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Καταστροφικοί κίνδυνοι
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• Κλάδος Περιουσίας
• Καιρικά φαινόμενα
• Σεισμοί
• Δασικές πυρκαγιές
• Τρομοκρατικές επιθέσεις

• Κλάδος Ευθύνης
• Ευθύνη ως συνέπεια ΚΚ
• Ευθύνη για ΚΚ

• Ειδικές ασφαλίσεις
• Ταξιδιωτική ασφάλιση
• Ασφάλιση εκδηλώσεων

• Διακοπή Εργασιών
• Ως συνέπεια ΥΖ
• Χωρίς ΥΖ



Καταστροφικοί κίνδυνοι 
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• Καλύψεις
• Πλημμύρα 
• Θύελλα 
• Καταιγίδα
• Σεισμός
• Χιόνι
• Χαλάζι
• Παγετός
• Καθίζηση – Κατολίσθηση
• Δασικές πυρκαγιές

• Αντικείμενα
• Κατοικίες
• Μεγάλοι κίνδυνοι
• Τεχνικά Έργα
• Υποδομές
• Μεταφορικά μέσα
• Ενέργεια
• Καλλιέργειες
• Εκδηλώσεις



Καταστροφικοί κίνδυνοι –
Κλίμακα Beaufort
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Μποφόρ
Χαρακτηρισμός

ανέμου

Χαρακτηρισμός

θάλασσας

Φαινόμενα

στην ξηρά στην  θάλασσα

6 Ισχυρός Κυματώδης

Μεγάλα κλαδιά κινούνται και ο 

αέρας σφυρίζει. Η χρήση της 

ομπρέλας γίνεται δύσκολη.

Μεγάλα κύματα (ύψους 2 - 4 μ.) με επιμήκεις 

αφρώδεις κορυφές («άσπρα άλογα») και 

έντονο πίτυλο.
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Σφοδρός / Σχεδόν 

Θυελλώδης

(Near Gale)

Κυματώδης έως 

πολύ κυματώδης

Τα δέντρα κινούνται ολόκληρα και 

το περπάτημα ενάντια στον άνεμο 

γίνεται δύσκολο.

Η θάλασσα ογκούται (φουσκώνει) και λευκός 

αφρός από κύματα (ύψους 3 - 5 μ.) που 

σπάζουν αρχίζει να παρασύρεται και να 

σχηματίζονται ραβδώσεις κατά την 

διεύθυνση του ανέμου.

8 Θυελλώδης (Gale)
Πολύ κυματώδης 

έως τρικυμιώδης

Μεγάλα δέντρα κινούνται 

ολόκληρα και μικρά κλαδιά σπάνε. 

Η οδήγηση γίνεται δύσκολη και το 

περπάτημα ενάντια στον άνεμο 

εξαιρετικά δύσκολο.

Η θάλασσα αρχίζει να φουρτουνιάζει. Σχετικά 

υψηλά κύματα (4 - 6 μ.) με προεξέχουσες 

κορυφές που αρχίζουν να σπάνε. 

Σχηματίζονται έντονες λωρίδες αφρού κατά 

την διεύθυνση του ανέμου. Μεγάλες 

ποσότητες αιωρούμενου αφρού.

9
Πολύ Θυελλώδης 

(Strong Gale)
Τρικυμιώδης

Μεγάλα κλαδιά σπάνε, μικρές 

ζημιές σε καμινάδες και σκεπές. 

Προσωρινή σήμανση και 

οδοφράγματα παρασύρονται. 

Δύσκολη η όρθια στάση.

Υψηλά κύματα (6 - 9 μ.) -πυκνές ραβδώσεις 

αφρού κατά την διεύθυνση του ανέμου. Οι 

κορυφές των κυμάτων  γέρνουν, πέφτουν 

κυλίονται. Ο αφρός είναι δυνατόν να 

επηρεάζει την ορατότητα.
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Καταστροφικοί κίνδυνοι –
Κλίμακα Beaufort

10 Θύελλα (Storm) Πολύ τρικυμιώδης

Σπάνια παρατηρείται στο εσωτερικό της 

ξηράς. Δέντρα σπάζουν ή ξεριζώνονται. 

Πολλά κεραμίδια αποσπώνται από τις 

σκεπές, αρκετές ζημιές στο εξωτερικό των 

κτιρίων.

Πολύ υψηλά (8 - 12,5 μ.) κύματα με 

μακριές λοφώδεις ράχες. Το σπάσιμο 

και κύλισμα των κορυφών των 

κυμάτων γίνεται έντονο και βίαιο. Η 

θάλασσα εμφανίζει μεγάλα λευκά 

μπαλώματα και η συνολική της 

εμφάνιση αρχίζει να ασπρίζει. Η 

ορατότητα μειώνεται.

11
Βίαιη / Σφοδρή θύελλα

(Violent Storm)

Εξαιρετικά τρικυμιώδης

(ή Άγρια)

Πολύ σπάνια παρατηρείται στο εσωτερικό 

της ξηράς. Πολλές στέγες υφίστανται 

μεγάλη ζημιά. Αρκετές ζημιές σε κτίρια, 

αυτοκίνητα, πάρκα. Έπιπλα και βαριά 

αντικείμενα εκτός κτιρίων παρασύρονται. 

Αδύνατη η όρθια στάση. Εκτεταμένες 

ζημιές στην βλάστηση.

Εξαιρετικά υψηλά (9 - 14 μ.) ογκώδη 

κύματα, μεγάλες ποσότητες 

αιωρούμενου αφρού, μικρή 

ορατότητα. Δύσκολη η θέα πλοίων 

μικρής και μεσαίας χωρητικότητας, 

ίσως για λίγη ώρα να χάνονται πίσω 

από τα κύματα.

12
Τυφώνας

(Hurricane-force)*

Μαινόμενη

(ή Πολύ άγρια)

Εξαιρετικά σπάνιο συμβάν στο εσωτερικό 

της ξηράς. Σοβαρές καταστροφές σε 

μεγάλη έκταση. Μερικά παράθυρα μπορεί 

να σπάσουν. Κινητά σπίτια (mobile homes) 

και κακής κατασκευής υπόστεγα και 

αχυρώνες υφίστανται μεγάλες ζημιές ή και 

καταστρέφονται. Συντρίμμια 

εκσφενδονίζονται και παρασύρονται. Πολύ

εκτεταμένες ζημιές στην βλάστηση.

Τεράστια κύματα (14 μ. και άνω). Ο 

αέρας γεμίζει με αφρό και πίτυλο, η 

θάλασσα ασπρίζει εντελώς. Ελάχιστη

έως μηδενική ορατότητα.



Καταστροφικοί κίνδυνοι –
Τυφώνες, Κυκλώνες και Ανεμοστρόβιλοι
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ΘΑΛΑΣΣΑ ΞΗΡΑ

ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ 

ΩΚΕΑΝΟΣ ΤΥΦΩΝΑΣ (hurricane)
ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

(tornado)
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ ΤΥΦΩΝΑΣ (typhoon)

ΙΝΔΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ ΚΥΚΛΩΝΑΣ (cyclone)
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Καταστροφικοί κίνδυνοι – Κυκλώνες trivia

Κυκλώνες στη Μεσόγειο; 
Μετεωρολογικες βόμβες ή χαμηλά με χαρακτηριστικά τ.κ. 
1947, 1969, 1982 και 1995 Ιόνιο Πέλαγος 

Ονομασίες Κυκλώνων
Αρχές του αιώνα η πρώτη χρήση – Αυστραλία
Μέχρι το 1979 γυναικεία ονόματα (εκτός από το φωνητικό αλφάβητο)
Ασία: λουλούδια, ζώα. Νότιος Ινδικός χωρίς ονόματα
Τα ονόματα κυκλώνων δεν ξαναχρησιμοποιούνται. 

