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Πρόταση για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/103/ΕΚ
• Τροποποιείται ο ορισμός του «οχήματος»

• Εισάγεται ορισμός της «χρήσης / κυκλοφορίας οχήματος»

• Κανόνες για τους ελέγχους ασφάλισης

• Ελάχιστα ποσά εγγύησης
✓€6.000.000 για κάθε ατύχημα ή €1.220.000 για κάθε θύμα
✓€1.220.000 για κάθε αξίωση

• Αφερεγγυότητα ασφαλιστικής επιχείρησης

• Ατυχήματα με ρυμουλκούμενα

• Απαγόρευση διακρίσεων ή αύξησης ασφαλίστρων λόγω εθνικότητας

• Βεβαίωση ιστορικού απαιτήσεων



Πρόταση Τροποποίησης Οδηγίας

«Όχημα» σημαίνει:

α) οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα κινούμενο αποκλειστικά διά 
μηχανικής δύναμης επί του εδάφους αλλά όχι διακινούμενο επί 
σιδηροτροχιών με:

• μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα πέραν των 25 χιλιομέτρων την 
ώρα, ή

• μέγιστο καθαρό βάρος πέραν των 25 χιλιόγραμμων και 
μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα πέραν των 14 χιλιομέτρων την 
ώρα,

β) οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο χρησιμοποιούμενο με όχημα που 
αναφέρεται στο σημείο α), είτε συζευγμένο είτε μη συζευγμένο.



Άνευ επηρεασμού των πιο πάνω σημείων 
α) και β), τα αναπηρικά αμαξίδια που 
προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από 
πρόσωπα με φυσικές αναπηρίες δεν 
θεωρούνται οχήματα όπως αναφέρεται 
στην Οδηγία.



Όμως,

τα Κράτη Μέλη δύνανται

• να απαιτούν ασφάλιση έναντι τρίτου για μηχανοκίνητο εξοπλισμό 
που δεν εμπίπτει στον ορισμό του «οχήματος», ή

• να καθορίζουν ότι τα θύματα ατυχημάτων τέτοιου εξοπλισμού 
έχουν πρόσβαση στον οργανισμό αποζημίωσης.





Νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε. όσον αφορά την 
εδαφική έκταση της υποχρεωτικής ασφάλισης

• Ελιγμός τρακτέρ σε προαύλιο χώρος αγροκτήματος για να εισέλθει 
σε αχυρώνα [Vnuk C-162/13]

• Πεδίο στρατιωτικών ασκήσεων [Torreiro C-334/16]

• Ταξινομημένο όχημα σταθμευμένο εντός ιδιόκτητου οικοπέδου 
[Juliana C-80/17]

• Όχημα σταθμευμένο σε ιδιωτικό κλειστό χώρο στάθμευσης [Linea 
Directa C-100/18]



Πρόταση Τροποποίησης της Οδηγίας

«Κυκλοφορία οχήματος»: οποιαδήποτε χρήση οχήματος 

• που συνάδει με τη λειτουργία του οχήματος ως μέσου μεταφοράς 
κατά το χρόνο του ατυχήματος, 

• ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών του οχήματος, και

• ανεξαρτήτως του εδάφους επί του οποίου χρησιμοποιείται το 
αυτοκίνητο όχημα, και 

• του κατά πόσο το όχημα είναι ακινητοποιημένο ή κινείται.

• Αυτός ο ορισμός αντικατοπτρίζει τη νομολογία του Δικαστηρίου ΕΕ.
• Ο περιορισμός της «οδού» θα πρέπει να διαγραφεί.



Εξαίρεση

Χρήση οχημάτων σε πίστες για αγώνες ταχύτητας, 

νοουμένου ότι ο οργανωτής διαθέτει εναλλακτική ασφάλιση που να 
καλύπτει ζημιά σε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων θεατών και 
άλλων παρισταμένων, αλλά όχι σε συμμετέχοντες οδηγούς ή τα 
οχήματα τους.



Επιτρεπόμενες Παρεκκλίσεις

Τα κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν όσον αφορά:

• οχήματα που έχουν αποσυρθεί προσωρινά ή μόνιμα και απαγορεύεται η 
χρήση τους,

• οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε περιοχές με 
περιορισμένη πρόσβαση (π.χ. λιμένες και αεροδρόμια),

• οχήματα που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε δημόσιους 
δρόμους,

νοουμένου ότι το εγγυητικό ταμείο θα είναι υπεύθυνο.

Στην περίπτωση οχημάτων που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε 
δημόσιους δρόμους, τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να παρεκκλίνουν όσον 
αφορά την αποζημίωση λόγω νομικού ή φυσικού περιορισμού.



Kids 50cc Off Road 
Compact Mini 
Moto Quad Bike
Net Weight 29 Kg
Speed up to 32km/h
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Πρόταση Τροποποίησης Οδηγίας 

Όταν το ρυμουλκούμενο είναι ασφαλισμένο ξεχωριστά, ο ζημιωθείς 
δύναται να υποβάλει την απαίτηση του απευθείας εναντίον του 
ασφαλιστή του ρυμουλκούμενου όπου:

• η εθνική νομοθεσία προβλέπει ότι ο ασφαλιστής του 
ρυμουλκούμενου θα παρέχει κάλυψη, και

• το ρυμουλκούμενο μπορεί να αναγνωριστεί, αλλά το όχημα που το 
ρυμούλκησε δεν μπορεί να αναγνωριστεί.

➠➠➠



Ο ασφαλιστής του ρυμουλκούμενου μπορεί να προσφύγει εναντίον:
• του ασφαλιστή του ρυμουλκού οχήματος, ή
• του εγγυητικού ταμείου,
αν και στο βαθμό που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.



Εξαίρεση Εσκεμμένης Ενέργειας

Το ασφαλιστήριο δεν απαιτείται να καλύπτει την ευθύνη προσώπου 
που απορρέει από εσκεμμένη και προσχεδιασμένη ενέργεια, πράξη ή 
παράλειψη που αποτελεί κακούργημα με βάση τον Ποινικό Κώδικα και 
που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί τυχαίο γεγονός.



Πρόταση Τροποποίησης Οδηγίας

• Θα πρέπει να επιτρέπεται στα Κράτη Μέλη να συνεχίσουν τις 
νομικές τους πρακτικές να μην καλύπτουν σκόπιμη ζημία κάτω από 
την υποχρεωτική ασφάλιση μηχανοκινήτων ή να ανακτούν από τον 
αδικοπραγούντα το ασφάλισμα που καταβλήθηκε στο ζημιωθέντα.

• Σε τέτοιες περιπτώσεις οι ζημιωθέντες πρέπει να αποζημιώνονται 
με τρόπο παρόμοιο με εκείνο της Οδηγίας Ασφάλισης 
Μηχανοκινήτων.

• Αν δεν έχει προβλεφθεί ένας εναλλακτικός μηχανισμός 
αποζημίωσης, η ζημία πρέπει να καλύπτεται σύμφωνα με την 
Οδηγία Ασφάλισης Μηχανοκινήτων.



Τροποποιήσεις που είναι 
απαραίτητες λόγω της Νομολογίας 

του Δικαστηρίου της Ε.Ε.
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Φωτοπούλου v. Μινέρβα (2011) 

• Ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου τραυματίστηκε θανάσιμα ενόσω ήταν 
επιβάτης στο ασφαλισμένο όχημα. 

• Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο ασφαλισμένος δεν εμπίπτει στην 
έννοια του οποιουδήποτε προσώπου και δεν μπορεί να θεωρηθεί τρίτος.

• Η ασφαλιστική εταιρεία απαλλάχθηκε από την υποχρέωση να καταβάλει 
αποζημιώσεις δυνάμει του ασφαλιστηρίου.

Churchill Insurance Co. v. Evans C-442/10 

• Με βάση την Οδηγία Μηχανοκινήτων Οχημάτων οι ασφαλιστικές εταιρείες 
οφείλουν να αποζημιώνουν το θύμα που ήταν επιβάτης έστω και αν ήταν 
ασφαλισμένος ως οδηγός.



Εξαίρεση Ευθύνης Επιβατών

Το ασφαλιστήριο δεν απαιτείται να καλύπτει την ευθύνη προσώπου 
που επιβαίνει του μηχανοκίνητου οχήματος.

ΒΤΑ Baltic Insurance C-648/17 
O όρος «κυκλοφορία οχημάτων» καλύπτει την περίπτωση κατά την 
οποία επιβαίνων επί οχήματος σταθμευμένου σε χώρο σταθμεύσεως, 
ανοίγοντας τη θύρα του εν λόγω οχήματος, χτύπησε το όχημα το οποίο 
ήταν σταθμευμένο δίπλα σε εκείνο στο οποίο επέβαινε και του 
προκάλεσε ζημία.



Fidelidade C-287/16

Ο ασφαλιστής ισχυρίστηκε ότι η ασφαλιστική 
σύμβαση δεν ήταν έγκυρη διότι ο κάτοχος του 
ασφαλιστηρίου είχε δηλώσει ψευδώς, κατά τη 
σύναψη της συμβάσεως, ότι ήταν ο ιδιοκτήτης και ο 
συνήθης οδηγός του οχήματος.

Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι αυτό δεν μπορεί να 
αντιταχθεί έναντι τρίτων και, συνεπώς, ο ασφαλιστής 
όφειλε να πληρώσει την απαίτηση.
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Ενόψει της απόφασης Fidelidade:

• Το άρθρο 15 του Νόμου θα πρέπει να αναδιατυπωθεί έτσι ώστε να 
μην επιτρέπεται στις ασφαλιστικές εταιρείες να επικαλούνται την 
αναδρομική ακυρότητα του ασφαλιστηρίου κατά των θυμάτων.

• Η Εσωτερική Συμφωνία πρέπει να αναδιατυπωθεί έτσι ώστε να 
καταστεί σαφές ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα καλύπτουν την 
ευθύνη του οδηγού σε τέτοιες περιπτώσεις ως «θέσμιοι 
ασφαλιστές» και όχι ως «ενδιαφερόμενοι ασφαλιστές».





