιλογής 
ασφαλιστικής εταιρίας



Κάλυψη-χρηματοδότηση του κινδύνου
Οι ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτουν την οικονομική επιφάνεια για να αναλάβουν τον 
κίνδυνο – και με την παροχή αντασφαλιστικής κάλυψης που εξασφαλίζουν από την 
διεθνή αγορά

Εκτιμάται ότι υπάρχει ικανή προσφορά συμπληρωματικού του υφιστάμενου capacity 
για την κάλυψη των ζημιών – καλύπτεται επαρκώς ο συσσωρευμένος κίνδυνος που 
προκύπτει



Συμμετοχή-ρόλος ενός φορέα
Μια ενδεχόμενη συγχρηματοδότηση σε ένα ποσοστό από έναν φορέα, κρατικό ή μη, 
(επιλογή), μεγιστοποιεί την πρόσβαση και αξιοποίηση μηχανισμών χρηματοδότησης και 
πέραν της αντασφάλισης (π.χ. καταστροφικά ομόλογα, κλπ.)

Επίσης, μπορεί να προσφέρει λύσεις για την ομαλή λειτουργία του συστήματος όπως:

Πρόσθετος μηχανισμός σταθεροποίησης ασφαλίστρου σε περίπτωση αύξησης μετά από 
μεγάλο συμβάν

Πρόσθετος εγγυητικός μηχανισμός (μέσω δημιουργίας ειδικού κεφαλαίου) σε περίπτωση 
μεγάλου συμβάντος πέραν των προβλεπόμενων από το πλαίσιο λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρίας που οδηγεί σε αδυναμία κάλυψης του συνόλου των ζημιών από μια 
ασφαλιστική εταιρία (insurer of last resort)

Ανάληψη αυξημένου ποσοστού για ιδιαίτερα αυξημένους κινδύνους = διευκόλυνση 
λειτουργίας της αγοράς – κοινωνικός ρόλος του φορέα



Πλεονεκτήματα του συστήματος για 
τους πολίτες
Ασφαλίζεται η πλειοψηφία των κατοικιών – προστατεύονται οι περιουσίες ενώ ελαχιστοποιείται το 
κόστος ανά κατοικία

Εξασφαλίζονται κατά τρόπο συστηματικό οι οικονομικοί πόροι για την αποκατάσταση των ζημιών

Εξυπηρετούνται άμεσα οι πολίτες – οι αποζημιώσεις καταβάλλονται γρήγορα από τις ασφαλιστικές 
εταιρίες

Κατανέμεται με δικαιότερο τρόπο το κόστος (ασφάλιστρο)

Ενημερώνονται οι πολίτες για τους κινδύνους, αποκτούν συνείδηση του κινδύνου και προβαίνουν σε 
λήψη μέτρων προστασίας όπου αυτό είναι εφικτό

Απαλλάσσεται το Κράτος από την υποχρέωση να αποζημιώσει εξοικονομώντας πόρους

Αξιοποιούνται οι υποδομές τις ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς

Η ασφαλιστική αγορά, έτοιμη να συμμετάσχει στο διάλογο
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Natural Catastrophes in Greece
Natural Catastrophes remain at the top of the most important global risks 1

Greece is the most seismic country of Europe and amongst the most seismic in the World

Based on a HAIC study, losses to property from an earthquake event with a 0,5% probability –
i.e. a rare still probably event- can reach several billion euro

Moreover, climate change impacts negatively significantly catastrophes from flood, wildfires –
trend is clearly increasing

Recent tragic events in Attica, confirm that such catastrophes now occur in our country with a 
higher frequency and higher severity

1 The Global Risks Report 2018, World Economic Forum



Why we need a Household Insurance 
System;
We own our house at the rate of 70% - perhaps the highest in Europe (6,5 mn houses) i.e. we 
have invested to real estate

Today 85% of houses are not insured!