Hurricane: ετυμολογία
Hurican: δόθηκε από τους Μάγια - θεός των δαιμόνων της Καραϊβικής 

Μειώνεται η έντασή τους;
Πρόγραμμα Stormfury και για περίπου δύο δεκαετίες 60 – 80, ψεκασμοί με ιωδιούχο 
αέριο, καύση παραγώγων άνθρακα πάνω από την επιφάνεια των ωκεανών. Χωρίς 
αποτέλεσμα

Υπάρχει έξαρση; 
Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχει αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ή των εντάσεων 
των κυκλώνων. Μόνο στην περιοχή του Ατλαντικού εμφανίζεται μικρή αύξηση από το 
1995 (από το 1995 ως το 1999 είχαμε ρεκόρ 33 κυκλώνων).
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Τυφώνας Κατρίνα

• Προκάλεσε τις ακριβότερες καταστροφές από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή 

στις ΗΠΑ και ήταν ο πέμπτος πιο θανατηφόρος τυφώνας που έχει πλήξει ποτέ τις 

ΗΠΑ.

• Επίσης, ήταν και ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν παρατηρηθεί 

στον Ατλαντικό. 

• Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 1.833 άτομα πέθαναν εξαιτίας του τυφώνα και 

των επακόλουθων πλημμυρών, ενώ το συνολικό κόστος των καταστροφών 

έφτασε τα 81 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ 2005.
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Τυφώνας Κατρίνα

• Ο τυφώνας σχηματίστηκε στις Μπαχάμες στις 23 Αυγούστου 2005 και εν συνεχεία 

διέσχισε τη Φλόριντα ως τυφώνας κατηγορίας 1. 

• Στη συνέχεια πάνω από τα ζεστά νερά του Κόλπου του Μεξικού ενισχύθηκε ραγδαία και 

έφτασε στην κατηγορία 5, το μέγιστο επίπεδο της Κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον, με ταχύτητες 

ανέμων που έφταναν έως και 280 χλμ/ώρα. 

• Στις 29 Αυγούστου, έφτασε στη Λουιζιάνα ως τυφώνας κατηγορίας 3 και προκάλεσε 

καταστροφές και πλημμύρες από την Φλόριντα μέχρι το Τέξας. 

• Η μεγαλύτερη καταστροφή συνέβη στην πόλη της Νέας Ορλεάνης, το 80% της οποίας 

πλημμύρισε όταν το σύστημα αναχωμάτων που προστάτευε την πόλη καταστράφηκε, σε 

κάποιες περιπτώσεις αρκετές ώρες μετά την αποχώρηση του τυφώνα. 

• Συνοικίες της πόλης έμειναν πλημμυρισμένες για εβδομάδες.

• Η κατάρρευση των αναχωμάτων θεωρείται η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει συμβεί 

στις ΗΠΑ σε έργο πολιτικού μηχανικού.
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Καταστροφικοί κίνδυνοι –
Τsunami ή παλλιροϊκό κύμα;

• Tsunami (το κύμα του λιμανιού)
• Παλιρροϊκό κύμα 

• Αιτίες
• Κίνηση νερού
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Καταστροφικοί κίνδυνοι – Έννοιες 1/2 
ελληνικά συμβόλαια

• Θύελλα είναι η επικράτηση σφοδρών ανέμων έντασης τουλάχιστον 8 Μποφόρ.

• Καταιγίδα είναι η δυνατή βροχόπτωση το ύψος της οποίας ξεπερνάει τα 5 χλστ/ώρα/ τετραγ. 
εκατοστό.

• Πλημμύρα είναι η εισροή ή συσσώρευση υδάτων η οποία οφείλεται σε υπερχείλιση δημόσιου ή 
ιδιωτικού δικτύου παροχής – αποχέτευσης υδάτων ή στην παρέκκλιση ποσοτήτων ύδατος από τα 
συνήθη κανάλια απορροής – διαφυγής τους.

• Χιονόπτωση είναι η πτώση χιονιού. 

• Χαλαζόπτωση είναι η πτώση χαλαζιού.

• Παγετός είναι η δημιουργία παγοκρυστάλλων σε εκτεταμένη περιοχή



Καταστροφικοί κίνδυνοι – Έννοιες 2/2 
ελληνικά συμβόλαια
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Καλύπτονται οι υλικές ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από πλημμύρα,  θύελλα,  
χιονόπτωση (βάρος χιονιού) και χαλαζόπτωση

1.  η κάλυψης της πλημμύρας αφορά αποκλειστικά ζημιές από εισροή ή συσσώρευση νερών 
που προέρχεται από εξωτερικούς χώρους (εκτός των ασφαλιζόμενων)

2. η κάλυψη της χιονόπτωσης αφορά αποκλειστικά ζημιές που προκαλούνται από το βάρος 
του χιονιού και η κάλυψη αφορά συγκεκριμένα τις ζημιές οι οποίες θα προκληθούν στην 
ασφαλιζόμενη περιουσία από την πίεση που θα ασκήσει το χιόνι (βάρος χιονιού) απευθείας 
στην ασφαλιζόμενη περιουσία ή σε αντικείμενα γειτνιάζοντα με αυτή τα οποία, λόγω του 
βάρους του χιονιού, θα καταρρεύσουν και πέσουν πάνω σε αυτή (στύλοι, δέντρα κλπ)

3. στην κάλυψη της θύελλας συμπεριλαμβάνονται και ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα 
από πτώση δέντρων και στύλων από θύελλα



Καταστροφικοί κίνδυνοι – Τάσεις στην αγορά –
Πολιτικές ανάληψης
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• Κάλυψη για καιρικά φαινόμενα στο ύπαιθρο
• Ξαπλώστρες στην παραλία
• Κάλυψη σε πέργκολες και άλλες ελαφρές 

κατασκευές
• Κάλυψη σε μάντρες,περιφράξεις
• Κάλυψη σε τέντες
• Κάλυψη σε μονάδες κλιματιστικών
• Floating docks
• Μαρίνες
• Σκέπαστρα για βάρος χιονιού
• Υπερβάσεις

• Πλήρης περιγραφή αντικειμένων και 
κεφαλαίων

• Πλήρης περιγραφή κατασκευών στο ύπαιθρο
• Κατανόηση των όρων και των εξαιρέσεων τους
• Προδιαγραφές
• Αντικείμενα που είναι σχεδιασμένα να 

βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους
• Υπερβάσεις κατά το αρχικό χρόνο κατασκευής 

του κύριου αντικειμένου



Καταστροφικοί κίνδυνοι – Τάσεις στην αγορά –
Πολιτικές ανάληψης 
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• Παγετός 
• Παγετός σε εξοπλισμό
• Τσουνάμι από σεισμό 
• ΦΒ
• (ανταλλακτικά, πλαγιές βουνών, κατολισθήσεις, 

περιφράξεις)
• Τοπωνύμια 
• Κάλυψη ανεμοστρόβιλου
• Κάλυψη ηφαιστειακής έκρηξης
• Καθίζηση κατολίσθηση ως συνέπεια 

καλυπτόμενου κινδύνου
• Απαλλαγή σεισμού ανά αντικείμενο ασφάλισης
• ΑΕ από AoG

• Ειδικές συμφωνίες που περιορίζουν την κάλυψη
• Εξαιρέσεις αντασφαλιστικής κάλυψης
• Καθίζηση ως ξεχωριστή κάλυψη
• Απαλλαγές σεισμού ως συμφωνία στην 

αντασφαλιστική κάλυψη
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Απαλλαγές

• Ποιες καλύψεις

• Τάση: καμία απαλλαγή (εκτός σεισμού, νερών στα 

υπογεια, καθίζηση)

• Ποσοστά ζημιάς με minimum 

• Ποσοστό επί του κεφαλαίου



20

Απαλλαγές

• Σεισμός: 2% Α.Κ. 