Χρίστος Μιχαηλίδης 
Πρόεδρος Cypronetwork 



ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΟΥ



Ταυτότητα Έρευνας μεταξύ Κοινού

Μεθοδολογία: Προσωπικές και τηλεφωνικές συνεντεύξεις

Ομάδα στόχος: - Άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες που διαμένουν τόσο 
σε αστικές, όσο και σε αγροτικές περιοχές 

- Το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού ως προς την 
επαρχία διαμονής, την περιοχή διαμονής, το φύλο και την ηλικία

Μέγεθος δείγματος: n = 1000 συνεντεύξεις

Διάρκεια συνέντευξης: 7 λεπτά 

Συλλογή στοιχείων: Αύγουστος 2021

Επιλογή δείγματος: Μέθοδος της Τυχαίας Πολυσταδιακής Στρωματοποιημένης 
δειγματοληψίας 

Εταιρεία: CMRC – Cypronetwork Ltd (μέλος του Ομίλου εταιρειών Cypronetwork , 
του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR)
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Δεν γνωρίζω/ δεν 
απαντώ 

Τα βγάζουμε πέρα πολύ 
δύσκολα

Αρκετά δύσκολα 

Ούτε εύκολα ούτε 
δύσκολα

Αρκετά εύκολα

Τα βγάζουμε πέρα πολύ 
εύκολα

2021

2020

2019

2018

2021 2020 2019 2018

Πολύ / αρκετά 
εύκολα

19% 16% 21% 15%

Πολύ / αρκετά 
δύσκολα 

33% 31% 30% 29%

Τοποθετήσεις σε σχέση με την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών 

(Βάση: Σύνολο ερωτηθέντων)
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Προχώρησα στη σύναψη και άλλων 
ασφαλιστικών συμβολαίων

Έχω κάνει περικοπές στην δαπάνη των 
συμβαλαίων

Σκέφτομαι να διακόψω κάποια ασφαλιστικά 
συμβόλαια/να μειώσω τα ασφάλιστρα μου

Δεν έχω προχωρήσει στη σύναψη οποιονδήποτε 
άλλων ασφαλιστικών συμβολαίων

Έχω διακόψει κάποια ασφαλιστικά συμβόλαια

Έχω μειώσει την ασφαλιστική μου κάλυψη / 
Έχω μειώσει τα συνολικά μου ασφάλιστρα

Δεν έχω κάνει καμία διαφοροποίηση σε ότι 
αφορά τα ασφαλιστικά μου συμβόλαια

2021

2020

2019

2018

2017

Διαφοροποίηση Ασφαλιστικών αναγκών κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών

(Βάση: Σύνολο ερωτηθέντων)
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-15
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28
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23

20

45

44

43

47

39

49

33

Γενική εικόνα ασφαλιστικών εταιρειών

Αξιοπιστία 

Κερδοφορία - Eυρωστία

Οργάνωση

Έγκαιρη αποπληρωμή αποζημιώσεων

Εξυπηρέτηση

Σταθερότητα στις Επενδύσεις/ Αποδόσεις

Αρνητικές Τοποθετήσεις Μέτριες Τοποθετήσεις Θετικές Τοποθετήσεις

Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Εταιρειών 

49 43 48

46 33 48

51 65 67

50 65 59

41 35 35

54 58 61

33 44 35

Θετικές Τοποθετήσεις
Top 2-Box %

2020 2019 2018

(Βάση: Όσοι τοποθετήθηκαν )



Παράμετροι αξιολόγησης: 

2005 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Μ.Ο Μ.Ο Μ.Ο Μ.Ο Μ.Ο Μ.Ο Μ.Ο Μ.Ο Μ.Ο Μ.Ο Μ.Ο M.O

Γενική εικόνα 3,2 3,3 3,4 3,2 3,1 3,0 3,2 3,3 3,3 3,4 3,6 3,5 -

Αξιοπιστία 3,2 3,2 3,4 3,1 3,0 3,0 3,2 3,3 3,3 3,1 3,5 3,5 =

Κερδοφορία – ευρωστία 3,7 3,9 3,6 3,5 3,3 3,2 3,6 3,6 3,9 3,7 3,8 3,6 -

Οργάνωση 3,5 3,6 3,6 3,4 3,2 3,2 3,5 3,7 3,6 3,7 4,9 3,6 -

Έγκαιρη πληρωμή 

αποζημιώσεων 
- - - 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 3,0 3,0 3,3 3,3 =

Εξυπηρέτηση 3,4 4,0 3,5 3,4 3,3 3,3 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 -

Σταθερότητα στις επενδύσεις - - - 2,8 2,7 2,8 3,0 3,1 2,9 3,3 3,4 3,3 -

Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Εταιρειών – Διαχρονική σύγκριση 

(Βάση: Όσοι τοποθετήθηκαν )



Κάτοχοι Ιδιωτικής ασφάλισης υγείας/ Ασφάλισης Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

25

75

26

74

21

78

28

72

29

71

Έχουν ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας

Δεν έχουν ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας

2021 2020 2019 2018 2017

2021 2020 2019 2018 2017

Μέση Δαπάνη για Ομαδικό 
συμβόλαιο 

€144 €121 €84,2 €83,3 €60,3

Μέση Δαπάνη για Ατομικό 
συμβόλαιο

€74,1 €74,4 €74,8 €92,6 €98,2

(Βάση: Σύνολο ερωτηθέντων)

31

69

45

51

48

52

63

37

65

35

Ατομικό 
συμβόλαιο

Ομαδικό 
συμβόλαιο

(287)
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3

11

53

21

6

5

2

9

41

29

14

5

3

10

36

27

20

1

0

6

48

16

28

4

2

12

49

24

9

Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 

Καθόλου 
ικανοποιημένος/η 

Λίγο ικανοποιημένος/η 

Αρκετά ικανοποιημένος/η

Πολύ ικανοποιημένος/η

Απόλυτα 
ικανοποιημένος/η

2021 2020 2019 2018 2017

Πολύ / Απόλυτη ικανοποίηση κατόχων Ατομικού συμβολαίου 31%

Πολύ / Απόλυτη ικανοποίηση κατόχων Ομαδικού συμβολαίου 38%

(Βάση: Όσοι έχουν Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας)

Βαθμός ικανοποίησης από το συμβόλαιο Υγείας που έχουν

(287)

2021 2020 2019 2018 2017

Απόλυτα / Πολύ
ικανοποιημένοι

33% 44% 47% 43% 27%

Λίγο/Καθόλου 
ικανοποιημένοι

14% 6% 13% 11% 14%
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Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 

Άλλο

Θα χρησιμοποιήσω και άλλο σχέδιο Υγείας που 
θα καλύπτει τα κένα του ΓεΣΥ

Θα διακόψω το υφιστάμενο συμβόλαιο και θα 
μείνω μόνο με το ΓεΣΥ

Θα διατηρήσω και το υφιστάμενο συμβόλαιο

2021 2020 2019 2018 2017

Τι σκοπεύουν να κάνουν με το συμβόλαιο Υγείας που έχουν μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ

Από το 2017 μέχρι την 
εφαρμογή του ΓεΣΥ ένας 

στους δέκα υποστήριζαν   ότι 
θα διακόψουν το υφιστάμενο 

συμβόλαιο Υγείας και θα 
μείνω μόνο με το ΓεΣΥ, τελικά 

το  14% του συνόλου 
διέκοψαν οποιοδήποτε (Όχι 

μόνο Υγείας) υφιστάμενο 
συμβόλαιο. 



Απόψεις και Αντιλήψεις για τον Ασφαλιστικό Τομέα

(Βάση: Σύνολο ερωτηθέντων)
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54

59
48

44

68
71
71

76
66

30
27

25
15

20

24
36
35

14
22

29
43
45

28
25

-15
-11

-3
-8

-11

-7
-13

-1
-4

-8

-19
-23
-24
-21
-24

-12
-22

-13
-27

-20

-10
-19

-6
-16
-15

2021
2020
2019
2018
2017

2021
2020
2019
2018
2017

2021
2020
2019
2018
2017

2021
2020
2019
2018
2017

2021
2020
2019
2018
2017

Συμφωνώ

Διαφωνώ

Η εικόνα κάθε Ασφαλιστικής 
εταιρείας επηρεάζεται σημαντικά 
από τη συμπεριφορά, τις γνώσεις και 
τις πρακτικές των ασφαλιστών της

Ο ασφαλιστικός τομέας στην Κύπρο 
είναι ανταγωνιστικός με αυτόν της 
Ευρώπης 

Οι επενδύσεις σε Ασφαλιστικά 
σχέδια/ ταμεία εμπερικλείουν 
μικρό ρίσκο, άρα είναι πιο ασφαλής

Ο τομέας της Ασφάλισης προσφέρει 
πλέον καλές επαγγελματικές 
ευκαιρίες

Το επίπεδο κατάρτισης των 
Κύπριων Διαμεσολαβητών 
Ασφάλισης είναι ψηλό



53%

9%

38%
Με την προσωπική επαφή

Μέσω της χρήσης της τεχνολογίας 
(με βιντεοκλήση)
Και με τους 2 τρόπους

55%
45%

Ναι

Όχι

(Βάση: Σύνολο ερωτηθέντων)

Τρόπος προτίμησης επικοινωνίας και ενημέρωσης από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή

71%

29%

Ναι

Όχι

44%

11%

45% Με την προσωπική επαφή

Μέσω της χρήσης της 
τεχνολογίας (με 
βιντεοκλήση)
Και με τους 2 τρόπους

2020

2021

Η εξυπηρέτηση και η ενημέρωση από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή θα μπορούσε να γίνει 
μέσω της χρήσης της τεχνολογίας (βιντεοκλήση)



Επηρεασμός της επαγγελματικής δραστηριότητας από την πανδημία του Covid -19

21%

26%

24%

29%

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου



ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



Μεθοδολογία: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις στις επιχειρήσεις

Ομάδα στόχος: Οι επιχειρήσεις της Κύπρου 

- Στο δείγμα υπάρχει επαρκής κάλυψη από τους κλάδους των 
υπηρεσιών, εμπορίου, κατασκευών και βιομηχανίας

