
 

 

 Ζημιές από σεισμική ακολουθία στην Σάμο, 30 Οκτωβρίου 2020 

Η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων - μελών της 

σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των ζημιών από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το 

νησί της Σάμου, όπου το κύριο γεγονός συνέβη στις 30 Οκτωβρίου 2020. 

Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε πλήθος και 

σε ποσό) των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων, που είχαν αναγγελθεί στις 

Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις – μέλη, εξ’ αιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού. 

Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων 

κινδύνων και των ζημιών (σε επίπεδο πόλης ή περιοχής) με την χρήση του ταχυδρομικού 

κώδικα του ασφαλισμένου ακινήτου ή του τόπου ζημιάς (για αυτοκίνητο). Τα ακίνητα 

κατηγοριοποιήθηκαν περαιτέρω σε κατοικίες, εμπορικές εγκαταστάσεις και βιομηχανίες. 

Στην έρευνα συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 22 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις - μέλη της 

ΕΑΕΕ, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 94,4% της παραγωγής των ασφαλίσεων 

περιουσίας1. Η πρώτη εκτίμηση των ανωτέρω επιχειρήσεων από τις αναγγελίες των 

ζημιών περιουσίας και αυτοκινήτων αναφέρεται σε 191 ζημιές, το ύψος των οποίων 

εκτιμάται συνολικά σε 3,5 εκατ. €. 

Από αυτές, 180 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων 

3,46 εκατ. €) και 11 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση 21.300 €).  

 

Α. Ασφαλίσεις περιουσίας 

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα 

όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες) με συνολική 

ασφαλισμένη αξία 114,3 εκατ. € σε περιοχές που υπήρχαν συνολικά ασφαλισμένα 

κεφάλαια έναντι κινδύνου σεισμού ύψους 614 εκατ. €. Γεωγραφικά, τα περισσότερα από 

τα ακίνητα που επλήγησαν βρίσκονταν στην Σάμο, όμως αναφέρθηκαν ζημιές και στην 

Χίο, στην Ικαρία, στους Φούρνους και στην Αττική. 

Δηλώθηκαν συνολικά 180 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης 

εκτίμησης για αποζημίωση 3.462.790 €, άρα η μέση  δηλωθείσα ζημία (προ απαλλαγών) 

υπολογίζεται στα 19.238 €. Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά τις 

απαλλαγές (όπου υφίστανται) ήταν 2.220.032 €. Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή είναι μία 

διεθνής πρακτική που μειώνει κατά ένα ποσό τον ασφαλισμένο κίνδυνο (συνεπώς και την 

αποζημίωση) η οποία αντισταθμίζεται σε βάθος χρόνου με αντίστοιχη ελάφρυνση των 

ασφαλίστρων, αναλόγως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης. 

                                                           
1 Δηλαδή το άθροισμα των κλάδων 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως, 9. Λοιπών ζημιών αγαθών και 16. 

Διαφόρων χρηματικών απωλειών. 
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Α.1. Ανάλυση ζημιών ασφαλίσεων περιουσίας 

Οι ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και η αντίστοιχη ασφαλισμένη αξία των 

συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, διακρίνονται ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου ως 

ακολούθως: 

 

Είδος ασφαλισμένου 
κινδύνου 

Πλήθος 
ζημιών 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
προ απαλλαγών (€) 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
μετά από απαλλαγές (€) Ασφαλισμένο ποσό (€) 

Βιομηχανικός 8 4,5% 1.414.974 40,9% 864.900 39,0% 34.990.808 30,6% 

Εμπορικός 67 37,2% 1.167.390 33,7% 671.345 30,2% 63.452.007 55,5% 

Κατοικία 105 58,3% 880.426 25,4% 683.787 30,8% 15.877.823 13,9% 

Σύνολο 180 100% 3.462.790 100% 2.220.032 100% 114.320.638 100% 
 

Η μέση δηλωθείσα ζημία (για το σύνολο των κινδύνων) ανέρχεται στα 19.238 €, ενώ το 

μέσο ποσοστό ζημιάς (προ απαλλαγών) επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των 

εγκαταστάσεων που επλήγησαν έφτασε στα 30,3 ‰. 

Ο υπολογισμός της μέσης δηλωθείσας ζημίας ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως 

εξής: 176.872 € για τους βιομηχανικούς, 17.424 € για τους εμπορικούς και 8.385 € για τις 

κατοικίες.  