• Νερά: 10% της ζημιάς με ελάχιστο

• Καθίζηση – Κατολίσθηση: ακολουθεί την απαλλαγή του σεισμού  

• Φωτιά: Ν/Α



Καταστροφικοί κίνδυνοι – Παράγοντες ανάληψης (και 
μοντελοποίησης)
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• Μετεωρολογία

• Γεωγραφία (Ιόνιο – Houston Texas)

• Κατασκευαστικές μέθοδοι (κτιρίων και υποδομών – Katrina ex.)

• Ωκεανογραφία

• Σεισμολογία

• Συσσώρευση κινδύνων



Καταστροφικοί κίνδυνοι – Σεισμός - Παράγοντες 
ανάληψης
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• Χρονολογία δόμησης 
• Νόμιμες κατασκευές (αντισεισμικοί κανονισμοί <1959,1984, 1993, 

2000, 2004>)
• Χρόνος κατασκευής τμημάτων εκτός αδείας (Ημιυπαίθριοι χώροι 

κ.λπ.) – Νομιμοποιήσεις παράνομων κατασκευών
• Επαγγελματικές χρήσεις – Αξιολόγηση επικινδυνότητας βάσει χρήσης 

(Περιεχόμενο, Κατασκευή). 
• Επακόλουθες ζημιές (πυρκαγιά, tsunami, καθίζηση, κατολίσθηση) 



Καταστροφικοί κίνδυνοι - Σεισμός - Ζώνες
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Cresta Διαμερίσματα

1 Θράκη και Σαμοθράκη                               
2 Μακεδονία και Θάσος (χωρίς Θεσσαλονίκη)           
3 Θεσσαλονίκη                                       
4 Ήπειρος και Κέρκυρα                               
5 Θεσσαλία (χωρίς Βόλο)                             
6 Βόλος                                             
7 Στερεά Ελλάδα (χωρίς Αθήνα και Πειραιά)           
8 Εύβοια                                            
9 Αθήνα και Πειραιάς                                
10 Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος              
11 Πελοπόνησος (χωρίς Πάτρα)                         
12 Πάτρα                                             
13 Β. Σποράδες, Λήμνος, Σκύρος, Λέσβος, Χίος, Κυκλάδες
14 Κρήτη                                             
15 Ηράκλειο                                          
16 Δωδεκάνησα 

ΖΩΝΕΣ ΝΟΜΟΙ

Α ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, , 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΛΛΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, 
ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, 
ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ                            

Β ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 
ΑΧΑΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 
ΦΩΚΙΔΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ       

Γ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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• Επικοινωνία (δίκτυο συνεργατών, άμεσες αποζημιώσεις)
• Πραγματογνώμονες 
• Χρόνος αυτοψίας
• Πλήθος ζημιών
• Χρόνος διακανονισμού
• Ενημέρωση αρχείων και Reporting
• Ενημέρωση συστημάτων σε περίπτωση απόφασης διακοπής 

της ασφάλισης νέων κινδύνων
• Κοινωνικός αντίκτυπος – ΜΜΕ – ρόλος του Κράτους
• Αναθεώρηση πολιτικής



Καταστροφικοί κίνδυνοι – Έλεγχος συσσώρευσης 
κινδύνων
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Ασφαλισμένα κεφάλαια ή πλήθος ασφαλισμένων κινδύνων

ΖΩΝΗ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με ζημιές την
τελευταία 
δεκαετία

Με καθαρό ιστορικό 
ζημιών δεκαετίας

Σε ισόγειο ή υπόγειο Σε όροφο Με ιστορικό 
ζημιών ή σε 
απόσταση < 
1km από 
ύδατα

Όλα τα άλλα

Απόσταση
< 1km από 
ύδατα

Όλα τα 
άλλα 

Ευαισθησία 
σε διαβροχή

Αντοχή σε 
διαβροχή

1

2

3
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Month Year Location No. of Claims Claims Total Amount Insured Peril Avg Claim

Nov 1993 Attica 358                                  4,554,600                      Storm/Flood 12,722.35                      

May 1994 Attica 138                                  1,577,523                      Storm/Flood 11,431.33                      

Oct 1994 Attica 1,159                              26,077,872                   Storm/Flood 22,500.32                      

Oct 1996 Attica 48                                     653,353                         Storm/Flood 13,611.52                      

Nov 1996 Thrace 40                                     876,478                         Storm/Flood 21,911.95                      

Jan 1997 Attica 311                                  6,909,486                      Storm/Flood 22,217.00                      

Mar 1998 Attica 1,704                              6,023,074                      Storm/Flood 3,534.67                        

Sep 1999 Attica 9,480                              110,934,694                 Earthquake 11,701.97                      

Jul 2002 Attica 1,350                              28,621,262                   Storm/Flood 21,200.93                      

Feb 2004 Attica 646                                  2,409,739                      Snowfall 3,730.25                        

Sep 2004 Thessaloniki 387                                  2,841,395                      Storm/Flood 7,342.11                        

Nov 2004 Attica 209                                  1,930,133                      Storm/Flood 9,235.09                        

Aug 2004 Attica 232                                  5,656,344                      Forest Fire 24,380.79                      

Dec 2008 Attica 891                                  23,339,100                   SRCC 26,194.28                      

Aug 2009 Attica 227                                  4,095,910                      Forest Fire 18,043.66                      

Feb 2012 Attica 302                                  25,189,835                   SRCC 83,410.05                      

Feb 2013 Attica 765                                  5,286,423                      Storm/Flood 6,910.36                        

Nov 2013 Rhodes 93                                     3,441,998                      Storm/Flood 37,010.73                      

Jan 2014 Kefalonia 415                                  7,821,348                      Earthquake 18,846.62                      

Oct 2014 Attica 1,170                              4,296,297                      Storm/Flood 3,672.05                        

Oct 2015 Attica 1,065                              10,933,233                   Storm/Flood 10,265.95                      

Nov 2015 Lefkada 177                                  2,822,889                      Earthquake 15,948.53                      

July 2017 Kos 140                                  9,512,499                      Earthquake 67,946.42                      

Oct 2017 Crete 141                                  5,240,193                      Storm/Flood 37,164.49                      

Nov 2017 Attica 326                                  12,303,663                   Storm/Flood 37,741.30                      

Jul 2018 Attica 1,083                              36,009,746                   Forest Fire 33,250.00                      

Sep 2018 Attica 1,148                              7,042,149                      Storm/Flood 6,134.28                        

Oct 2018 Zakynthos 101                                  2,400,969                      Earthquake 23,771.97                      

Feb 2019 Attica & Crete 420                                  4,670,145                      Storm/Flood 11,119.39                      

July 2019 Attica 3,254                              16,937,979                   Earthquake 5,205.28                        

July 2019 Chalkidiki 708                                  3,419,480                      Storm/Flood 4,829.77                        

Nov 2019 Greece 266                                  5,281,277                      Storm/Flood 19,854.42                      

Aug 2020 Thessaloniki & Evia 265                                  3,329,627                      Storm/Flood 12,564.63                      

Sep 2020 Thessalia 1,400                              23,620,331                   Storm/Flood 16,871.67                      