Μέγεθος δείγματος: n = 203 συνεντεύξεις

Διάρκεια συνέντευξης: 8 λεπτά 

Συλλογή στοιχείων: Σεπτέμβριος 2021

Επιλογή δείγματος: Μέθοδος της Τυχαίας Πολυσταδιακής Στρωματοποιημένης 
δειγματοληψία ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

Εταιρεία: CMRC – Cypronetwork Ltd (μέλος του Ομίλου εταιρειών Cypronetwork , 
του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR)

Ταυτότητα Έρευνας μεταξύ Επιχειρήσεων 



Διαφοροποίηση Ασφαλιστικών αναγκών κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών

(Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων)

1

5

2

5

6

83

1

7

2

4

3

10

76

1

1

2

2

2

10

79

5

6

12

8

3

12

71

3

3

14

4

6

6

4

77

Σκεφτόμαστε να μειώσουμε τα ασφάλιστρα μας

Σκεφτόμαστε να διακόψουμε κάποια 
ασφαλιστικά συμβόλαια

Δεν έχουμε προχωρήσει σε σύναψη 
οποιονδήποτε άλλων ασφαλιστικών …

Έχουμε κάνει περικοπές σε ότι αφορά τη 
δαπάνη των συμβολαίων μας

Έχουμε διακόψει κάποια ασφαλιστικά 
συμβόλαια

Έχουμε μειώσει την ασφαλιστική μας κάλυψη

Έχουμε αυξήσει τα ασφαλιστικά μας συμβόλαια

Δεν έχουμε κάνει καμία διαφοροποίηση σε ότι 
αφορά τα ασφαλιστικά μας συμβόλαια

2021

2020

2019

2018

2017



Ποιά η Γνώμη της Διοίκησης της επιχείρησης για το ΓεΣΥ

(Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων)

12%

28%

38%

15%

6%

1%

Πάρα πολύ Καλή 

Πολύ Καλή 

Αρκετά Καλή

Λίγο Καλή

Καθόλου Καλή

ΔΓ/ΔΑ



Ποιά η Γνώμη της Διοίκησης της επιχείρησης για το ΓεΣΥ

(Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων)

30

38

28

3

Πάρα πολύ/ Πολύ Καλή 

Αρκετά Καλή

Λίγο/ Καθόλου Καλή

ΔΓ/ΔΑ

40

38

21

1

Πάρα πολύ/ Πολύ Καλή 

Αρκετά Καλή

Λίγο/ Καθόλου Καλή

ΔΓ/ΔΑ

20202021



2021 2020 2019 2018 2017

Μέση 
μηνιαία 
δαπάνη 

€816 €914 €838 €823 €761

39

61

49

51

41

59

29

71

25

75

Ναι παρέχουμε 
ασφάλιση

Όχι δεν 
παρέχουμε 
ασφάλιση

2017 2018 2019 2020 2021

Παροχή Ομαδικής Ασφάλισης Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης προς τους 
εργαζομένους και μέσο μηνιαίο ποσό που καταβάλλουν

(Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων)



1

4

3

42

31

20

3

4

2

32

35

24

0

0

5

25

28

42

0

2

3

37

20

37

4

0

4

38

32

22

Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 

Καθόλου ικανοποιημένοι

Λίγο ικανοποιημένοι

Αρκετά ικανοποιημένοι

Πολύ ικανοποιημένοι

Απόλυτα ικανοποιημένοι

2021 2020 2019 2018 2017

Βαθμός ικανοποίησης από το Ομαδικό συμβόλαιο Υγείας που παρέχουν προς τους Εργαζόμενους

(Βάση: Όσες επιχειρήσεις παρέχουν Ομαδική Ασφάλιση Υγείας)

2021 2020 2019 2018 2017

Απόλυτα / Πολύ
ικανοποιημένοι

54% 57% 70% 59% 51%

Λίγο/Καθόλου 
ικανοποιημένοι

4% 5% 5% 6% 7%



77

8

8

7

63

2

11

24

19

12

8

61

14

2

10

75

2

4

4

86

Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 

Θα χρησιμοποιήσω και άλλο σχέδιο Υγείας 
που θα καλύπτει τα κένα του ΓεΣΥ

Θα διακόψω το υφιστάμενο συμβόλαιο και 
θα μείνω μόνο με το ΓεΣΥ

Θα διατηρήσω και το υφιστάμενο 
συμβόλαιο

2021 2020 2019 2018 2017

Περισσότερες από οκτώ 
στις δέκα επιχειρήσεις 

(86%) θα διατηρήσουν και 
το  υφιστάμενο 

συμβόλαιο σε σχέση με το 
2020 που ήταν 

περισσότερες από επτά 
στις δέκα (75%), τρεις στις 

πέντε (61%) το 2019 και 
περίπου μια στις τέσσερις 

(24%) το 2018 και 
λιγότερες από μια στις 

δέκα (7%)  το 2017

Τι σκοπεύουν να κάνουν με το Ομαδικό συμβόλαιο Υγείας που έχουν μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ

(Βάση: Όσες επιχειρήσεις παρέχουν Ομαδική Ασφάλιση Υγείας)



Το επίπεδο κατάρτισης των 
Κύπριων Διαμεσολαβητών 
Ασφάλισης είναι ψηλό

Η εικόνα κάθε Ασφαλιστικής 
εταιρείας επηρεάζεται σημαντικά 
από τη συμπεριφορά, τις γνώσεις 
και τις πρακτικές των ασφαλιστών 
της

Οι επενδύσεις σε Ασφαλιστικά 
σχέδια/ ταμεία εμπερικλείουν 
μικρό ρίσκο, άρα είναι πιο 
ασφαλής

Ο τομέας της Ασφάλισης 
προσφέρει πλέον καλές 
επαγγελματικές ευκαιρίες

Απόψεις και Αντιλήψεις για τον Ασφαλιστικό Τομέα

(Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων)
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-10
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-18
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-4
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-7
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-37
-34

-24
-31

-35

-29
-38

-20
-28
-26

2017
2018
2019
2020
2021

2017
2018
2019
2020
2021

2017
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2019
2020
2021

2017
2018
2019
2020
2021

Συμφωνώ

Διαφωνώ



33%

8%

59%

Με την προσωπική επαφή

Μέσω της χρήσης της τεχνολογίας (με 
βιντεοκλήση)

Και με τους 2 τρόπους

Η εξυπηρέτηση και η ενημέρωση από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή θα μπορούσε να γίνει 
μέσω της χρήσης της τεχνολογίας (βιντεοκλήση)

76%

24%

Ναι

Όχι

(Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων)

Τρόπος προτίμησης επικοινωνίας και ενημέρωσης από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή

60%
10%

30%

Με την προσωπική επαφή

Μέσω της χρήσης της 
τεχνολογίας (με βιντεοκλήση)

Και με τους 2 τρόπους

49%50%

1%

Ναι

Όχι

Δεν γνωρίζω / 
Δεν απαντώ



Επηρεασμός των επιχειρήσεων από την πανδημία του Covid -19

27%

45%

22%

6%

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου



Εισηγήσεις όσον αφορά τον Ασφαλιστικό κλάδο / Ασφαλιστικές εταιρείες

«Ξεκάθαρα 
συμβόλαια με 

πιο σαφείς 
όρους»

«Χρειάζεται 
περισσότερη 
ενημέρωση 

όσον αφορά τα 
ασφαλιστικά 
συμβόλαια»

«Περισσότερο 
ενδιαφέρον και 

μετά από την 
σύναψη 

συμβολαίου»

«Δημιουργία  
ομαδικών 
σχεδίων 

μέσω του 
ΓεΣΥ»

«Το επίπεδο 
των 

ασφαλιστικών 
συμβούλων 
πρέπει να 
ανέβει»

«Χαμηλότερα 
ασφάλιστρα και 

καλύτερες 
καλύψεις»

Καλύτερη 
εξυπηρέτηση 
ατυχημάτων-

άμεση 
αποζημίωση
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➢ Το Society of Automotive 
Engineers καθορίζει μέσω του 
προτύπου SAE J3016 τα 6 επίπεδα 
αυτονομίας των οχημάτων.

➢ Τυπικά συστήματα που 
χρησιμοποιούν τα αυτόνομα 
οχήματα για την επίτευξη των 
στόχων τους (Συστήματα ADAS)

➢ Το μεγάλο ερώτημα είναι πως 
αυτά τα συστήματα αυτόνομης 
οδήγησης επηρεάζουν την 
ασφαλιστική βιομηχανία.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Εισαγωγή



➢ Επίπεδο 0

➢ Πρόκειται για τα οχήματα χωρίς κανένα αυτοματισμό και ο οδηγός πρέπει να εκτελεί όλα τα 
καθήκοντα της οδήγησης. 

➢ Στο επίπεδο 0 κάποια συστήματα υποστήριξης μπορεί να επέμβουν προσωρινά, όπως για 
παράδειγμα το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης, σύστημα προειδοποίησης τυφλού 
σημείου, σύστημα βοήθειας διατήρησης της λωρίδας κλπ.

➢ Επειδή αυτά τα συστήματα δεν οδηγούν το όχημα αλλά προσφέρουν στιγμιαία βοήθεια 
στον οδηγό θεωρούνται επιπέδου 0.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Επίπεδα αυτονομίας



➢ Επίπεδο 1

➢ Όπως και στο επίπεδο 0, και σε αυτή την περίπτωση ο οδηγός πρέπει να εκτελεί όλα τα 
οδηγικά του καθήκοντα, και να επιβλέπει συνεχώς τις λειτουργίες του αυτοκινήτου. 

➢ Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο όπου έχουμε κάποια μορφή αυτοματισμού.

➢ Σε αυτή την περίπτωση το όχημα διαθέτει μόνο ένα σύστημα αυτοματισμού που τυπικά 
μπορεί να είναι η λειτουργία του τιμονιού η του πεντάλ για επιτάχυνση (π.χ. χρήση adaptive 
cruise control).

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Επίπεδα αυτονομίας



➢ Επίπεδο 2

➢ Σε αυτή την περίπτωση το όχημα μπορεί να εκτελέσει πιο πολύπλοκες λειτουργίες που 
συνδυάζουν το τιμόνι με την επιτάχυνση και το φρενάρισμα.

