


Ο Παναγιώτης Ξένος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο 
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο την 
Ασφαλιστική Επιστήμη.  
 
Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελ-
λάδα και στην Ευρώπη, καθώς και σε συμβουλευτικά 
έργα στον ιδιωτικό τομέα. Έχει δημοσιεύσεις σε Ελλη-
νικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την 
αποδοτικότητα και τη παραγωγικότητα δημοσίων και 
ιδιωτικών φορέων ασφάλισης, την βιωσιμότητα του συ-
στήματος κοινωνικής ασφάλισης, τη φερεγγυότητα 
ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων, κα.  
 
Έχει παρουσιάσει σχετικές μελέτες σε επιστημονικά συ-
νέδρια και forums σε Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία, και 
είναι κριτής επιστημονικών περιοδικών και μέλος επι-
στημονικών εταιριών. 
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Τα «Κείμενα Θέσεων» αποτελούν σειρά ενυπόγραφων επιστημονικών εκδόσεων και δημοσιεύσεων του ΙΝΣΟΣΙΑΛ από 
επιστημονικούς συνεργάτες, στελέχη και εθελοντές του Ινστιτούτου, στα οποία πραγματεύονται βασικές πτυχές θεματι-
κών και προβλημάτων, παρατίθενται αναλύσεις, ελληνικές και ευρωπαϊκές εμπειρίες καθώς και κατευθύνσεις αντιμετώ-
πισης και λύσεων μέσα σε ένα πλαίσιο συμβατό με τις διαχρονικές αξίες και αρχές της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.



Εισαγωγή 

 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία μόνο από τις κρίσεις που περνάει ταυτό-

χρονα η ανθρωπότητα τα τελευταία έτη. Μαζί με την οικονομική ύφεση, την 

πανδημία και την κατάρρευση της βιοποικιλότητας, συνιστούν τα μεγάλα προ-

βλήματα που απαιτούν ριζικούς μετασχηματισμούς, σύγχρονα συστήματα 

πρόληψης, συμπράξεις δημοσίων-ιδιωτικών εθνικών και διεθνών φορέων και 

επιχειρήσεων, καθώς και διακρατικές συνεργασίες στο πλαίσιο των διεθνών 

συμφωνιών όπως, οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., η Συμφωνία 

του Παρισιού και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.  

 

Η φυσική και οικονομική βιωσιμότητα είναι το στοίχημα όλων των κοινωνιών 

για τις επόμενες γενεές. Αφορά μια ολιστική προσέγγιση στον τρόπο που 

πρέπει να νοηματοδοτηθεί το παρόν και το μέλλον, ώστε να εμπεδωθεί μια 
νέα δυναμική ισορροπία μεταξύ της κοινωνίας, της οικονομίας και του πε-
ριβάλλοντος προς την κατεύθυνση ενός κόσμου ευημερούντα και δικαιό-
τερου.  
 
Όμως, εκτός από τη αποτελεσματική χρηματοδότηση των κινδύνων όπως θα 

αναλύσουμε στη συνέχεια, κατά το σχεδιασμό των λύσεων είναι απαραίτητη 

η συστημική και διεπιστημονική προσέγγιση, καθώς και αξιοποίηση της τε-

χνολογίας και της καινοτομίας. Οι τεχνολογικές και χρηματοδοτικές λύσεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία αλληλοε-
πιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον, και να είναι προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες κάθε χώρας. 
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n Πλημμύρα στην Μάνδρα Αττικής, 2017
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Oι φυσικές καταστροφές  
σημαντικός παράγοντας κινδύνου  
για τις σύγχρονες κοινωνίες 

 

Οι φυσικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί ως ένας ση-

μαντικός παράγοντας κινδύνου για τις σύγχρονες κοινωνίες. Στην Ελλάδα οι 

πλέον καταστροφικοί κίνδυνοι είναι ο σεισμός, οι φωτιές, οι πλημμύρες, κτλ. 

Η τεράστια επιβάρυνση της Πολιτείας για την αποκατάσταση ζημιών από φυ-

σικές καταστροφές καθιστά επιτακτική την ανάγκη αναζήτησης μιας λύσης 

σε εθνικό επίπεδο.  

 

Σύμφωνα με την μεθοδολογία διαχείρισης των κινδύνων των φυσικών καταστρο-

φών διεθνώς, αναπτύσσονται σύγχρονοι συμβατικοί και ψηφιακοί τρόποι πρό-

ληψης των κινδύνων (ΑΙ, ΙοΤ, Smartcities, SmartForests) και στη συνέχεια 

χρηματοοικονομικής αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών σύμφωνα και 

με τις εξελίξεις της σύγχρονης χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής πρακτικής 

(Insurance, Reinsurance, Public-Private-Partnerships, Catastrophe Bonds, etc). 

 

Για την λειτουργία ασφαλιστικών σχημάτων προϋπόθεση είναι η εκ των προ-

τέρων εκτίμηση των ζημιών από φυσικές καταστροφές συνολικά για την ελ-

ληνική επικράτεια, εκτιμώντας την μέγιστη πιθανή ζημιά από καταστροφικά 

γεγονότα συγκεκριμένης συχνότητας και έντασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n Σεισμός στην Αθήνα, 1999
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Σύμφωνα με σειρά μελετών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Νεκτάριος Μ, 

Ξένος Π. Χατζηκωνσταντινίδης Ε.), έχει αναδειχθεί η αναγκαιότητα και προ-
τείνεται η θέσπιση ενός Οργανισμού Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών 
(ΟΔΙΦΚΑ), με την κατάλληλη επέκταση των αντικειμένων του υφιστάμενου 

ΟΑΣΠ (Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας), ο οποίος πρέπει να ενισχυ-

θεί με ολιγάριθμο εξειδικευμένο προσωπικό, για να καλύπτει όχι μόνο τους 

σεισμούς αλλά και τις πλημμύρες και τις δασικές πυρκαγιές, καθώς και τις 

υπόλοιπες μορφές φυσικών καταστροφών. 

