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Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ KAI ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ  

σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης  

Τρίτη και Πέμπτη, 8 και 10 Ιουνίου 2021, 16:00 – 19:20 

 

 

Προ ολίγων μόλις εβδομάδων, η ισορροπία της παγκόσμιας εμπορικής δραστηριότητας, άρα και της 

διεθνούς οικονομίας, απειλήθηκε έντονα, καθώς για αρκετές ημέρες διακόπηκε η ροή της, αφού έκλεισε το 

κανάλι του Σουέζ. Ήταν το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου, όταν το γιγαντιαίο Ever Given προσάραξε στα 

αβαθή της διώρυγας και απέκοψε τη διεθνή ναυσιπλοΐα μεταξύ μείζονος σημασίας ηπείρων, επισύροντας 

τεράστιους κινδύνους για το κόστος των θαλασσίων μεταφορών και για την ίδια την ευστάθεια της 

παγκόσμιας οικονομίας. 

 

Αυτό ήταν ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο, το πιο πρόσφατο, στη σωρεία των μεγάλων απειλών για την 

παγκόσμια ναυτιλία, καθώς και για την ελληνική, στο μέτρο που αυτή αποτελεί πρώτιστο και ηγετικό 

παράγοντά της. Ταυτοχρόνως, το εν λόγω σοβαρό επεισόδιο, αλλά και τα πολλά προηγηθέντα, 

καταδεικνύουν για πολλοστή φορά τη μεγάλη σημασία των ναυτικών ασφαλίσεων, πλοίων, πληρωμάτων 

πλοίων και θαλασσίων μεταφορών, καθώς και τη συνεισφορά τους στην καλή ισορροπία του παγκόσμιου 

εμπορίου και στην ευρυθμία της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 

Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των 

ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς 

μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, 

webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν.  

 

Περιγραφή και Θεματολογία 

Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ηγέτιδα δύναμη της παγκόσμιας 

ναυτιλιακής αγοράς, ενώ ο ελληνικός εφοπλισμός διακρίνεται από 

έντονα στοιχεία επιχειρηματικού δυναμισμού, αναπτυξιακής δημιουργίας 

και οικονομικής ευρωστίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ναυτασφαλίσεις, 

δηλαδή οι ασφαλίσεις περί τη ναυτιλία και τον εφοπλισμό, 

αναγνωρίζονται ως ο νεοανερχόμενος κλάδος ασφαλιστικής 

δραστηριότητας, αφού οι υπηρεσίες του συνδέονται άμεσα και 

αποτελεσματικά με όλες τις συνιστώσες του ναυτιλιακού και 

εφοπλιστικού «κεφαλαίου», όπως ενδεικτικά με τις ασφαλίσεις πλοίων 

στο σύνολό τους, με τις ασφαλίσεις των πληρωμάτων τους, καθώς και 

με τους πραγματοποιούμενους ναύλους ή τις θαλάσσιες μεταφορές. Οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες ναυτικών ασφαλίσεων είναι πράγματι πολύ σημαντικές και ουσιώδεις, αφού 

παρέχουν αξιόπιστη ασφαλιστική προστασία έναντι των κινδύνων που απειλούν το παρόν, την προοπτική και 

την εύρυθμη λειτουργία των κύριων παραγόντων της ναυτιλίας και του εφοπλισμού.  

 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών 

ωρών, προσφέρει άριστη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στο φάσμα των ναυτασφαλίσεων, με επίκεντρο του 

ενδιαφέροντός του τις Ασφαλίσεις Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, που αποτελούν αξιοπρόσεχτη περιοχή 

ισχυρής ανάπτυξης ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.  

  



 
 

 

 

Οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχουν ως εξής: 

• Ιστορία της Ναυτικής Ασφάλισης 

• Νόμος Ναυτικής Ασφάλισης, Marine Insurance Act 1906 

• Βασικές Έννοιες, Αρχές Αγγλικού Νόμου περί Θαλάσσιας Ασφάλισης 

• Νόμος Ναυτικής Ασφάλισης 2015, Αλλαγές του Μ.Ι.Α., ισχύουσες από τον Αύγουστο 2016 

• Ασφαλιστήριο Θαλάσσης (Mar Form) 

• Ναυτικό Ατύχημα 

• Καθορισμός Ασφαλιζόμενης Αξίας 

• Ναυτιλιακή Ορολογία και Τύποι Πλοίων 

• Τύποι Ασφαλιστικών Απαιτήσεων 

• Ρήτρες Ασφάλισης Πλοίων (Institute Clauses) 

• Βασικές Έννοιες Γενικής Αβαρίας (General Average) 

• Μερική Αβαρία (Particular Average) 

• Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Ρήτρας Institute Time Clauses Hulls CL.280 (ITCH CL.280) 

• Ανάλυση Λοιπών Όρων της Ρήτρας Institute Time Clauses Hulls CL.280 

• Διαφορές Ρητρών ITCH 1983 – ITCH 1995  

• Επιθαλάσσια Αρωγή, Διάσωση (Salvage) 

• Underwriting Ασφάλισης Πλοίων, Risk Assessment Procedures 

• Υπόδειγμα, Ανάλυση Αίτησης Ασφάλισης Πλοίου 

• Υπόδειγμα, Ανάλυση Ασφαλιστηρίου Hull & Machinery Risks 

• Αμοιβαίοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (Mutual Insurance Associations), P&I Clubs 

• Υπόδειγμα, Ανάλυση Ασφαλιστηρίου Protection και Indemnity Risks 

• Διαδικασία Δήλωσης & Είσπραξης Απαιτήσεων και Ζημιών 

• Ανάλυση Απαιτήσεων (claims) Πλοίων, Συμπεράσματα (βάσει διεθνών στατιστικών) 

• Ενέργειες Πρόληψης Ζημιών Πλοίων (Loss Prevention Tips) 

• Ελληνική Ναυτιλία & Δύναμη Ελληνόκτητου Στόλου 2018, Ασφαλιστική Ύλη 

• Ανάλυση Περιπτώσεων (Case Studies)  

• Πληρώματα Πλοίων  

• Συζήτηση και παροχή διευκρινίσεων 

 

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, που είναι αναγκαία 

προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική, η νομοθεσία και τα 

πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της 

συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά 

τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των 

ευκαιριών πωλήσεών τους.  

 

Σε ποιους απευθύνεται 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε: 

α. Στελέχη των τομέων Γενικών Ασφαλίσεων, τόσο των Ασφαλιστικών Εταιρειών, όσο και των Εταιρειών 

Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν καλή τεχνογνωσία ναυτασφαλίσεων και, 

ειδικότερα, ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, ώστε να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τις 

προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξής τους.  

β. Στελέχη των τομέων ναυτικών ασφαλίσεων, πλοίων και πληρωμάτων πλοίων, σκαφών αναψυχής και 

μεταφορών που επιθυμούν να εξειδικευτούν περαιτέρω στις Ασφαλίσεις Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, 

ώστε να εμπλουτίσουν τις παραστάσεις τους και να ενισχύσουν ακόμη πιο πολύ την ανταγωνιστικότητά τους.  

γ. Στελέχη Αξιολόγησης Κινδύνων και Αποζημιώσεων, P & C Underwriters, Claims Managers και Adjusters, που 

επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους επί του θέματος ή να εξειδικευθούν σε αυτό, προς 

όφελος της απόδοσης της εργασίας τους, αλλά και των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξής τους.     

δ. Στελέχη Operations, Πωλήσεων, Marketing, Product Development, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Μεγάλων 

Πελατών, Νομικών Διευθύνσεων, Αναλογιστικών Τομέων, Εκπαίδευσης και Εξυπηρέτησης Πελατών που 

σχεδιάζουν, προωθούν, υποστηρίζουν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, έχουν ενδιαφέρον 

στις Ασφαλίσεις Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων. 

ε. Στελέχη Γραφείων Νηογνωμόνων, Πραγματογνωμόνων και Επιθεώρησης που το εύρος των εργασιών τους 

εκτείνεται στα θεματικά αντικείμενα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.    

  



 
 

 

 

στ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που σχεδιάζουν την είσοδό τους ή την επέκτασή 

τους στην Αγορά των Ναυτικών Ασφαλίσεων, προς όφελος της περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών τους, 

με «όχημα» την ισχυροποίηση της τεχνογνωσίας τους και την εξειδίκευσή τους σε αυτό το πεδίο 

ενδιαφέροντος.  

ζ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα, ναυτιλιακά θέματα και απορρέοντα θέματα 

χρηματοδοτήσεων.  

η. Αρμόδια Στελέχη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων που έχουν εργασιακό ενδιαφέρον στις Ασφαλίσεις Πλοίων και 

Πληρωμάτων Πλοίων.  

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου  

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους: 

• Να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα το συνολικό πλαίσιο των Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων 

Πλοίων. 

• Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό να αντιληφθεί τα εμφανιζόμενα ασφαλιστικά αντικείμενα στο σύνολό 

τους.  

• Να αναπτύξει όλα τα στοιχεία ασφαλιστικής τεχνικής που ακολουθούνται στις Ασφαλίσεις Πλοίων και 

Πληρωμάτων Πλοίων, λαμβανομένων υπ’ όψη των προβλέψεων της νομοθεσίας και των ενδιαφερόντων 

των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.  