➢ Δηλαδή γίνεται ταυτόχρονος συνδυασμός του adaptive cruise control και της υποβοήθησης 
διατήρησης λωρίδας (Lane keep assist)

➢ Το όχημα έχει μεγαλύτερη επίγνωση του περιβάλλοντός του.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Επίπεδα αυτονομίας



➢ Επίπεδο 3

➢ Πλέων υπό κάποιές προϋποθέσεις το όχημα διαθέτει αυτόνομη οδήγηση και θεωρείται η 
εισαγωγή στην αυτόνομη οδήγηση

➢ Οι προϋποθέσεις τυπικά έχουν να κάνουν με τον τύπο του δρόμου και την ταχύτητα των 
οχημάτων

➢ Περιλαμβάνει το σύστημα traffic jam chauffeur. Όταν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση οι 
οδηγοί μπορούν να κάθονται και να χαλαρώνουν ενώ το σύστημα τα χειρίζεται όλα -
επιτάχυνση, οδήγηση και φρενάρισμα.

➢ Εάν αυξηθεί η ταχύτητα η ξεπεραστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση τότε 
αναλαμβάνει ο οδηγός.

➢ Το σύστημα παρακολουθεί επίσης τον οδηγό για να είναι σίγουρο ότι θα 
πάρει τον έλεγχο μόλις χρειαστεί.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Επίπεδα αυτονομίας



➢ Επίπεδο 4

➢ Στο επίπεδο 4 τα συστήματα αυτοματισμού δεν θα ζητήσουν σε καμία φάση στον οδηγό του 
οχήματος να πάρει τον έλεγχο εάν οι συνθήκες επιτρέπουν αυτόνομη οδήγηση

➢ Σε αυτή την περίπτωση το όχημα ενημερώνει τον οδηγό ότι οι συνθήκες του επιτρέπουν να 
ταξιδέψει αυτόνομα.

➢ Με την ενεργοποίηση του συστήματος το σύστημα
μπορεί να ολοκληρώσει από μόνο του την διαδρομή                                                                              
που θα του ανατεθεί.

➢ Ο “Οδηγός” του οχήματος μπορεί να ζητήσει τον 
έλεγχο του οχήματος από το σύστημα αυτόνομης 
οδήγησης.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Επίπεδα αυτονομίας



➢ Επίπεδο 5

➢ Στο επίπεδο 5 έχουμε την απόλυτη αυτόνομη οδήγηση.

➢ Η διαφορά του με το επίπεδο 4 είναι ότι πια δεν χρειάζεται να ικανοποιηθούν οποιεσδήποτε 
συνθήκες για να λειτουργήσει το σύστημα και μπορεί να ταξιδέψει σε οποιαδήποτε 
διαδρομή.

➢ Δεν είναι αναγκαίο για τον οδηγό να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι (ή ακόμη και να υπάρχει 
τιμόνι).

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Επίπεδα αυτονομίας



➢ Την λειτουργία των επίπεδων αυτονομίας των οχημάτων υποστηρίζουν τα προηγμένα 
συστήματα υποστήριξης οδηγού (Advanced Driver Assistance Systems):

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού (ADAS)

https://dewesoft.com/daq/what-is-adas



➢ Τεχνολογίες που εκμεταλλεύονται τα συστήματα ADAS:

➢ Υπάρχει σύνδεση μέσω του διαδικτύου (3G/4G/5G) ή V2X (Vehicle-to-everything)

➢ Αισθητήρες GPS για να γνωρίζει το όχημα την τοποθεσία του συνεχώς

➢ Αισθητήρας Radar όπου χρησιμοποιείται στα συστήματα adaptive cruise control. Εντοπίζει 
αποστάσεις και ταχύτητες αντικειμένων (π.χ. των προπορευόμενων οχημάτων)

➢ Αισθητήρες ultrasonic για να ανιχνεύουν αντικείμενα κοντά στο όχημα

➢ Εξειδικευμένες κάμερες στο εσωτερικό και το εξωτερικό του οχήματος. 

➢ π.χ. γενικός εντοπισμός επιβατών, παρακολούθηση κατάστασης οδηγού, θερμικές κάμερες 
για καλύτερη αντίληψη του περιβάλλοντος σε καταστάσεις σκότους και άλλα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού (ADAS)



➢ Σύστημα light detection and ranging (LIDAR)
➢ Δημιουργεί πλέων μια τρισδιάστατη εικόνα του περιβάλλοντος χώρου στο όχημα με την δυνατότητα να σαρώσει το 

περιβάλλον εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο.

➢ Συνδυάζεται με όλα τα αλλά προαναφερόμενα συστήματα

➢ Ήδη εξελίσσεται και δοκιμάζεται από πολλές εταιρείες και αναμένεται να το δούμε σε ευρεία χρήση στο μέλλον

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού (ADAS)



➢ Επεξεργασία δεδομένων.
➢ Όλα τα δεδομένα από τους αισθητήρες περνούν σε μια κεντρική μονάδα η οποία περισυλλέγει όλες τις πληροφορίες.

➢ Σε συνδυασμό με την σύνδεση στο διαδίκτυο και τους ηλεκτρονικούς χάρτες που διαθέτει η μονάδα ελέγχου 
αποφασίζει πως θα δράσει το όχημα στην επόμενη του κίνηση (π.χ. φρενάρισμα, τιμόνι, επιτάχυνση κλπ.)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού (ADAS)

https://www.embedded.com/how-smart-sensors-enhance-adas-designs/



➢ Η εταιρεία Tesla είναι γνωστή για το σύστημα Tesla Autopilot το οποίο έχει κάποιο επίπεδο 
αυτονομίας. Εσείς που θα κατατάσσατε το σύστημα αυτονομίας της Tesla;

➢ Το Tesla Autopilot κατατάσσεται ως Επίπεδο 2 στα επίπεδα αυτοματισμού της SAE 
International. Είναι ένας συνδυασμός adaptive cruse control και υποβοήθησης διατήρησης 
λωρίδας (Lane keep assist)

➢ Το εγχειρίδιο της Tesla αναφέρει ότι ο αυτόματος πιλότος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
δρόμους της πόλης ή σε δρόμους όπου οι συνθήκες κυκλοφορίας αλλάζουν συνεχώς

➢ Ακόμη και με το αναβαθμισμένο πακέτο Full Self-Driving στην ιστοσελίδα της η Tesla δηλώνει:

“The currently enabled features require active driver supervision and do not make the vehicle 
autonomous”

➢ Αυτό μας δείχνει πόσο δρόμο έχουμε μπροστά μας στην εξέλιξη αυτών των συστημάτων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Παράδειγμα οχήματος TESLA



➢ Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν επισήμως οποιαδήποτε οχήματα αυτονομίας επιπέδου 5 από 
κάποια εταιρεία

➢ Υπάρχουν ορισμένα αυτόνομα οχήματα χωρίς οδηγό τα οποία χρησιμοποιούνται σαν ταξί η 
λεωφορεία στις δημόσιες συγκοινωνίες πιλοτικά. Αυτά τα οχήματα προγραμματίζονται να 
κινούνται μόνο σε συγκεκριμένες διαδρομές και γεωγραφικά ώρια και για αυτό τον λόγο είναι 
επιπέδου 4.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Επίπεδα αυτονομίας στα σημερινά οχήματα

Αυτόνομα ηλεκτρικά μίνι λεωφορεία Λαμίας Αυτόνομα λεωφορεία Cambridge



➢ Υπάρχουν ελάχιστοι κατασκευαστές οι οποίοι διαθέτουν οχήματα αυτονομίας επιπέδου 3 
εγκεκριμένα σύμφωνα με τα πρότυπα του SAE.

➢ Δεν είναι όμως ακόμη εμπορικά διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή αγορά

➢ To Honda Legend προσφέρεται στην Ιαπωνία με αυτονομία επιπέδου 3 με την Honda να διεκδικεί τον 
τίτλο του πρώτου οχήματος παραγωγής με αυτονομία επιπέδου 3.

➢ Η Audi θα πρόσφερε στο A8 με αυτονομία επιπέδου 3, αλλά λόγω νομοθεσίας σε περίπτωση 
ατυχήματος η ευθύνη θα μεταφερότανε στον κατασκευαστή και αποφάσισαν να μην προσφέρουν την 
αυτονομία επιπέδου 3.

➢ Οι περισσότεροι κατασκευαστές προσφέρουν αυτονομία                                                                           
επιπέδου 2 σε ορισμένα μοντέλα τους.

➢ Η αυτονομία επιπέδου 1 είναι πλέων δεδομένη στα                                                                              
περισσότερα μοντέλα των κατασκευαστών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Επίπεδα αυτονομίας στα σημερινά οχήματα



➢ Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πως όλες αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν στο μέλλον την 
ασφαλιστική βιομηχανία.

➢ Είναι όμως βέβαιο ότι η ασφαλιστική βιομηχανία θα πρέπει να αντιδρά συνεχώς στις αλλαγές.

➢ Όπως παρουσιάζεται σε σχετικές αναφορές οι αλλαγές αφορούν τρεις κύριους άξονες:
➢ Θέματα κυβερνοασφάλειας λόγω του ότι τα οχήματα θα είναι συνεχώς ενωμένα στο διαδίκτυο

➢ Θέματα ευθύνης προϊόντος (product liability) σε περίπτωση που υπάρχει αστοχία σε κάποιο από τα 
συστήματα η τους αισθητήρες του οχήματος. Η ευθύνη μεταφέρεται δηλαδή στον κατασκευαστή.

➢ Ασφάλεια υποδομής των συστημάτων που υποστηρίζουν τα οχήματα 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Πως επηρεάζεται η ασφαλιστική βιομηχανία



➢ Αν υποθέσουμε ότι τα αυτόνομα οχήματα είναι πιο ασφαλή κάνοντας λιγότερα ατυχήματα, το 
ακριβότερο κόστος επισκευής των οχημάτων πιθανών αρχικά να αντισταθμίζει οποιαδήποτε 
εξοικονόμηση στα έξοδα των ασφαλιστικών.