Ex post treatment of the consequences of a catastrophe from the State the way it operates 
today, is not adequate and is not efficient (partial cover, uncertainty as to the level of 
indemnity, burden to the budget-not planned, delay, unfair distribution of cost to citizens)

The State has to deal also with significant losses to its infrastructure, as well as the support to 
victims in the aftermath

We need an integral system for the managements and financing of losses from natural 
catastrophes



Global experience
Most countries with some exposure to natural catastrophes regulate ex ante the 
financing of losses i.e. possess an integral system for the managements and financing 
of losses from natural catastrophes

Several public-private partnership schemes operate in the world all of which reveal 
the distinct albeit complementary roles of the State and the market

Those different schemes are adapted to the conditions and needs of each society and 
the particularities of specific risks they each face

In most schemes the insurance market has an active role to play



Presentation 1 – modeling



Presentation 2 – global schemes



The insurance market
The Greek insurance market possesses the knowhow and organization to manage 
insurances (risk assessment and policy issuing) and the claims – it proves it every time 
that a catastrophe occurs

The insurance market is properly regulated (Band of Greece and Solvency II) and 
possess the economic capacity to assume the cover of losses

The mechanism of insurance allows for a more fair distribution of the cost

The State can outsource operations to the insurance market thus reducing its 
obligation and focusing where it can perform best



Guidance for the framework of a system
A simple to operate insurance of the buildings of houses (apartments and detached houses)

A simple sum insured calculation method (e.g. 1st loss insurance with 1.000 € per m2 insured 
value for the reconstruction of a normal house)

A system adapted to the needs of the majority of citizens (e.g. upper limit of 120 m2 covering 
wholly 87% of houses)

Possible exemptions (e.g. holiday homes or based on social criteria) as well as special 
provisions for particularly increased risks (e.g. old constructions without anti-seismic 
protection in high hazard geographical zones) need to be provided for

With common insurance conditions (scope of cover, exclusions, conditions) and uniform 
deductible for more simple understanding by the consumer



Covered risks: a developing system
Initially can cover losses from earthquake and consequent upon causes (fire, 
explosion, tsunami) which constitute the ongoing most important catastrophe risk of 
the country

In a 2nd phase, to be extended to other catastrophe risks (flood, wildfires)

The significance of the risks of flood and wildfires is recognized – especially taking into 
account the recent tragic events – though some additional studies are required for 
the incorporation into the system in question



Insurance and claims management
Insurance companies possess the knowhow and organization an can assume to:

Issue and administer the policies and to collect the premiums

Inform citizens for the benefits of prevention and preparedness - the cost of prevention for 
the society is lower than the cost of reconstruction – and for the risks their property is 
exposed to and the benefits of insurance – insurance is about protection of our property

Ensure, through the higher penetration and risk spread, more economic premiums

Administer the claims and to settle indemnities

Coordinate the loss adjustment works in cooperation with state institutions and the Technical 
Chamber of Greece

Generally the market to operate in favor of the consumer thanks to his ability to choose 
insurance company



Cover-financing of the risk
Insurance companies possess the economic capacity to underwrite the risk – in 
conjunction with the reinsurance support they obtain from the global market

It is estimated that there is sufficient supply of additional to the existing capacity for 
the coverage of losses – the so accumulated risk is adequately covered



Contribution-role of a Fund
A possible co-financing at a percentage from a Fund, state owned or other, (optional), 
maximizes the access to financing mechanisms other than traditional reinsurance (e.g. 
catastrophe bonds, etc.)

Moreover, it offers solutions to the smooth operation of the system such as:

Additional premium stability mechanism in case of post loss premium rate increase

Additional guarantee mechanism (though the setup of a special fund) in case of a large event 
in excess of those defining the operation of an insurance company and which leads to 
inability of an insurance company to settle all claims (insurer of last resort)

To assume a higher percentage for particularly increased risks = facilitates the operation of 
the market – social role of the Fund



Benefits of the system for the citizens
The majority of houses are insured – properties are protected whilst the cost per household is 
minimized

Economic funds for the restoration of damages are secured in a systematic way

Citizens are promptly serviced – indemnities are paid swiftly

The cost is distributed in a more fair way (premium)

Citizens are informed of the risks, gain risk awareness and proceed to take protection 
measures wherever feasible

The State is released from the obligation to indemnify thus saves resources

The infrastructure of the private insurance market is utilized

The insurance market, ready to participate in the dialogue