Oct 2020 Samos 180                                  2,220,032                      Earthquake 12,333.51                      

Nov 2020 Crete 260                                  18,200,670                   Storm/Flood 70,002.58                      

Feb 2021 Attica 1,014                              3,304,886                      Snowfall 3,259.26                        

Mar 2021 Thessalia 214                                  823,486                         Earthquake 3,848.07                        

Jul-Aug 2021 Attica, Evia, Peloponese 742                                  38,263,583                   Forest Fire 51,568.17                      

Sep 2021 Crete 212                                  3,364,789                      Earthquake 15,871.65                      

Oct 2021 Evia, Thessalia 1,014                              5,734,944                      Storm/Flood 5,655.76                        

Total 34,055                            487,973,434                 14,328.98                      
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Ασφαλισμένος 
Κίνδυνος

Πλήθος Ζημιών Αποζημιώσεις
(€mio)

Μέση Αποζημίωση (€)

Χιονοπτώσεις 1.660 5,7 3.443

Θύελλες/ 

Πλημμύρες

14.745 192,9 13.080

Δασικές 

Πυρκαγιές

2.284 84,0 36.789

Σεισμός 14.173 156,8 11.066

Πολιτικοί Κίνδυνοι 1.193 48,5 40.667

Σύνολο 34.055 488,0 14.329
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1993 – 2021: Σύνολο Καταστροφικών Φαινομένων
(42 περιστατικά)
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1993 – 2021: Καταστροφικά Φαινόμενα σχετιζόμενα με το 

κλίμα (31 περιστατικά)



Δείκτες ζημιών 2016 -2020
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Καταστροφές με το μεγαλύτερο κόστος παγκοσμίως
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Καταστροφές με το μεγαλύτερο κόστος στις ΗΠΑ
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Καταστροφικοί κίνδυνοι – Δασικές πυρκαγιές
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Καταστροφικοί κίνδυνοι – H εικόνα της αγοράς 
παγκοσμίως
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• Πλημμύρες στην Kεντρική Ευρώπη
• Φωτιές και σεισμοί στη Νότια Ευρώπη
• Καύσωνες στην Ευρώπη
• Τυφώνες στην Αμερική
• Πλημμύρες στην Άπω Ανατολή
• Σεισμοί στην Κεντρική Αμερική
• Πυρκαγιές στον Καναδά
• Σταθερή εικόνα ασφαλίστρων στην αντασφαλιστική αγορά (A.M. 

Best)
• 2020, όγδοη ανανέωση χωρίς αυξήσεις 



Καταστροφικοί κίνδυνοι – Δημόσια ταμεία 

35

• Χαρτοφυλάκια κινδύνων που δεν ασφαλίζονται 

• Χαρτοφυλάκια κινδύνων που ασφαλίζονται υποχρεωτικά

• Αμερική: περίπου 28 δισ. δολάρια ετησίως. Επόμενα 60 χρόνια, 
αύξηση κόστους 40%. Έλλειμα 25 εκατ. 30 εκατ. δανεισμός για την 
Ίρμα. Αναθεώρηση συστήματος

• Ελλάδα. Συζητήσεις για ταμείο σεισμού

• ΟΟΣΑ - Ευρώπη



Σεισμός στην Αθήνα 1999
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• Η Αττική δικαιολογημένα προσελκύει το κύριο ενδιαφέρον των ασφαλιστών όταν 

αντιμετωπίζουν πιθανές μελλοντικές ζημιές από σεισμό, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του 

ελληνικού πληθυσμού ζει εκεί και επομένως είναι αρκετά πυκνοκατοικημένη και 

πυκνοδομημένη

• Ωστόσο, η σεισμική δραστηριότητα στην κεντρική Ελλάδα θεωρείται λιγότερο έντονη, καθώς 

οι σεισμοί με μέγεθος μεγαλύτερο των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είναι σπάνιοι, καθώς 

σύμφωνα με στοιχεία των τελευταίων 500 ετών δεν έχει σημειωθεί τέτοιος σεισμός στην 

περιοχή.



Σεισμός στην Αθήνα 1999
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• Σε αντίθεση με όλους αυτούς, ο σεισμός του 1999 είχε το επίκεντρό του κοντά στους 

πρόποδες της Πάρνηθας, μόλις 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Ο προηγούμενος 

σεισμός με επίκεντρο την Αττική που προκάλεσε σημαντικές ζημιές, έγινε το 1938, βόρεια 

της Πάρνηθας, κοντά στον Ωρωπό.

• Οι ζημιές από το σεισμό το 1999 ανήλθαν σε €110 εκατ. περίπου. Εκείνο το έτος, λόγω αυτού 

του σεισμού, ο δείκτης ζημιών ασφάλισης περιουσίας ανέβηκε σχεδόν στο 70%. Συνήθως, οι 

δείκτες ζημιών ασφάλισης ακινήτων στην Ελλάδα είναι γύρω στο 25% και αυτό παραμένει το 

ίδιο εδώ και δεκαετίες.



Σεισμός στην Αθήνα 1999
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• Σεισμολογικές μελέτες απέδειξαν ότι στην περίπτωση του σεισμού της Αθήνας 

του 1999 ενεργοποιήθηκαν δύο ρήγματα που οδήγησαν στην εκδήλωση δύο 

σεισμών (5,8 και 5,5 Ρίχτερ).

• Το γεγονός ότι οι δύο σεισμοί έγιναν με χρονική απόσταση 3,5 δευτερολέπτων 

έκανε τους πάντες αρχικά να πιστέψουν ότι ήταν μόνο ένας.

• Αυτό το σπάνιο φαινόμενο των δύο σεισμών που συμβαίνουν σχεδόν 

ταυτόχρονα ήταν η αιτία των εκτεταμένων ζημιών.



• Τα κεφάλαια που αφορούν καταστροφικούς κινδύνους συμπεριλαμβάνουν τον 
σεισμό

• Ο τελευταίος μεγάλος σεισμός στην Αθήνα ήταν το 1999
• Οι ζημιές εξακολουθούν να είναι σχετικά χαμηλές σε σχέση με την συνολική 

έκθεση στον κίνδυνο, λόγω των υψηλών προδιαγραφών κατασκευής στην Ελλάδα
• Σχεδόν το 70% των ασφαλιστηρίων περιλαμβάνει κάλυψη σεισμού
• Γεωγραφική κατανομή ασφαλισμένων κεφαλαίων σεισμού:

✓ Αττική & Στερεά Ελλάδα: 40%
✓ Πελοπόννησος & νησιά: 30%
✓ Βόρεια Ελλάδα 30%

Σεισμός στην Αθήνα 1999
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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EU Solidarity Fund 
Interventions since 
2002
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EU Solidarity Fund 
Interventions since 
2002
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EU Solidarity Fund 
Interventions

Μεταξύ 2002 και 2020, το ΤΑΕΕ διέθεσε συνολικά 
περισσότερα από 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ για 
παρεμβάσεις σε 96 καταστροφές σε 23 κράτη μέλη και 
σε 1 υπό ένταξη χώρα. Η Ιταλία είναι μακράν ο 
μεγαλύτερος ωφελημένος του Ταμείου καθώς έχει 
λάβει μέχρι στιγμής περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Η Σερβία είναι η μόνη χώρα που έχει 
υποστηριχθεί από το EUSF εκτός ΕΕ.