➢ Με την πάροδο του χρόνου αυτό αναμένεται να αλλάξει.

➢ Τρόπος τιμολόγησης ασφαλιστηρίου

➢ Το ιστορικό απαιτήσεων, η ηλικία και η οδηγική συμπεριφορά του οδηγού μπορεί να μην έχουν 
σημασία πλέων για την ασφαλιστική

➢ Η αξιολόγηση των κινδύνων μπορεί να γίνει βάσει άλλων παραμέτρων όπως τα επίπεδα 
λογισμικού και εξοπλισμού ενός οχήματος.

➢ Βεβαίως υπάρχει και το ενδεχόμενο η υποχρέωση της ασφάλισης του οχήματος  να μεταφερθεί 
από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων στους κατασκευαστές των οχημάτων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Πως επηρεάζεται η ασφαλιστική βιομηχανία



➢ Πρόσφατα μια ομάδα ολλανδών ερευνητών κατάφερε 
να εισβάλει στο σύστημα αποθήκευσης δεδομένων σε 
ένα όχημα Tesla το οποίο ενεπλάκη σε ατύχημα.

➢ Πήραν πρόσβαση στις καταγεγραμμένες πληροφορίες 
οδήγησης  του Autopilot, ζωτικής σημασίας για τη 
διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων

➢ Είχαν επίσης δεδομένα για την οδηγική συμπεριφορά 
και λεπτομερής πληροφορίες (η θέση του πεντάλ, η 
γωνία του τιμονιού ή η χρήση των φρένων)

➢ Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι παρόλο που η Tesla 
πολλές φορές παραδίνει δεδομένα για ατυχήματα 
όπως της ζητείται από κυβερνήσεις, αφήνει έξω 
δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να αποδειχτούν 
χρήσιμα.

➢ Η Tesla, προς το παρόν, δεν έχει σχολιάσει το θέμα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Θέματα κυβερνοασφάλειας



➢ Η απουσία επαρκών γνώσεων και εμπειρίας μεταξύ 
των προγραμματιστών και των σχεδιαστών 
συστημάτων σχετικά με την κυβερνοασφάλεια των 
οχημάτων εμποδίζει την άμεση ενσωμάτωση της 
ασφάλειας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

➢ Άλλα θέματα κυβερνοασφάλειας συμπεριλαμβάνουν:

➢ Εισβολή στο σύστημα κλειδώματος των οχημάτων 
για κλοπές

➢ Εισβολή και ανάκτηση ελέγχου του οχήματος από 
πειρατές.

➢ “Τύφλωση” οχήματος (να μην αναγνωρίζει ξαφνικά 
οχήματα και πεζούς)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Θέματα κυβερνοασφάλειας

75Tencent Keen Security Lab
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(EDR – BLACK BOX) ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΕΠΕΙ



➢ Το Event Data Recorder (EDR) είναι μια μονάδα που είναι εγκατεστημένη στο αυτοκίνητο και 
σκοπός της είναι η καταγραφή τεχνικών και άλλων πληροφοριών που αφορούν τις ενέργειες 
του οδηγού για ένα σύντομο χρονικό διάστημα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα 
ατύχημα.

➢ Η λειτουργία του EDR βρίσκεται συνήθως μέσα στη                                                                              
μονάδα ελέγχου του αερόσακου των οχημάτων                                                                                    
(Airbag Control Module - ACM)

➢ Για την ανάκτηση των δεδομένων από το EDR                                                                  υπάρχουν 
εργαλεία ανάγνωσης EDR.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Event Data Recorder (EDR)



➢ Το EDR (black box στην καθομιλουμένη) έχει την δυνατότητα να μας παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με την κατάσταση του οχήματος και τα συστήματά του κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, καθώς και 
λίγο πριν και μετά τη σύγκρουση.

➢ Καταγράφει δεδομένα 5 δευτερόλεπτα πριν την σύγκρουση και 5 δευτερόλεπτα μετά την σύγκρουση

➢ Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση των αιτιών και των συνθηκών 
ατυχημάτων και τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας του οχήματος. 

➢ Μπορούμε δηλαδή να έχουμε πληροφορίες οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 
δεδομένα κατά την ανάλυση ενός ατυχήματος, η ακόμη να καθορίσουν την υπαιτιότητα ενός 
ατυχήματος.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Event Data Recorder (EDR)



➢ Μερικές πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε από το EDR

➢ Ταχύτητα του οχήματος πριν την σύγκρουση

➢ Ταχύτητα σύγκρουσης

➢ Κατάσταση των Ραντάρ (Για συστήματα ADAS)

➢ Π.χ. Απόσταση από προπορευόμενο όχημα

➢ Ενεργοποίηση αερόσακου

➢ Χρήση φρένων και ποσοστό φρεναρίσματος (π.χ. 50%)

➢ Χρήση πεντάλ επιτάχυνσης

➢ Στροφές κινητήρα

➢ Χρήση (γωνία) τιμονιού

➢ Πληροφορίες για σύστημα eCall

➢ Γενικές πληροφορίες ενεργοποίησης και απόδοσης των διαφόρων συστημάτων ενεργητικής και 
παθητικής ασφάλειας.

➢ ΔΕΝ περιέχει δεδομένα που να αφορούν καταγραφή βίντεο και ήχου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Event Data Recorder (EDR)



➢ Οι πληροφορίες που παίρνουμε από το σύστημα EDR είναι σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο 
εξοπλισμό συστημάτων που διαθέτει το όχημα.

➢ Το εγκατεστημένο σύστημα EDR δεν έχει την δυνατότητα απενεργοποίησης βάσει της έγκρισης 
τύπου της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

➢ Τα δεδομένα που περνούμε από τα συστήματα EDR είναι ανώνυμα και προστατεύονται από 
χειραγώγηση και κακή χρήση.

➢ Από τα δεδομένα που συλλέγουν τα συστήματα EDR καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση τύπου, 
παραλλαγής και έκδοσης του οχήματος, και ιδίως τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας και 
αποφυγής ατυχημάτων που είναι τοποθετημένα στο όχημα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Event Data Recorder (EDR)



➢ Οι πληροφορίες που παρέχει το σύστημα καταγραφής δεδομένων EDR προστατεύονται από τον 
κανονισμό (EU) 2016/679 (GDPR).

➢ Ένας καταγραφέας δεδομένων για συστήματα EDR για προστασία των προσωπικών δεδομένων 
του ιδιοκτήτη δεν καταγράφει και δεν αποθηκεύει τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού 
αναγνώρισης του οχήματος (VIN).

➢ Ο εξειδικευμένος αναλυτής ατυχημάτων θα πρέπει να έχει την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του 
οχήματος για να περισυλλέξει τα δεδομένα από το σύστημα EDR ή σε αντίθετη περίπτωση θα 
πρέπει να υπάρχει ειδικό ένταλμα από το δικαστήριο.

➢ Τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί σε ένα σύστημα EDR μετά από ατύχημα δεν μπορούν να 
διαγραφούν από κανένα ούτε και από την κατασκευάστρια εταιρεία του οχήματος.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Event Data Recorder (EDR)



➢ Διαδικασία ανάκτησης δεδομένων

➢ Τα δεδομένα που αφορούν ένα ατύχημα μπορούν να 
εξαχθούν από την θύρα OBD του οχήματος . 

➢ Σε περίπτωση που οι ζημιές του οχήματος είναι εκτεταμένες
και δεν υπάρχει επικοινωνία από την θύρα OBD μπορούμε 
να αφαιρέσουμε την μονάδα EDR από το όχημα και να 
πάρουμε τα δεδομένα απείθειας.

➢ Η KKERS Traffic Accident Laboratory της εταιρείας Lambros 
Papasavvas & Co LTD διαθέτει όλο τον εξειδικευμένο 
εξοπλισμό και όλες τις πιστοποιήσεις χρήσης 
ανάκτησης δεδομένων από συστήματα EDR.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Event Data Recorder (EDR)



➢ Τυπικά δεδομένα από συστήματα EDR

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Event Data Recorder (EDR)



➢ Τυπικά δεδομένα ατυχήματος από εργαλείο ανάγνωσης EDR

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Event Data Recorder (EDR)



➢ Ο κανονισμός (ΕU) 2019/2144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποχρεώνει τα μηχανοκίνητα 
οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 να είναι εξοπλισμένα με συσκευές καταγραφής γεγονότων 
(EDR) από:

➢ 6 Ιουλίου 2022 για νέους τύπους οχημάτων (οχήματα τα οποία περνούν από έγκριση τύπου)

➢ 7 Ιουλίου 2024 για όλα τα νέα οχήματα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Event Data Recorder (EDR)



➢ Το σύστημα DSSAD χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σύστημα EDR και αφορά τα αυτόνομα 
οχήματα.

➢ Ο σκοπός του είναι να καταστήσει σαφές “ποιος κλήθηκε να οδηγήσει” και “ποιος οδηγούσε στην 
πραγματικότητα”

➢ Για παράδειγμα το σύστημα EDR θα μας ενημερώσει ότι κατά την σύγκρουση ενεργοποιήθηκαν οι 
αερόσακοι του οχήματος και η ταχύτητα σύγκρουσης ήταν 50km/h.

➢ Το σύστημα DSSAD μπορεί να μας ενημερώσει ότι πριν την σύγκρουση ο οδηγός του οχήματος 
κλήθηκε να πάρει τον έλεγχο του οχήματος αλλά δεν το έπραξε. 

➢ Λόγω της φύσεως των δεδομένων που συλλεγεί, το DSSAD πρέπει να μπορεί να αποθηκεύει 
περιορισμένο αριθμό χρήσιμων δεδομένων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

➢ Η χρήση του συστήματος DSSAD προορίζεται για αυτόνομα οχήματα επιπέδου 3 και άνω.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Data Storage System for Automated Driving (DSSAD)



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Data Storage System for Automated Driving (DSSAD)

Kreutner et al., 2019 
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Can 
machines 

think?

Alan Turing



Wired (2016): Google’s AI wins fifth game against Go genius Lee Sedol

What is Artificial 
Intelligence?