Ο υπολογισμός του μέσου ποσοστού (‰) των αποζημιώσεων επί των ασφαλισμένων 

κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν, ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει 

ως εξής: 40,4 ‰ για τους βιομηχανικούς, 18,4 ‰ για τους εμπορικούς και 55,5 ‰ για τις 

κατοικίες. 

Η γεωγραφική κατανομή του συνόλου των ζημιών και των ασφαλισμένων τους 

κεφαλαίων, για τις Περιφερειακές Ενότητες που επλήγησαν περισσότερο, έχει ως 

ακολούθως: 

 

ΠΕ 
Πλήθος 
ζημιών 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
προ απαλλαγών (€) 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
μετά από απαλλαγές (€) Ασφαλισμένο ποσό (€) 

Σάμος 150 83,3% 3.266.752 94,3% 2.144.277 96,6% 94.765.059 82,9% 

Χίος 19 10,6% 165.568 4,8% 61.664 2,8% 16.460.939 14,4% 

Λοιπές 11 6,1% 30.470 0,9% 14.091 0,6% 3.094.640 2,7% 

Σύνολο 180 100% 3.462.790 100% 2.220.032 100% 114.320.638 100% 
 

 

Ακολουθούν σε ξεχωριστούς πίνακες η κατανομή ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου, των 

ζημιών και των ασφαλισμένων τους κεφαλαίων, για τις Περιφερειακές Ενότητες που 

επλήγησαν περισσότερο: 
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Βιομηχανικοί 

ΠΕ 

Πλήθος 
ζημιών 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
προ απαλλαγών (€) 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
μετά από απαλλαγές (€) 

Ασφαλισμένο ποσό (€) 

Σάμος 5 62,5% 1.406.674 99,4% 861.000 99,5% 27.924.166 79,8% 

Χίος 3 37,5% 8.300 0,6% 3.900 0,5% 7.066.642 20,2% 

Λοιπές 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Σύνολο 8 100% 1.414.974 100% 864.900 100% 34.990.808 100% 

 

Εμπορικοί 

ΠΕ 

Πλήθος 
ζημιών 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
προ απαλλαγών (€) 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
μετά από απαλλαγές (€) 

Ασφαλισμένο ποσό (€) 

Σάμος 58 86,6% 1.048.954 89,8% 629.605 93,8% 54.657.007 86,1% 

Χίος 8 11,9% 115.436 9,9% 38.740 5,8% 7.596.000 12,0% 

Λοιπές 1 1,5% 3.000 0,3% 3.000 0,4% 1.199.000 1,9% 

Σύνολο 67 100% 1.167.390 100% 671.345 100% 63.452.007 100% 

 

Κατοικίες 

ΠΕ 

Πλήθος 
ζημιών 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
προ απαλλαγών (€) 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
μετά από απαλλαγές (€) 

Ασφαλισμένο ποσό (€) 

Σάμος 87 82,9% 811.124 92,1% 653.672 95,6% 12.183.886 76,8% 

Χίος 8 7,6% 41.832 4,8% 19.024 2,8% 1.798.297 11,3% 

Λοιπές 10 9,5% 27.470 3,1% 11.091 1,6% 1.895.640 11,9% 

Σύνολο 105 100% 880.426 100% 683.787 100% 15.877.823 100% 

 

Αναλυτικότερη πληροφόρηση για την κατανομή των παραπάνω μεγεθών ανά ταχυδρομικό 

κώδικα διατίθεται στους πίνακες του παραρτήματος. 

 

Α.2. Ανάλυση των συνολικά  ασφαλισμένων κινδύνων των ασφαλίσεων περιουσίας 

Επιπροσθέτως των ανωτέρω στοιχείων των δηλωθεισών ζημιών, η έρευνα της Ε.Α.Ε.Ε. 

αναζήτησε από τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις - μέλη της, την πληροφορία του πλήθους 

των συνολικά  ασφαλισμένων κινδύνων και των συνολικών ασφαλισμένων κεφαλαίων, 

είτε επηρεάστηκαν είτε όχι από το συγκεκριμένο φαινόμενο, στις ανωτέρω πληγείσες 

γεωγραφικές περιοχές (με βάση τον ΤΚ). 