44

EU Solidarity Fund 
Interventions

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή εντός 
12 εβδομάδων από την ημερομηνία της πρώτης ζημίας 
που προκλήθηκε από την καταστροφή. Σε περίπτωση 
καταστροφών βραδείας εξέλιξης, όπως η ξηρασία ή οι 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, η 
προθεσμία αυτή ορίζεται στις 12 εβδομάδες μετά το 
πρώτο επίσημο μέτρο κατά της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης. Για την COVID-19 ισχύουν ειδικοί όροι
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EU Solidarity Fund 
Interventions

Συνιστάται στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη 
σύνταξη των αιτήσεων να έρχονται αμέσως σε 
επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Γενικής 
Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής ώστε να 
λαμβάνουν οδηγίες που θα μπορούσαν να επιταχύνουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τη σχετική διαδικασία.
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EU Solidarity Fund 
Interventions

Έντυπο αίτησης 
Οδηγίες
Κατώτατα όρια για μείζονες καταστροφές 
Κατώτατα όρια για περιφερειακές καταστροφές 
Τρόπος καθορισμού του κατώτατου ορίου για 
καταστροφές που πλήττουν διάφορες περιοχές (με βάση 
το μέσο σταθμισμένο ΑΕγχΠ)
Ύψος χρηματοδότησης
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EU Solidarity Fund 
Interventions

Η Επιτροπή αξιολογεί την αίτηση και - εάν γίνει δεκτή η 
αίτηση - προτείνει ένα ποσό για ενίσχυση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που πρέπει να 
το εγκρίνουν πριν να καταβληθεί. Μόλις η κατανομή 
κονδυλίων καταστεί διαθέσιμη στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ, η Επιτροπή υιοθετεί μια απόφαση με την οποία 
χορηγεί την ενίσχυση στο κράτος που έχει υποστεί τον 
αντίκτυπο, κατόπιν της οποίας καταβάλλεται η ενίσχυση 
άμεσα και σε μια δόση. 
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EU Solidarity Fund 
Interventions

Όταν καταβληθεί η ενίσχυση, το κράτος που έχει 
υποστεί τον αντίκτυπο είναι υπεύθυνο για την 
υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής των 
επιχειρήσεων, τον έλεγχο και τη διακρίβωσή τους. Τα 
μέτρα έκτακτης ανάγκης μπορούν να χρηματοδοτηθούν 
αναδρομικά από την πρώτη ημέρα της καταστροφής.
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EU Solidarity Fund 
Interventions

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ΤΑΕΕ δεν αποτελεί μέσο 
ταχείας αντιμετώπισης των επιπτώσεων των φυσικών 
καταστροφών. Μπορεί να περάσουν αρκετοί μήνες 
μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της 
αίτησης και διάθεσης των σχετικών κονδυλίων.



Καταστροφικοί κίνδυνοι – Περιβαλλοντικές αλλαγές –
Ανθρώπινος παράγοντας

50

• Γενική Εντύπωση
• Προφανείς αλλαγές (αύξηση στάθμης θάλασσας, αύξηση 

θερμοκρασίας, μείωση πάγου στην Αρκτική, τυφώνες στον 
βόρειο Ατλαντικό)

• Επιστημονικές μελέτες (IPCC)
• Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα ανθρώπινης δραστηριότητας

(Παραδείγματα Πορτογαλίας, Κορινθιακού κόλπου, 
fracking στις κεντρικές Πολιτείες της βόρειας Αμερικής)



Καταστροφικοί κίνδυνοι – Τεχνολογία
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Δορυφόροι, υπερυπολογιστές και στατιστική
Πριν τη ζημιά – Δημιουργία μοντέλων - Μετά τη ζημιά  

GMPE Σεισμός (ground motion prediction equation)
E-defence, simulation, νέες παράμετροι, συνεργασία 
αντασφαλιστών με πολυτεχνεία



Καταστροφικοί κίνδυνοι – Ασφαλίσεις εκτός περιουσίας

52

Ευθύνη από Καιρικά / Φυσικά φαινόμενα Ευθύνη για Καιρικά / Φαινόμενα

Εξαίρεση στα συμβόλαια ευθύνης Emerging Risk

Διακοπή Εργασιών Ως συνέπεια υλικής ζημιάς

Χωρίς υλική ζημιά



ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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1. Πυρκαγιές Καλοκαίρι 2021

2. Κυκλώνας Ιανός

3. Πλημμύρες στη Μάνδρα

4. Δασική Πυρκαγιά σε Νέο Βουτζά, Μάτι



ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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1. Πυρκαγιές – Καλοκαίρι 2021
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Εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το καλοκαίρι του 2021 στην Ελλάδα, 

πολλές από τις οποίες μετά τις 22 Ιουλίου, εν μέσω πρωτοφανούς καύσωνα, οι 

οποίες αποτέφρωσαν τεράστιες εκτάσεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατέγραψε περίπου 500 δασικές πυρκαγιές που 

σημειώθηκαν στην Αττική, τη βόρεια Εύβοια, την Ηλεία, τη Μεσσηνία, τη Μάνη, 

την Αχαΐα, τα Γρεβενά, τη Σαλαμίνα, τη Φωκίδα, τη Ρόδο, τον Έβρο και τη 

Ζάκυνθο.
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• Από το 2008 έως το 2020 ο μέσος όρος αποτεφρωμένων εκτάσεων στις 

επονομαζόμενες «μεγάλες πυρκαγιές» ήταν 6.024 στρέμματα και το 2021 

αυτός ο μέσος αριθμός κατεστραμμένης δασικής έκτασης σε κάθε εφετινή 

μεγάλη πυρκαγιά έφτανε τα 20.120 στρέμματα, δηλαδή αύξηση της τάξης 

του 333% εφέτος.

• Η Ελλάδα, αν συνυπολογιστεί και η έκτασή της, είχε μακράν το πιο 

καταστροφικό καλοκαίρι από πλευράς δασικών πυρκαγιών

• Είναι τρίτη ως προς τον απόλυτο αριθμό αποτεφρωμένων στρεμμάτων μετά 

την Ιταλία και την Τουρκία, με την οποία έχει μικρή διαφορά στις συνέπειες 

των πύρινων μετώπων. 
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• Στη χώρα μας σε 63 σχετικά μεγάλες δασικές πυρκαγιές κάηκαν 1.264.040 

στρέμματα δασικών εκτάσεων, με μέσο όρο 120.530 στρέμματα τα προηγούμενα 

χρόνια. Στην Ιταλία, με υπερδιπλάσια έκταση από την Ελλάδα, οι καταστροφές 

ανήλθαν σε 1.813.000 στρέμματα καμένης δασικής γης, ενώ στην Τουρκία (με 

εξαπλάσια έκταση από τη χώρα μας) κάηκαν 1.481.000 στρέμματα δάσους. 

• Η μεγαλύτερη πύρινη λαίλαπα υπήρξε στην Αττάλεια, όπου σημειώθηκε 

καταστροφή 550.000 στρεμμάτων δάσους, όπως στη Βόρεια Εύβοια. Ο μέσος 

όρος καμένων εκτάσεων στην Τουρκία τα προηγούμενα χρόνια ήταν 320.530 

στρέμματα. 
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• Στη Γαλλία (με πενταπλάσια έκταση σε σχέση με την Ελλάδα) έχουν 

αποτεφρωθεί 312.090 στρέμματα δάσους, στην Πορτογαλία 238.110 

στρέμματα και στην Ισπανία (με έκταση τετραπλάσια από την Ελλάδα) 

παραδόθηκαν στις φλόγες περίπου 312.090 στρέμματα δασών. 