ANI: Artificial Narrow Level Intelligence
AGI: Artificial General Intelligence
ASI: Artificial Superintelligence Intelligence
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company



80%
of insurance executives think 
that AI will transform the way 
insurance companies collect 

information and interact with 
their customers

Up to…  40%
increase of 

productivity in insurance 
processes and reduce 

operational expenses by 
2030

BUT… customers are keen on the arrival of AI?
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These 
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threat. 
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more 

like 

superpowers.
Jeff Kowalski.
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Κλιματική Αλλαγή – Δασικές Πυρκαγιές
Αντιμετώπιση της Νέας Τάξης Πραγμάτων

Ετήσιο Συνέδριο
3η Νοεμβρίου 2021

Χορηγία





13/7/2018

N. Voutzas/Mati

103 Casualties





• Aug 2021

• Natural Catastrophes Q1 + Q2: $40 Bln

• 2001-2020 Average: $33 Bln
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Perils• Inadequate modelling

• History data misleading

• 90% Man-triggered

• Starting point

• Prevention & Mitigation



Prevention & 

Mitigation

Investigation



Test Case

Arakapas Wildfire 

Incident

03/07/2021



Cyprus Wildfires

• Historical overview

• 2003 – 2021

• Actual Fire Scars 1
2
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•High activity rate at communities’ vicinity

•Agri land “pressure”



Affected area Overview

• Physiography



Affected area Overview

• Physiography

• Settlements

Arakapas
Eptagonia

Melini

Odou

Ora

Akapnou

Agioi Vavatsinias

Vast majority of burnt buildings 

out of settlements’ core



Affected area Overview

• Physiography

• Settlements

• Administration

• Districts

• Communities

• Civil Defence
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Affected area Overview

• Physiography

• Settlements

• Administration

• Districts

• Communities

• Road Network



Affected area Overview

• Hydrography

• Streams

• Reservoirs

• Tanks



Affected area Overview

• Fuel Distribution

• Natural

• Dry Vegetation (Trees – Bushes)

• Wet Vegetation (along Streams)



Affected area Overview

• Fuel Distribution

• Cultivated

• Fields

• Tree cultivations

• Greenhouses

• Overall Fuel Distribution



Affected area Overview

• Economic entities

• Agriculture

• Poultry units

• Beehives

• Retail/F&B

• Solar Parks



Affected area Overview

• Already burnt areas effect

• Fire spread obstacles

• More recent = More effective



Affected area Overview

• Fire Safety Lines

• Discontinued

• Maintenance

• Affected Natura 2000 areas

• Hali Lands
Degraded Hali Land is 

granted more easily



Type of fire

• Surface Fire

• Variety of fuel types

• Pro-fire spread fuel areas discontinued 

& scattered



Weather Conditions

• Air Temperature

• Relative Humidity

• Wind Profile

• Precipitation
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Data Collection process

• Multiple Site Inspections

• During incident

• Immediately after incident

• Multiple Locals’ interviews

• Press & Social Media posts

• Geo & Time tagged live videos



Data Collection process

• European Commission Copernicus service

• Emergency Management 



Fire Spread Pattern 

Reconstruction 



Intervention Tactics

• Ground

• Eptagonia Fire Station Truck

• Community Fire Truck non-operational

• Community Fire Truck dispatched with no 

specific scope

Fire at Monte Caputo

20km

Ora to Arakapas

12km



Intervention Tactics

• Forestry Dpt. - Fire Service

• Areas of Jurisdiction

• Field tactics

State Forest
2km

17hr20

5 x



Intervention Tactics

• Aircrafts

• Local

• External support

15hr40

LCA Airport

Arrived 03/07/2021

Kiti

Took off 04/07/2021

14hr30



Evacuation process

• Decided & conducted by Communities’ heads

• Civil Defense appeared at later stage

• Local Emergency Response plans

• Same assembly points for all emergencies

• “Blanket” evacuation

Arakapas

Odou

Ora

Evacuation conducted by Community at 17hr00

Civil Defense attended at 20hr00



Reaction to findings
1. Analysis of past incidents towards obtaining lessons to be learned. Establish process for briefing 

decision makers & responders accordingly.

2. Introduce risk-based evaluation of all areas in or vicinity of dense forest areas by considering:

- Fuel distribution profile

- Commercial pressure (Agriculture & Housing demand)

- Physiography

- Exposed assets/properties

- Road network

- Previous fire incidents

In view of defining High Risk areas where resources will be allocated accordingly.



Reaction to findings
3. Enhance/Launch protection & insurance requirements on properties built out of settlements’ core

4. Enhance motivation scheme on repopulating rural settlements

5. Establish Central Wildfire Coordination/Management entity towards minimizing both jurisdiction 

overlaps and removing existing gaps

6. Update road maps for emergency response purposes by defining their capacity to accommodate 

safe traffic of large response vehicles under crisis conditions (high speed, low visibility, evacuation 

options, etc.)

7. Upgrade road network at High-Risk areas

8. Establish system for securing minimum volume of water in reservoirs for supporting fire fighting 

activities at, at least, High Risk areas.

9. Installation of Diesel driven generators feeding Communities’/Municipalities water tanks.

10. Accurate mapping on fuel distribution at moderate and high risk areas & update of data provided 

to EU/Copernicus



Reaction to findings
11. Natural Vegetation along streams to be artificially discontinued in order to avoid fast spread of fire 

by clearing  pre-defined segments.

12. Provision of motives to farmers towards creating Fire Safety Zones via specific tree and 

greenhouse cultivations. These may consist of granting of state land, subsidies on specific types of 

cultivation, etc. Priority to be given on setting these zones around settlements and along dense 

forest border lines.

13. Update tactical maps by incorporating already burnt areas (low spread speed potential zones).

14. Emergency Response Mapping to be fully digitized and available to field responders via handheld 

electronic devices (tablets, smartphones, etc.)

15. Develop capacity for real time wildfire spread modelling/forecasting to be deployed during strategy 

setting process at the initial stage of incidents.

16. Introduce legal framework for protecting Hali Lands against intentional degradation via burning 

these in view of having them granted.



Reaction to findings
17. Update framework of design, creation & preventive maintenance of Fire Safety Lines by 

considering need of securing continuous, of adequate width, cleared zones. Extra attention to be 

given to dense forest areas proactively by sacrificing accordingly existing forest lines.

18. Launch public informative campaign on community level at High-Risk areas on:

- Proactive measures

- Types of fire

- Mitigation/Response measures & tactics

- Tailor-made evacuation methods

19. Full update of public awareness process by raising awareness in focused manner avoiding 

blanket/uniform state-wide notification towards minimizing public complacency due to repetitive 

identical warning messages broadcasted on daily basis for several months. Warning system to 

accommodate adequate elevation of risk level in case of persistent unfavorable conditions (lack of 

precipitation, long heat waves, etc.)



Reaction to findings
20. Introduce Public Warning system via GSM network by providing clear/easily conceivable written 

instruction in several languages

21. Update of Wildfire High Risk season’s start & end dates by considering effects of Climate Crisis or 

forecasted climatological anomalies.

22. Introduction of Investigation process on overall incident management not limited on fire ignition & 

fatalities. Development of detailed procedure on conduction of post-Wildfire incident Investigation 

defining processes on:

- Data collection (site inspections, interviews, drone/satellite info, electronic media data, etc.)

- Data analysis

- Development of prioritized Action Plan

- Follow up pf Action Plan implementation

23. Introduce seasonal operability assurance process on emergency response/fire fighting equipment 

operated by communities/municipalities 



Reaction to findings
24. Communities/Municipalities’ emergency response resources (manpower & equipment/vehicles) to 

be deployed centrally.

25. Training of communities’ leaders at High-Risk areas on incident management principles, priorities 

setting, acting within broader response framework, resources management

26. Define single and adequately equipped/competent entity for providing central coordination on 

handling of (at least) wildfire incidents having the rest of existing response entities supporting the 

overall operation (proposal: Civil Defense)

27. Reconsider air support/fire fighting short- & long-term planning by taking into consideration 

Cyprus’ individualities and the apparent fact that aerial means are only effective during initial 

stages of wildfire incident (smoke effect).

28. Reconsider strategic & tactical expectations on provision of aerial support by EU & 3rd party states 

by considering the actual response time (actual involvement in fire fighting/control activities).

29. Define criteria & competence assurance requirements  for appointing community members to 

support state responders in case of wildfire incident.



Reaction to findings
30. Develop easy identification process for providing access to threatened communities to officially 

defined competent residents & volunteers in view of providing support to state responders. 

Appropriate PPEs to be provided.

31. Update Urgent Evacuation process in case of wildfire by considering the fact that in many case it is 

not possible to Civil Defense teams to attend at threatened settlements to be evacuated in timely 

manner.

32. Invest on reliable, accurate, of low operational cost (replace staff & allocation to more critical 

duties) with minimal human intervention system for rural/forest fire detection and warning 

triggering processes. (Proposal: Tethered drove incorporating appropriate sensors and data 

analysis software)

33. Support legally, provide training & means on controlled pre-burning method implementation 

towards depletion of existing fuel at areas where fire front is expected to cross.



Silos & Catalyst
Responders

Regulators

Academic

sector

Private

sector

Insurance

Industry





Ελένη Καλλία
Διευθύντρια Προαιρετικών Αντασφαλίσεων - CARPENTER TURNER



Ομιλητής: Ελένη Καλλία

Διευθύντρια Προαιρετικών Αντασφαλίσεων

CARPENTER TURNER



Με τον όρο επιδημία οπιοειδών ή κρίση οπιοειδών
εννοούμε την υπερβολική χρήση ή κατάχρηση εθιστικών 
οπιοειδών φαρμάκων με σημαντικές ιατρικές, κοινωνικές 

και οικονομικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένου του 
θανάτου από υπερβολική δόση.