 

Οργανισμός Διαχείρισης Φυσικών  
καταστροφών (ΟΔΙΦΚΑ) 

 

Ο ΟΔΙΦΚΑ θα αποτελεί την κύρια δημόσια αρχή για τη διαχείριση όλων των 
τύπων φυσικών καταστροφών. Ο ρόλος του θα είναι: 

 

n Επιτελικός: εκπονεί μακροπρόθεσμη στρατηγική διαχείρισης φυσικών κα-

ταστροφών, με βάση την εμπειρία αντίστοιχων εθνικών φορέων (κυρίως των 

ΗΠΑ). 

 

n Συντονιστικός, όλων των άλλων εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων σε πε-

ριπτώσεις φυσικών καταστροφών (πυροσβεστική, αστυνομία, περιφέρειες, 

δήμοι, κλπ.). 

 

Όσον αφορά στις ζημιές στις κατοικίες από σεισμούς, πλημμύρες, και δασικές 

πυρκαγιές, προτείνεται να συσταθεί στον ΟΔΙΦΚΑ το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο 
Φυσικών Καταστροφών (ΑΚΦΚ), το οποίο θα  αναλαμβάνει την αποζημίωση 
των νοικοκυριών που υφίστανται ζημιές από σεισμούς, πλημμύρες  και πυρ-

καγιές δασών, για ασφαλισμένο κεφάλαιο μέχρι του ποσού των 100.000 
ευρώ. Πέραν του ποσού αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασφαλίζονται 

σε ιδιωτικές  ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον το επιθυμούν. 

 

Το ΑΚΦΚ προτείνεται να λειτουργεί στη βάση του μοντέλου «Premium Pool» 

και οι αποζημιώσεις θα καταβάλλονται  «σε πρώτο κίνδυνο». Το μοντέλο αυτό 

έχει πλέον καταξιωθεί διεθνώς, με βάση την σχετική εμπειρία της Τουρκίας 

και της Ρουμανίας. Το ΑΚΦΚ  θα συσσωρεύει και θα διαχειρίζεται το σχετικό 

Equalization Reserve. Θα μπορεί να εκχωρεί (αντασφαλιστικά) κινδύνους σε 

εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες ή σε διεθνείς αντασφαλιστές. Επίσης, θα 

μπορεί να εκδίδει Catastrophe Bonds. 
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Με τον παραπάνω σχεδιασμό απαλλάσσεται ο κρατικός προϋπολογισμός από 
έκτακτες επιχορηγήσεις που θέτουν εκτός τον ετήσιο προγραμματισμό, και 

οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αποζημιώνονται σύμφωνα με το πραγματικό ύψος 

της ζημιάς, την ώρα επέλευσης του κινδύνου, δηλαδή την ώρα που έχουν ανά-
γκη τα χρήματα ώστε να διατηρήσουν το βιοτικό και οικονομικό τους επίπεδο 

σταθερό, και όχι εκ των υστέρων περιμένοντας σε σκηνές και πρόχειρους κα-

ταβολισμούς για δεκαετίες, απομονωμένοι κοινωνικά και οικονομικά.  

 

Παρόμοιο ασφαλιστικό μηχανισμό που προτείνεται για την Ελλάδα υιοθέτησε 

η κυβέρνηση της Τουρκίας το 2000, το ίδιο και η Ρουμανία. Εάν είχε δημι-
ουργηθεί η λειτουργία του ασφαλιστικού οργανισμού για τις φυσικές κα-
ταστροφές από τις αρχές τις δεκαετίας του 2000, η χώρα θα διέθετε 
σήμερα αποθεματικά της τάξης των 1,5-2 δισ. ευρώ και  τουλάχιστον άλλα 

τόσα κεφάλαια σε αντασφαλιστικές καλύψεις. 

 

Σχετικά με την σπουδαία αναγκαιότητα της διαχείρισης των κινδύνων φυ-
σικών καταστροφών, δοθέντος της ραγδαίας κλιματικής αλλαγής, η σημε-
ρινή κυβέρνηση δεν έχει επιδείξει καμία προτεραιότητα!  
 

Ο οργανισμός φυσικών καταστροφών που ίδρυσε η σημερινή κυβέρνηση, ο 

οποίος επιδοτείται εσφαλμένα από την γενική φορολόγηση και από το ταμείο 
δημοσίων επενδύσεων, δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις και 

επιβαρύνει ιδιαίτερα τα κρατικά έσοδα, τα οποία στην περίπτωση του ανωτέρου 

προτεινόμενου σχεδίου θα απαλλάσσονταν κατά 75% από τις διεθνείς αντα-

σφαλιστικές αγορές. Οι δε παροχές του ταμείο περιορίζονται σε πολύ μικρά 

ποσά, τα οποία είναι ανεπαρκή ώστε να καλύψουν τις απαιτούμενες ανάγκες.  

 

Επίσης, το άρθρο του νέου περιβαλλοντικού νόμου που ανέφερε την υποχρε-

ωτικότητα της ασφάλισης των κατοικιών μόνο για τις ευάλωτες περιοχές, τε-

λικώς αποσύρθηκε λόγω διαμαρτυρίας της ασφαλιστικής αγοράς, διότι 

αντιβαίνει στην ασφαλιστική επιστήμη η οποία θέτει ως βασική προϋπόθεση 

την τυχαιότητα και την διασπορά των κινδύνων. 