• Στη Ρουμανία έχουν αποψιλωθεί 216.580 στρέμματα δάσους, στην Κύπρο 

56.690 στρέμματα (πενταπλάσια του μέσου όρου προηγουμένων ετών), 

στην Κροατία 82.010 και στην Αλβανία 227.950, όταν ο μέσος όρος άλλες 

χρονιές ήταν 90.750 στρέμματα.
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• Το 2021 κάηκαν περίπου 330.000 στρέμματα των πλέον συμπαγών 

δασικών όγκων και «πνευμόνων» στην Αττική, δηλαδή στην Πάρνηθα –

Τατόι, στα Γεράνεια Ορη και στο όρος Πατέρα (περιοχή Βιλίων, Μάνδρας, 

Οινόης). Το 1995 και το 1998 είχε αποτεφρωθεί το δάσος της Πεντέλης 

(στην πρώτη πυρκαγιά κάηκαν 110.000 στρέματα δάσους και στη δεύτερη 

περίπου 90.000), το οποίο δεν μπορεί έκτοτε να αναγεννηθεί. 

• Ακόμα, το 2007 κάηκαν τα 70.000 στρέμματα του ελατοδάσους στην 

Πάρνηθα, ενώ το 2009 κάηκαν 210.000 στρέμματα στο Γραμματικό, στο 

Καπανδρίτι, στη λίμνη Μαραθώνα και αλλού, χωρίς όμως να πλήττονται 

τόσης έκτασης πυκνά περιαστικά δάση της πρωτεύουσας.
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Πυρκαγιές 2021
Πλήθος 
ζημιών Μέση ζημιά

Σύνολο 
αποζημιώσεων

Κατοικίες 68 32.620 2.231.665 

Βιομηχανικοί Κίνδυνοι 23 104.689 2.366.064 

Εμπορικοί Κίνδυνοι 106 163.326 17.275.500 

Τεχνικά έργα 57 53.500 3.061.000 

Φωτοβολταϊκά πάρκα 53 28.362 1.515.778 

Σύνολο 307 86.031 26.450.007 
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2. Κυκλώνας Ιανός
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17-20  Σεπτεμβρίου 2020 

Ισχυρές βροχοπτώσεις και δυνατοί άνεμοι

Θάνατος τεσσάρων ανθρώπων και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές 

Έπληξε: νησιά του Ιονίου (Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά και Ιθάκη), 

δυτικές περιοχές της Αχαΐας και Ηλείας όπου καταστράφηκαν κτήρια, 

ξεριζώθηκαν δέντρα, προκλήθηκαν κατολισθήσεις,  βυθίστηκαν σκάφη και 

έμειναν πολλά χωριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και μεγάλα ύψη βροχής έπεσαν σε 

Κεντρική Ελλάδα (Καρδίτσα και Φάρσαλα) υπερχείλισαν ποτάμια με αποτέλεσμα 

να πλημμυρίσουν πολλά σπίτια, δρόμοι και μεγάλες αγροτικές εκτάσεις. 

Σοβαρές πλημμύρες κατά τη διάρκεια της πορείας του κυκλώνα,  αναφέρθηκαν επίσης στην 

Κρήτη λίγο πριν εξασθενήσει καθώς και στις περιοχές της Σικελίας και της Καλαβρίας μια 

μέρα πριν το κέντρο του φθάσει στην Ελλάδα.
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Οι Μεσογειακοί κυκλώνες  -ή όπως συχνά αναφέρoνται διεθνώς medicanes

(από το πάντρεμα των λέξεων Mediterranean and Hurricane)- εμφανίζονται μία 

ή δύο φορές το χρόνο κατά μέσο όρο  -κυρίως μεταξύ Σεπτεμβρίου και 

Ιανουαρίου- με την μεγαλύτερη πλειοψηφία τους να δημιουργούνται στη 

Νοτιοδυτική Μεσόγειο και στο Νότιο Ιόνιο. H προγνωστικότητα τους είναι ακόμα  

χαμηλή, εξαιτίας της αλληλέπίδρασης των πολλαπλών παραγόντων που 

επηρεάζουν τον κύκλο ζωή τους, της ορογραφίας της Μεσογείου, της σπάνιας 

συχνότητας εμφάνισης τους καθώς και του γεγονότος ότι δημιουργούνται και 

εξελίσσονται κυρίως στη θάλασσα όπου οι παρατηρήσεις είναι περιορισμένες.
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Ο μεσογειακός κυκλώνας Ιανός άρχισε να αναπτύσσεται στις 14/9 από ένα 

βαρομετρικό χαμηλό το οποίο κινούμενο αργα στο Κόλπο της Σίδρας, όπου η  

επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας ήταν μεγαλύτερη των 27οC και σε 

συνδυασμό με τη δομή της ανώτερης ατμόσφαιρας,  άρχισε γρήγορα να αποκτά 

χαρακτηριστικά τροπικού κυκλώνα. Στις 16/9 ο κυκλώνας ενισχυόμενος άρχισε 

να κινείται βόρεια-βορειοανατολικά προς την Ιταλία με την ένταση των ανέμων -

να ξεπερνά τα 68Km/h στο κεντρικό Ιόνιο και αγγίζοντας τα 76Km/h κατα τη 

διέλευση του κοντά στις Νότιες ακτές της Ιταλίας. 
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Στις 17/9 ο κυκλώνας ακολουθώντας την κυκλοφορία της ανώτερης 

ατμόσφαιρας άρχισε να κινειται ανατολικά, με την μέγιστη  ένταση των ανέμων 

πάνω από τη θάλασσα να φθάνει τα 88Km/h  καθώς το κέντρο του (995mbar) 

πλησίαζε προς τα Επτάνησα. Στις 18/9 το κέντρο του κυκλώνα μπήκε στη ξηρά 

της ηπειρωτικής Ελλαδας με τις δορυφορικές μετρήσεις να καταγράφουν τις 

πρωινές ώρες ταχύτητα  ανέμων της τάξης των 71Km/h κοντά στις ακτές της 

Κεφαλλονιας. Στις 19/9 και 20/9 ο Ιανός κινήθηκε εξασθενημένος νότια, κατά 

μήκος των ακτών της δυτικής Πελοποννήσου, και διαλύθηκε μεταξύ της Κρήτης 

και της Βόρειας Αφρικής.
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Ιανός
Πλήθος 
ζημιών Μέση ζημιά

Σύνολο 
αποζημιώσεων

Βιομηχανικοί Κίνδυνοι 41 73.815 3.026.426 

Εμπορικοί Κίνδυνοι 776 24.509 19.018.930 

Κατοικίες 533 4.631 2.468.258 

Τεχνικά έργα 10 32.358 323.575 

Φωτοβολταϊκά πάρκα 40 40.404 1.616.175 

Σύνολο 1.400 18.895 26.453.364 
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3. Πλημμύρες στη Μάνδρα
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Τα πλημμυρικά ύδατα ξεκίνησαν από το όρος Πατέρα. 

• Έργα Ορεινής υδρονομίας

• Απότομη κλίση πρανών

• Ένταση νεροποντής

• Χαμηλή απορροφητικότητα λεκανών απορροής

• Δεν υπήρξαν καμμένες εκτάσεις στο όρος Πατέρας

Τα πλημμυρικά ύδατα οδηγήθηκαν με ελεύθερη ροή διά των 
πρανών «στο ευρύ ίχνος» της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας-
Θήβας (ΠΕΟΕΘ) «η οποία λειτούργησε ως ανοικτός αγωγός 
ομβρίων με μεγάλη κλίση, που ευνόησε την ανάπτυξη υψηλών 
ταχυτήτων και που σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποσότητα του 
νερού που παροχετεύτηκε, δημιούργησε ένα τρομακτικό και 
πρωτόγνωρο φαινόμενο και αποτέλεσμα
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Τα νερά αυτά αρχικά περιορίστηκαν στην κοίτη του χειμάρρου 
Σούρες, συνάντησαν αυθαίρετες κατασκευές και εξετράπησαν 
επιφανειακά στη βόρεια-βορειοανατολική πλευράς της πόλης 
της Μάνδρας, προκαλώντας τις γνωστές καταστροφές. Από τα 
δυτικά, τα πλημμυρικά ύδατα οδηγήθηκαν στη λεκάνη 
απορροής του χειμάρρου της Αγ. Αικατερίνης.