Αναφέρεται και ως επιδημία οποιοειδών.
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Τι είναι τα Οπιοειδή;

• Οξυκωδόνη (OxyContin, Percocet)

• Υδροκωδόνη (Vicodin, Norco)

• Φαιντανύλη



Δυνητικές Αποζημιώσεις:
- ΗΠΑ 50 δις $

- Παγκοσμίως 1 τρις $

Διάθεση από: Allergan, Endο, Johnson & Johnson και Teva

148



Οξύς πόνος 

μετά από 
χειρουργική 

επέμβαση ή ατύχημα 

για την καταπολέμηση 
του χρόνιου πόνου 

στους καρκινοπαθείς





Data (USA)

• 80% της παγκόσμιας κατανάλωσης οπιοειδών στις ΗΠΑ

• 2010→ 21.088

• 2017→ 47.600

• 2018→ 46.802

• 2019 → 49.860 

• 1999 – 2019→ περισσότεροι από 841.000 θάνατοι

• Κύρια αιτία θανάτου για άτομα κάτω των 50 ετών

• Το 40% αυτών που λαμβάνουν οπιοειδή, είναι για την 
ανακούφιση του πόνου

• Το 50% αυτών που λαμβάνουν οπιοειδή, όχι μόνο για την 
ανακούφιση του πόνου αλλά και για να αισθάνονται 
ευεξία και χαλάρωση



Data (EU)

• 1 στους 5 ενήλικες πάσχει από χρόνιο πόνο.

• 35% από αυτούς υποφέρει κάθε μέρα

• 16% επιθυμούν το θάνατο

• ΕΕ σημαντικά λιγότερες συνταγογραφήσεις από ΗΠΑ

• Στις ΗΠΑ είναι 3,5 φορές υψηλότερη από ΕΕ, της Νορβηγίας και Τουρκίας

• Στην ΕΕ συνταγογραφούνται για ηλικίες 15 – 39 ετών



More Data
• 21%-29% αυτών που χρησιμοποιούν οπιοειδή (συνταγογραφούμενα) → κατάχρηση

• 4%-6% αυτών που κάνουν κατάχρηση → ηρωίνη

• 80% αυτών που χρησιμοποιούν ηρωίνη → είχαν κάνει κατάχρηση 
συνταγογραφούμενων οπιοειδών

• 8%-12% των χρηστών → διαταραχές από τα οπιοειδή

• Νεογνικό σύνδρομο στέρησης, HIV και ηπατίτιδα C

825 μη 
ιατρικές 
χρήσεις

32 επισκέψεις 
στα επείγοντα 

10 θεραπείεςΚάθε θάνατος



ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Εκτιμώμενο οικονομικό κόστος: 504 δις $

• Δαπάνες (υγειονομική περίθαλψη, ποινικές διαδικασίες και 
προγράμματα κοινωνικών υπηρεσιών)

• Απώλεια παραγωγικότητας λόγω εθισμού και φυλάκισης.



Αγωγές έναντι χρήσης Οπιοειδών σκευασμάτων
• Παραβίαση της νομοθεσίας για τις ελεγχόμενες ουσίες

• Αθέμιτος ανταγωνισμός και αθέμιτες ή παραπλανητικές πράξεις ή πρακτικές

• Δημόσια όχληση

• Αδικαιολόγητος πλουτισμός

• Αμέλεια

• Παραβίαση της νομοθεσίας σε σχέση με την τήρηση του Ιατρικού Κώδικα 
Δεοντολογίας (ιατρική παρακολούθηση, επιβεβλημένες εξετάσεις, και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς)

• Παραβάσεις Αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
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Αγωγές

Καλιφόρνια Φαρμακευτικές εταιρίες

• παραπλανητικής 
διαφήμισης πράξεις

• αθέμιτου 
ανταγωνισμού 

• δημόσιας όχλησης

Σικάγο
• Ζημίες στο σύστημα 

υγείας



Κάλυψη CGL & ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Σωματική Βλάβη

• τραυματισμό, ασθένεια ή 
θάνατο που προκαλείται 
σε ένα άτομο, εξαιτίας 
τυχαίου και απρόβλεπτου 
περιστατικού

Περιστατικό

• ατύχημα, 
συμπεριλαμβανομένης της 
συνεχούς ή 
επαναλαμβανόμενης 
έκθεσης σε ουσιαστικά τις 
ίδιες γενικά επιβλαβείς 
συνθήκες



Παράδειγμα εξαίρεσης
(d) Opioids exclusion

This insurance does not apply to any liability, loss, damage, cost, expense, fines, penalties or any other amount 
directly or indirectly caused or contributed to by, arising out of, resulting from or in any way involving opioids 
regardless of any other cause contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

Opioids is a collective term for a group of natural, semi-synthetic and synthetic active ingredients or drugs that 
are heterogeneous in their chemical structure, which bind to receptors from the group of opioid receptors and 
exhibit morphine-like properties.

For the purposes of this exclusion, the term opioids only includes opium-containing finished medicinal 
products distributed in USA/Canada containing active ingredients with ATC codes A07DA, N01AH, N02A, R05DA 
or R05FA and which are intended for supply/use to end users/patients.

However, this exclusion does not apply to:

i) bodily injury arising out of a defect in the product's composition.

ii) any liability of suppliers within the manufacturing process.

ii) property damage and pure financial loss, when cover is extended accordingly.



D&O – Επαγγελματική Ευθύνη

•έξοδα υπεράσπισηςD&O

•αμέλεια

•ελλιπή πληροφόρηση 
Επαγγελματική 

Ευθύνη



Συμπεράσματα

Η κρίση με τα οπιοειδή συνεχίζεται 

Σημαντική διαφορά της κρίσης των οπιοειδών, με αυτή των προϊόντων καπνού

Νομοθετικές αλλαγές

Πίεση προς τις ασφαλιστικές

Ασφαλιστές υπό το βάρος του κοινού περί δικαίου αισθήματος 



Ευχαριστούμε πολύ!





Παναγιώτης Σκαβάρας
Business Development Director - MedNet Greece



Claims Digitalization - Μετάβαση από τις απαιτήσεις στις υπηρεσίες

Panagiotis Skavaras
Business Development & Communications Director Mednet Greece



Το μέλλον είναι εδώ 
Η ασφαλιστική βιομηχανία 
αλλάζει προσφέροντας :
• Νέα προϊόντα
• Νέες καλύψεις
• Νέες διαδικασίες εξυπηρέτησης 



Διαδικασία ασφαλιστικών απαιτήσεων

Βασικοί στόχοι
• Η διεκπεραίωση των απαιτήσεων γρήγορα και δίκαια
• Η τήρηση των όρων του συμβολαίου
• Ο εντοπισμός και η αποφυγή της απάτης
• Η λειτουργία με βάση τους εσωτερικούς κανόνες της εταιρίας
• Η λειτουργία με βάση το εν ισχύ κανονιστικό πλαίσιο (Solvency II, GDPR κτλ)
• Η προστασία των ασφαλισμένων
• Η προστασία των μετόχων



Ψηφιοποίηση ασφαλιστικών απαιτήσεων
Βασικοί στόχοι
• Η περαιτέρω μείωση του χρόνου διακανονισμού
• Η μείωση – έλεγχος του κόστους διαχείρισης ειδικά στους ασφαλιστικούς κλάδους με υψηλή 

συχνότητα απαιτήσεων (αυτοκίνητο – υγεία) 
• Η αύξηση της ποιότητας, με την ελαχιστοποίηση λαθών & παραλείψεων 
• Η έγκαιρη ανταπόκριση σε περιόδους μαζικής εισροής απαιτήσεων (πανδημίες, φυσικές καταστροφές)
• Η μετάβαση από τις απαιτήσεις στις υπηρεσίες 
• Ο έλεγχος της συστηματικής απάτης 



Αναγγελία Διακανονισμός
Τελική 

απόφαση

Βασική διαδικασία απαιτήσεων 



Ψηφιοποίηση αναγγελίας ασφαλιστικής απαίτησης  

• Ηλεκτρονική αναγγελία απαίτησης (e-claims 
announcement)
• Μέσω διασύνδεσης συστημάτων διαχείρισης 

προμηθευτών και ασφαλιστικού οργανισμού

• Μέσω χρήσης portal ή app από τον ασφαλισμένο

• Απευθείας από ηλεκτρονικό εξοπλισμό που 
ασφαλίζεται ή βρίσκεται συνδεδεμένο με το 
αντικείμενο ασφάλισης 

Αναγγελία Διακανονισμός
Τελική 

απόφαση



Ψηφιοποίηση αναγγελίας ασφαλιστικής απαίτησης  

• Παραδείγματα ηλεκτρονικής αναγγελίας απαίτησης (e-
claims announcement)
• Αναγγελία περιστατικού θεραπείας από το σύστημα του 

παρόχου υγείας

• Αναγγελία ατυχήματος αυτοκινήτου από τον πάροχο οδικής 
βοήθειας

• Αναγγελία ατυχήματος αυτοκινήτου από το ίδιο το αυτοκίνητο

• Αναγγελία ατυχήματος ασφαλισμένου προσώπου μέσω 
wearable

• Αναγγελία μηχανικής βλάβης από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
επιτήρησης 

• Αναγγελία ζημιάς ηλεκτρονικού εξοπλισμού απευθείας από 
τον ασφαλισμένο εξοπλισμό



Ψηφιοποίηση αναγγελίας ασφαλιστικής απαίτησης  

• Αυτόματος έλεγχος δικαιώματος κάλυψης(automatic eligibility check) & 
δημιουργία απαίτησης
✓Αναγνώριση πελάτη

✓Έλεγχος ύπαρξης συμβολαίου σε ισχύ

✓Έλεγχος δικαιώματος κάλυψης

✓Δημιουργία φακέλου απαίτησης με υπολογισμό του αρχικού αποθέματος

✓Παροχή βασικής πληροφορίας κάλυψης (πχ συμμετοχή, απαλλαγή)

Αναγγελία Διακανονισμός
Τελική 

απόφαση



Ψηφιοποίηση διακανονισμού ασφαλιστικής απαίτησης  

• Ασφαλιστικός  έλεγχος απαίτησης 

• Τεχνικός έλεγχος απαίτησης 
Διακανονισμός 

✓Έλεγχος κάλυψης **
✓Έλεγχος εξαιρέσεων **
✓Έλεγχος περιόδου αναμονών  (αν υφίστανται)**
✓Έλεγχος ορίου συμβολαίου
✓Έλεγχος ποσού ή ποσοστού συμμετοχής