• Να αναλύσει και να εξηγήσει το νομοθετικό πλαίσιο και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, από την τεχνική 

σύναψης της Ασφάλισης και έκδοσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου έως και την εξαγγελία της ζημίας, 

του υπολογισμού της και της προτεινόμενης αποζημιωτικής πολιτικής. 

• Να συμβάλει στην περαιτέρω πρόσκτηση εργασιών Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων κατ’ 

αντιστοιχία του σημαντικού ρόλου της Χώρας μας ως κέντρου ναυτιλίας και εφοπλισμού.  

• Να παρουσιάσει σπουδαίες περιπτώσεις (case studies) Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων  

προς την κατεύθυνση ουσιαστικής ισχυροποίησης και εμπέδωσης των γνώσεων και των εμπειριών του 

εκπαιδευτικού κοινού. 

• Να συμβάλει στην κατανόηση του μεγάλου εύρους της αγοράς Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων 

Πλοίων και να περιγράψει, εμπεριστατωμένα, τεκμηριωμένα και δια της κατάλληλης επιχειρηματολογίας, τις 

σημαντικές ευκαιρίες πωλήσεων που παρουσιάζει. 

 

Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν πλήρη 

λειτουργικότητα άριστης διαχείρισης σημαντικών περιπτώσεων Ασφαλίσεων Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων 

και, επομένως, να έχουν ουσιαστικά ενισχύσει τις εργασιακές τους δυνατότητες και τις δυνατότητες 

επαγγελματικής εξέλιξής τους περαιτέρω. 

 

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις 

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και 

παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail. 

 

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου  

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Αγγελική Μαραγκάκη, Senior Account Executive 

Πολυεθνικών Πελατών της AON Greece, Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης της 

Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κα Μαραγκάκη διαθέτει υψηλή 

εξειδίκευση και πλουσιότατη εμπειρία Ασφαλίσεων Θαλασσίων Μεταφορών, Σκαφών Αναψυχής, Πλοίων και 

Πληρωμάτων Πλοίων, αφού κατά την πολυετή σταδιοδρομία της, κατείχε διευθυντικές θέσεις επί των ως άνω 

τομέων ενδιαφέροντος του Marine Insurance. Ειδικότερα, η κα Μαραγκάκη διετέλεσε Υποδιευθύντρια 

Μεταφορών, Σκαφών Αναψυχής, Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων του Ομίλου INTERAMERICAN, Τομεάρχης 

Ανάληψης Κινδύνων και Ζημιών Μεταφορών, Σκαφών Αναψυχής, Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων του 

Ομίλου GROUPAMA Phoenix και Τμηματάρχης Ανάληψης Κινδύνων και Ζημιών MARINΕ του ίδιου Ομίλου. 

Προηγουμένως, διετέλεσε Assistant Manager του Χημικού Τμήματος της G.A.F. Hellas. Η κα Μαραγκάκη έχει 

διατελέσει Μέλος των Υποεπιτροπών Μεταφορών και Σκαφών Αναψυχής της Ένωσης Ασφαλιστικών 

Εταιρειών Ελλάδος, διδάσκει επί σειρά ετών τα θεματικά αντικείμενα των Ασφαλίσεων Μεταφορών, Σκαφών 

Αναψυχής, Πλοίων και Πληρωμάτων Πλοίων, ενώ συμμετέχει σε αντίστοιχα θεματικά Συνέδρια και 

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.  

  



 
 

 

Κόστος Συμμετοχής 
 

 

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ 

• εξατομικευμένες συμμετοχές: €100  

• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή  
 

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ 

• εξατομικευμένες συμμετοχές: €130  

• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή 
 

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY 

• εξατομικευμένες συμμετοχές: €50  

 
 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021. 

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον webinar και, επίσης, σε περιβάλλον 

φυσικής τάξης, εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν, στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος 

όροφος). 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς 

Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν. 

 

 

Τώρα και σε περιβάλλον webinar  

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα 

ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής και σύγχρονο Η/Υ με 

μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) Προτείνεται 

να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως 

συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα. 

 

                   

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον 

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός 

των συμμετοχών να το επιτρέπει.  
 

 

 

• Αίτηση Συμμετοχής, επισυνάπτεται ακολούθως 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προεγγραφείτε τώρα! 

Εάν προεγγραφείτε έως και την 

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021, 

θα έχετε έκπτωση 30% επί των 

αναγραφομένων διδάκτρων, 

πλην αυτών της EIAS ALUMNI 

SOCIETY. 