Η κοίτη του χειμάρρου κρίθηκε σχετικά καλώς εγκιβωτισμένη, 
όμως εντός σχεδίου πόλης είναι ανεπαρκής έως ανύπαρκτη, ενώ 
στο τμήμα εντός του παλαιού σχεδίου πόλης ο χείμαρρος 
οδηγείται επιφανειακά με διάχυση σε πλακοσκεπή αγωγό 
ανεπαρκούς διατομής.

Ούτε τα φρεάτια στην πόλη προσέφεραν στην αντιπλημμυρική 
προστασία, αντιθέτως «πολλές φορές λειτούργησαν αρνητικά 
λόγω της πίεσης του αγωγού και της ανεπάρκειάς του».
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Στο πλαίσιο της ημερίδας «Στρατηγικές 
Διαχείρισης Πλημμυρικών Φαινομένων 
στον Ελλαδικό Χώρο» που 
πραγματοποίησε το μεταπτυχιακό 
τμήμα «Στρατηγικές Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος, Καταστροφών και 
Κρίσεων» του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, αναφέρθηκε ότι οι πλημμύρες 
είναι η δεύτερη αιτία θανάτου από 
φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα, 
με τριπλάσιους νεκρούς σε σχέση με τις 
φωτιές.

Προετοιμασμένοι και για άλλα φυσικά 
φαινόμενα πρέπει να είναι οι κάτοικοι της 
Μάνδρας. «Οι πλημμύρες δεν συνδέονται μόνο με 
τις πυρκαγιές. Αλλά και με τους σεισμούς. Οπου
έχουμε μπαζωμένα ρέματα και φερτά υλικά, 
γνωρίζουμε ότι ο κίνδυνος μεγάλων σεισμών 
είναι υπαρκτός», είπε σε παρέμβασή του ο 
Παναγιώτης Καρύδης, ομότιμος καθηγητής 
αντισεισμικών κατασκευών του ΕΜΠ.



71

Στην Αττική μόνο εντοπίζονται 9 Ζώνες Υψηλού Κινδύνου πλημμυρών, 
με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό στη Ζώνη Μεγάρων – Ν. Περάμου
(δηλαδή στη Μάνδρα) και αναφέρεται ότι μόνο το 19,96% της έκτασής της 
αντιμετωπίζει πολύ χαμηλό ή χαμηλό κίνδυνο. Αντίθετα, το 3,76% της 
έκτασης της ζώνης χαρακτηρίζεται από μέτρια τρωτότητα, το 44,13% από 
υψηλή και το 32,16% από πολύ υψηλή. Με πιο απλά λόγια, το υπόλοιπο 
περίπου 80% έχει μεγάλο κίνδυνο…
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Στην Κεντρική Μακεδονία
Δέκα κύριες ζώνες υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πλημμύρας εντοπίζονται στην 
Κεντρική Μακεδονία, όπως προκύπτει από τους χάρτες των «σχεδίων διαχείρισης 
κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής ποταμών υδατικού διαμερίσματος Κεντρικής 
Μακεδονίας».
Στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας περιλαμβάνονται:
• Η παραθαλάσσια ζώνη της περιοχής του Αγίου Νικολάου
• Η χαμηλή ζώνη λεκανών των ρεμάτων Ν. Μουδανιών, Αγ. Μάμα και βόρειου τμήματος 
της χερσονήσου Κασσανδρείας Χαλκιδικής
• Η χαμηλή ζώνη της λεκάνης ρέματος Ν. Ηράκλειας – Ν. Καλλικράτειας
• Η παραθαλάσσια ζώνη Επανομής
• Η χαμηλή ζώνη περιοχή Ξηροποτάμου της λεκάνης της λίμνης Βόλβης
• Ο κατάντη ρους του ποταμού Χαβρία
• Η χαμηλή ζώνη των λεκανών της περιφερειακής τάφρου Τ66 και των ποταμών Λουδία, 
Αξιού, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της πρώην λίμνης Αρτζάν και του ποταμού 
Γαλλικού
• Οι παραλίμνιες εκτάσεις της λίμνης Δοϊράνης
• Η χαμηλή ζώνη της λεκάνης των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης
• Η χαμηλή ζώνη του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και του ρέματος 
Ανθεμούντα
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Για την Αττική, χάρτες κινδύνων πλημμύρας από ποτάμιες 
ροές (flood risk maps) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες ζώνες:

• Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας – Αναβύσσου – Παλαιάς Φώκαιας
• Χαμηλή ζώνη Λουτρακίου
• Περιοχή των Μεσογείων
• Χαμηλή ζώνη Μεγάρων – Ν. Περάμου
• Χαμηλή ζώνη Ασπροπύργου – Ελευσίνας
• Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης Μαραθώνα
• Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα – Νέας Μάκρης
• Λεκάνη π. Κηφισού
• Παράκτιες περιοχές Γλυφάδας – Βούλας.
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Πλημμύρες 
Μάνδρα

Πλήθος 
ζημιών Μέση ζημιά

Σύνολο 
αποζημιώσεων

Βιομηχανικοί Κίνδυνοι 18 292.833 5.271.000 

Εμπορικοί Κίνδυνοι 81 70.006 5.670.504 

Κατοικίες 78 9.115 710.963 

Σύνολο 177 65.833 11.652.467 
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4. Δασική Πυρκαγιά σε Νέο Βουτζά, Μάτι
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Ο χειρότερος συνδυασμός καιρού -
τοπογραφίας

Ο τύπος βλάστησης και οι 
αναδασώσεις

Οι κατασκευές

Μηδενικός χρόνος προειδοποίησης και 
αντίδρασης

Πολεοδομική παγίδα - κυκλοφοριακή συμφόρηση -
πανικός
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Γιατί τα δάση μας είναι γεμάτα πεύκα τα οποία – ταυτόχρονα – πιάνουν και τόσο εύκολα φωτιά;
Κυρίως σε Πελοπόννησο, Χαλκιδική, Θάσο και Εβρο. Τα κουκουνάρια έχουν την ικανότητα να μένουν κλειστά και να 
ανοίγουν μετά τη φωτιά. Εμπρησμοί κατά την Τουρκοκρατία.

Τα πεύκα εμποδίζουν άλλα είδη δέντρων να αναπτυχθούν;

Πεύκα: ολιγαρκή. Σε καλύτερες συνθήκες, αναπτύσσονται και άλλα είδη δέντρων.

Ρετσινοσυλλέκτες, Υλοτόμοι, Κτηνοτρόφοι και Καρβουνιάρηδες
Προστάτες του δάσους - Πάρνηθα

1998: φωτιά στον Ταΰγετο
Ωριμο δάσος και έρπουσα φωτιά

Ολα τα δέντρα καίγονται με τον ίδιο τρόπο;
Ευαίσθητα έλατα με λεπτό φλοιό και χωρίς μηχανισμούς άμυνας. Κουκουναριές καλύτερες από πεύκα. Κυπαρίσσια, 
πλατάνια, βελανιδιές καλύτερα. Κίνδυνος αιθυλενίου. 