• Αυτόματος ασφαλιστικός έλεγχος*

* Απαραίτητη η ψηφιοποίηση της διαδικασίας 
της αναγγελίας της απαίτησης
**Απαραίτητη η κωδικοποίηση των καλύψεων 
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και η 
σύνδεση τους με συγκεκριμένες υπηρεσίες 
(Benefit matching)

• Αυτόματος τεχνικός έλεγχος*

✓Έλεγχος με την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων
✓Έλεγχος με βάση προεπιλεγμένα τεχνικά 
πρωτόκολλα 

Αναγγελία Διακανονισμός Τελική απόφαση



Ψηφιακές πλατφόρμες ελέγχου και αποτροπής 
της απάτης

✓Συνδέονται με την βάση δεδομένων της 
ασφαλιστικής εταιρίας και το σύστημα workflow

✓Εφαρμόζουν είτε real-time είτε απολογιστικά 
κανόνες που έχουν θεσπιστεί

✓Με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί 
να προστίθενται κανόνες

Ψηφιοποίηση διακανονισμού ασφαλιστικής απαίτησης  

Αναγγελία Διακανονισμός Τελική απόφαση



Ψηφιοποίηση ασφαλιστικών απαιτήσεων
Σημεία προσοχής

• Το κόστος της ψηφιοποίησης των απαιτήσεων πρέπει να υπερκαλύπτεται από το προσδοκώμενο 
όφελος

• Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βελτίωση της υπηρεσίας από τον πελάτη
• Η ψηφιοποίηση των απαιτήσεων  επιτυγχάνεται μέσω της εκτεταμένης διασύνδεσης συστημάτων και 

προϋποθέτει την ταυτόχρονη εφαρμογή επαρκών πρωτοκόλλων ασφαλείας
• Τα πλήρως αυτοματοποιημένα σημεία της διαδικασίας θα πρέπει να υποστηρίζονται από εργαλεία 

anti fraud και να ελέγχονται δειγματοληπτικά
• Ο άνθρωπος πάντα θα έχει κεντρικό ρόλο στην διαχείριση των ασφαλιστικών απαιτήσεων





Μάριος Γιαννάς
Director, C.Y Actuaries



Η συνταξιοδότηση είναι η απόσυρση από την επαγγελματική ζωή. Επειδή η συνταξιοδότηση 
είναι συνήθως μακρινή, πολλοί νέοι αναβάλλουν την αποταμίευση για αργότερα. Μπορεί 
όμως να είναι αργά για να πετύχουν επαρκή κάλυψη των συνταξιοδοτικών τους αναγκών. 

2021 2061

Σήμερα Συνταξιοδότηση
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΩΝ

Πως χρηματοδοτώ τη συνταξιοδότηση μου;

Πόσα χρειάζεται να αποταμιεύω;

Πότε προγραμματίζω να συνταξιοδοτηθώ;

Πώς πρέπει να επενδύω τις αποταμιεύσεις μου;



• Τα Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης ανά το παγκόσμιο αδυνατούν να παρέχουν ΕΠΑΡΚΕΙΣ και ΒΙΩΣΙΜΕΣ
συντάξεις

• Η κάλυψη του πληθυσμού με συμπληρωματικά σχέδια συντάξεων δεν είναι καθολική

• Τα κράτη επιθυμούν τη μεταφορά της ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα

• Η λειτουργία σχεδίων καθορισμένης παροχής έχει σχεδόν εκλείψει

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο – πρέπει όλοι:

✓ Να αποταμιεύουμε από ΜΟΝΟΙ μας για τις συνταξιοδοτικές μας ανάγκες

✓ Να εισφέρουμε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ στα συνταξιοδοτικά σχέδια που συμμετέχουμε

✓ Να εισφέρουμε για ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, και

✓ Να κάνουμε σωστές ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Από πρόσφατες μελέτες, και εμπειρικά, υπολογίζεται ότι ένας μέσος άνθρωπος στην Κύπρο χρειάζεται 

70% – 80% Ποσοστό Αναπλήρωσης για να διατηρήσει το βιοτικό του επίπεδο μετά τη 

συνταξιοδότηση. 

Αυτό συμπεριλαμβάνει όλες τις πηγές συνταξιοδοτικού εισοδήματος.

Το Ποσοστό Αναπλήρωσης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπολογίζεται στο 40% - 50%. 

Αυτό αφήνει ένα κενό της τάξης του 20% – 30% που πρέπει να καλυφθεί μέσω συμπληρωματικών 
συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων (επαγγελματικών και ιδιωτικών).

Η εξασφάλιση συμπληρωματικής σύνταξης είναι απαραίτητη για την διατήρηση του επιπέδου ζωής.

Ποσοστό Αναπλήρωσης =    
𝚺𝛖𝛎𝛕𝛂𝛏𝛊𝛐𝛅𝛐𝛕𝛊𝛋ό 𝚬𝛊𝛔ό𝛅𝛈𝛍𝛂

𝚻𝛆𝛌𝛊𝛋ό𝛓 𝚳𝛊𝛔𝛉ό𝛓



Πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε 

καλύτερα τον προϋπολογισμό μας



Διακοπές

Ρουχισμός

Μεταφορικό μέσο

Φαγητό

Λογαριασμοί κοινής ωφέλειας & 
ασφάλειες

Δόσεις δανείων

Ενοίκιο / Στεγαστικό δάνειο

Αποταμίευση

Διασκέδαση

Θέλω

Πληρώνω πρώτα 
τον εαυτό μου

30%

50%

20%

Ανάγκες



Πληρώνω πρώτα τον εαυτό μου είναι η αρχή της διαδικασίας του προϋπολογισμού που 
εξασφαλίζει το μέλλον μας. Αυτό σημαίνει αποταμίευση για έναν μακροπρόθεσμο στόχο όπως 
η συνταξιοδότηση, η εκπαίδευση και η υγεία, καθώς και για έκτατες δαπάνες. 

Συνήθως, το 20% του προϋπολογισμού μας θα μπορούσε να διατεθεί για το δικό μας μέλλον, 
προτού ξοδέψουμε για τις ανάγκες και τα θέλω μας. Αυτό θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους 
στόχους μας πιο εύκολα.

«ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕΝΕΙ 
ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΞΟΔΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ 

ΜΕΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ»

WARREN BUFFET



Πώς οι προκαταλήψεις μας επηρεάζουν τον 

χρηματοοικονομικό μας προγραμματισμό 



Οι επενδυτικές μας επιλογές επηρεάζονται από τον τρόπο με τον οποίο μας 
παρουσιάζονται οι πληροφορίες.

21.6% 15.9% 16.0% 12.4% 12.2%
21.9%

0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+

Ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού στην Κύπρο

Πηγή: Eurostat (2019)

Αναπτυξιακές επενδύσεις

Εισοδηματικές επενδύσεις

Δυναμικό

30%

70% 70%

30%
50%50%

Ισόρροπο Συντηρητικό



30%

70%
50%50%

Framing Effect

Πηγή: www.iac.org.cy. Δείγμα ασφαλιστικών ταμείων (31/12/2020).

Δυναμικό Ισόρροπο Συντηρητικό

Μέγεθος ασφαλιστικών ταμείων στην Κύπρο

€49 εκ
€61 εκ

€458 εκ



Η προεπιλογή είναι η επιλογή που «επιλέγει» κάποιος εάν δεν κάνει τίποτα. Οι επενδυτικές 
αποφάσεις μελών συνταξιοδοτικών ταμείων σπάνια παρεκκλίνουν από την προεπιλεγμένη 
στρατηγική.

4.9%

95.1%

Όλες οι υπόλοιπες επιλογές (4) Προεπιλογή

Επενδυτικές επιλογές μελών 

συνταξιοδοτικών ταμείων

Regret aversion bias

Loss aversion

Status Quo bias

Omission bias

Πηγή: Δείγμα δεδομένων πελατών



ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝ 2020 – 31 ΔΕΚ 2020

Ασφαλιζόμενος Γιάννης Ασφάλιστρο €3,000 ανά έτος Λήξη 65 έτη

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο €300,000 Ηλικία 40
Επενδυτική 
επιλογή

Ισόρροπο Ταμείο

Ασφαλιζόμενο 
Κεφάλαιο

Άλλες Καλύψεις
Επενδυμένο 

Ποσό
Τιμή Μονάδας

Αριθμός 
Μονάδων

Αξία
Μονάδων

Αρχικό Υπόλοιπο €3.70 2,703.43 €10,002.69 

Ασφάλιστρο που πληρώθηκε

Γεν €37.50 €12.50 €200.00 €3.71 53.89 

Φεβ €37.50 €12.50 €200.00 €3.64 54.94 

Μαρ €37.50 €12.50 €200.00 €3.28 60.99 

Απρ €37.50 €12.50 €200.00 €3.41 58.63 

Μαης €37.50 €12.50 €200.00 €3.51 56.93 

Ιουν €37.50 €12.50 €200.00 €3.53 56.66 

Ιουλ €37.50 €12.50 €200.00 €3.58 55.85 

Αυγ €37.50 €12.50 €200.00 €3.63 55.10 

Σεπ €37.50 €12.50 €200.00 €3.60 55.58 

Οκτ €37.50 €12.50 €200.00 €3.61 55.48 

Νοε €37.50 €12.50 €200.00 €3.75 53.32 

Δεκ €37.50 €12.50 €200.00 €3.78 52.94 

Συνολικό Ασφάλιστρο που πληρώθηκε για 
την περίοδο €450.00 €150.00 €2,400.00 

Συνολικό αριθμός μονάδων που αγοράστηκαν 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 670.30

Τελικό Υπόλοιπο €3.78 3,373.74 €12,752.74

Καθαρή από 
επενδυτικές 
χρεώσεις και 

χρεώσεις 
συμβολαίου. 

Σημαντικό να 
επεξηγούνται 

όλες οι 
αφαιρέσεις και 
χρεώσεις στον 

κάθε 
ασφαλισμένο! 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ!