Ποια χώρα είναι σήμερα πιο μπροστά σε τεχνογνωσία γύρω από τις δασικές φωτιές;
ΗΠΑ – Μοντελοποιίηση – Καθημερινές μετρήσεις – Προγραμματισμένες Πυρκαγιές – Άποψη οικοσυστήματος
Αλλά:
Αυξημένες πυρκαγιές λόγο παρουσίας καύσιμης ύλης
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Πυρκαγιές 2018 (23 Ιουλίου)

Πλήθος ζημιών Μέση ζημιά Σύνολο αποζημιώσεων

Κατοικίες 805 40.074 32.259.518 

Βιομηχανικοί Κίνδυνοι 1 3.000 3.000 

Εμπορικοί Κίνδυνοι 29 76.472 2.217.700 

Σύνολο 835 41.294 34.480.218 
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Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός

Α. Φθορά ή παλαιότητα του κτιρίου και των μόνιμων εγκαταστάσεών του

Β. Διείσδυση νερού μέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγμάτων, θυρών και 

παραθύρων τα οποία αφέθηκαν ανοιχτά

Γ. Διαρροή νερού από σωληνώσεις και γενικά εγκαταστάσεις ύδρευσης, κεντρικής 

θέρμανσης, κλιματισμού ή

αποχέτευσης, υπερχείλιση δεξαμενών. Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις αυτές 

θα σας αποζημιώσουμε σύμφωνα με

τον όρο της κάλυψης «Θραύση, διαρροή σωληνώσεων» εφόσον παρέχεται η 

κάλυψη από το ασφαλιστήριό σας.

Δ. Παγετό, σε μη μονωμένες σωληνώσεις που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά 

του ασφαλισμένου κτιρίου.

Ε. Παλιρροιακά κύματα είτε αυτά είναι επακόλουθα σεισμού ή ηφαιστειακής έκρηξης 

(tsunami) είτε όχι.

ΣΤ. Καθίζηση, κατολίσθηση
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Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός

Ζ. Αντικείμενα τα οποία βρίσκονταν στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα καθώς 

και σε προσωρινά τοιχία, μαντρότοιχους,

περιφράξεις και αυλόθυρες

Η. Αντικείμενα τοποθετημένα στο εξωτερικό του κτιρίου (π.χ. τέντες, 

εγκαταστάσεις κεραιών, θερμοσίφωνες,

φωτοβολταϊκά πλαίσια), σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραμμές 

συμπεριλαμβανόμενων των ορθοστατών και στύλων. Θα

σας αποζημιώσουμε όμως ειδικά για ζημιά σε τέντες ηλικίας μικρότερης των 

πέντε (5) ετών.

Θ. Κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής τους εκτός 

και αν όλες οι εξωτερικές πόρτες,

παράθυρα και άλλα ανοίγματά τους είχαν ήδη αποπερατωθεί
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Πυρκαγιά

Α. Σεισμός (εκτός αν στο ασφαλιστήριο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη σεισμού 

οπότε θα σας αποζημιώσουμε

σύμφωνα με τον όρο της).

Β. Ηφαιστειακή έκρηξη.

Γ. Ζημιές από κλοπή ή εξαφάνιση των ασφαλισμένων αντικειμένων, που συνέβη είτε 

στη διάρκεια της πυρκαγιάς, είτε μετά από αυτήν αλλά πριν αποκατασταθεί η φύλαξη 

της ασφαλισμένης κατοικίας.

Δ. Ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από πτώση κεραυνού που δεν είναι άμεσες και 

ορατές

Ε. Ηλεκτρική ή μηχανική ζημιά ή απορύθμιση αν δεν συνυπάρχουν με εμφανή σημάδια 

ρηγμάτωσης ή καύσης από κεραυνό στο ασφαλισμένο κτίριο ή στο κτίριο μέσα στο 

οποίο βρίσκεται το ασφαλισμένο περιεχόμενο.
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Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές

Α. Ζημιά που προκαλείται κατά τη διάρκεια κλοπής ή ληστείας ή απόπειρας διάπραξης 

αυτών ή με σκοπό τη διάπραξη αυτών.

Β. Ζημιά που την πληροφορηθήκατε αφού το ασφαλισμένο κτίριο ή το κτίριο μέσα στο 

οποίο βρίσκεται το ασφαλισμένο περιεχόμενο είχε ήδη παραμείνει ακατοίκητο ή δεν 

είχε χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από ενενήντα (90) συνεχόμενες ημέρες.

(Δικαίωμα ακύρωσης της παρούσας κάλυψης οποτεδήποτε, για λόγους που αφορούν

ενδεικτικά, την πολιτική μας σε σχέση με τη συγκεκριμένη κάλυψη ή τις τεχνικές μας 

ανάγκες, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και το παρόν 

ασφαλιστήριο. Η ακύρωση γίνεται με σχετική γραπτή ειδοποίηση σας στην

τελευταία γνωστή διεύθυνση σας και τα αποτελέσματά της επέρχονται με την πάροδο 

τριάντα (30) ημερών από τότε που θα παραλάβετε τη σχετική ειδοποίηση.)
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Τρομοκρατικές Ενέργειες

Α. Σε πρόσκρουση πυραύλου ως μέσου εκδήλωσης της τρομοκρατικής ενέργειας.

Β. Σε βιολογική και/ ή χημική μόλυνση ως αποτέλεσμα τρομοκρατικής ενέργειας -

συμπεριλαμβάνεται η παρεμπόδιση και ο περιορισμός της χρήσης των ασφαλισμένων 

αντικειμένων.

(Δικαίωμα ακύρωσης της παρούσας κάλυψης οποτεδήποτε, για λόγους που αφορούν 

ενδεικτικά, την πολιτική μας σε σχέση με τη συγκεκριμένη κάλυψη ή τις τεχνικές μας 

ανάγκες, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και το παρόν 

ασφαλιστήριο. Η ακύρωση γίνεται με σχετική γραπτή ειδοποίηση σας στην τελευταία 

γνωστή διεύθυνση σας και τα αποτελέσματά της επέρχονται με την πάροδο τριάντα 

(30) ημερών από τότε που θα παραλάβετε τη σχετική ειδοποίηση.)
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Σεισμός 

Α. Ζημιά που προκλήθηκε ή προέκυψε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από 

προγενέστερες της ασφάλισης αυτής καταπονήσεις και/ή ζημιές.

Β. Ζημιά που προκλήθηκε ή προέκυψε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από 

κατασκευαστικό ελάττωμα του ασφαλισμένου κτιρίου.

Γ. Αν η μελέτη και ανέγερση του ασφαλισμένου κτιρίου ή του κτιρίου μέσα στο οποίο 

βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα, δεν έγινε σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό 

που ίσχυε κατά το χρόνο κατασκευής του κτιρίου, εφόσον το γνωρίζατε.
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Σεισμός 

Α. Ζημιά που προκλήθηκε ή προέκυψε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από 

προγενέστερες της ασφάλισης αυτής καταπονήσεις και/ή ζημιές.

Β. Ζημιά που προκλήθηκε ή προέκυψε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από 

κατασκευαστικό ελάττωμα του ασφαλισμένου κτιρίου.

Γ. Αν η μελέτη και ανέγερση του ασφαλισμένου κτιρίου ή του κτιρίου μέσα στο οποίο 

βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα, δεν έγινε σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό 

που ίσχυε κατά το χρόνο κατασκευής του κτιρίου, εφόσον το γνωρίζατε.



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ –
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΑΣ
NOEMBΡΙΟΣ 2021
Δώρα Αποστολοπούλου

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