Ακολουθούν σε ξεχωριστούς πίνακες η κατανομή ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου, του 

πλήθους των συνολικά  ασφαλισμένων κινδύνων και των συνολικών ασφαλισμένων 

κεφαλαίων, για τις Περιφερειακές Ενότητες που επλήγησαν. 

Σε ξεχωριστές στήλες υπολογίζονται οι δείκτες που προκύπτουν από τον συνδυασμό των 

ζημιών και των ασφαλισμένων κινδύνων: η μέση συχνότητα (%) ζημιών και το μέσο 

ποσοστό (‰) των αποζημιώσεων επί των συνολικών ασφαλισμένων κεφαλαίων. 
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Βιομηχανικοί 

ΠΕ 

Πλήθος 
συμβολαίων 

Ασφαλισμένο ποσό 
(€) 

Μέση 
συχνότητα 

‰  
Αποζημίωσης 
επί συνολικών 
ασφαλισμένων 

κεφαλαίων 

Σάμος 35 74,5% 55.648.419 84,2% 14,3% 25,28‰ 

Χίος 11 23,4% 10.172.341 15,4% 27,3% 0,82‰ 

Λοιπές 1 2,1% 246.387 0,4% 0,0% 0,00‰ 

Σύνολο 47 100% 66.067.147 100% 17,0% 21,42‰ 

 

Εμπορικοί 

ΠΕ 

Πλήθος 
συμβολαίων 

Ασφαλισμένο ποσό 
(€) 

Μέση 
συχνότητα 

‰  
Αποζημίωσης 
επί συνολικών 
ασφαλισμένων 

κεφαλαίων 

Σάμος 353 59,3% 150.699.240 66,0% 16,4% 6,96‰ 

Χίος 204 34,3% 65.909.963 28,9% 3,9% 1,75‰ 

Λοιπές 38 6,4% 11.731.770 5,1% 2,6% 0,26‰ 

Σύνολο 595 100% 228.340.974 100% 11,3% 5,11‰ 

 

Κατοικίες 

ΠΕ 

Πλήθος 
συμβολαίων 

Ασφαλισμένο ποσό 
(€) 

Μέση 
συχνότητα 

‰  
Αποζημίωσης 
επί συνολικών 
ασφαλισμένων 

κεφαλαίων 

Σάμος 1.314 58,8% 190.517.959 59,6% 6,6% 4,26‰ 

Χίος 701 31,4% 101.798.933 31,8% 1,1% 0,41‰ 

Λοιπές 220 9,8% 27.360.738 8,6% 4,5% 1,00‰ 

Σύνολο 2.235 100% 319.677.630 100% 4,7% 2,75‰ 

 

 

Β. Ασφαλίσεις αυτοκινήτων 

Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες 

Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις της έρευνας 11 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για 

αποζημίωση τα 21.300 €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία έφθασε τα 1.936 €. 

Οι συνολικές αποζημιώσεις μετά από τις απαλλαγές φθάνουν τα 20.100 €. Το σύνολο της 

ασφαλισμένης αξίας των αυτοκινήτων που επλήγησαν ανέρχεται σε 64.800 €. Το σύνολο 

των ζημιών που δηλώθηκαν, εντοπίζονται στην Σάμο. 
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Πρώτα ψηφία Τ.Κ. Πλήθος ζημιών Ζημιές προ απαλλαγής (€) Ζημιές μετά την απαλλαγή (€) Ασφαλισμένα Κεφάλαια (€) 

10 - 18 7 3,9% 20.230 0,6% 6.091 0,3% 1.479.351 1,3% 

82 19 10,5% 165.568 4,8% 61.664 2,8% 16.460.939 14,4% 

83 154 85,6% 3.276.992 94,6% 2.152.277 96,9% 96.380.348 84,3% 

Σύνολο 180 100,0% 3.462.790 100,0% 2.220.032 100,0% 114.320.638 100,0% 

 
 

 

 
Πρώτα 

ψηφία Τ.Κ. 
Πλήθος 
ζημιών 

Ζημιές προ 
απαλλαγής (€) 

Ζημιές μετά την 
απαλλαγή (€) 

Ασφαλισμένα 
κεφάλαια (€) 

821 17 84.568 33.664 13.307.606 

822 - 823 2 81.000 28.000 3.153.333 

831 111 2.896.995 1.864.025 79.310.234 

832 39 369.757 280.252 15.454.825 

833 - 834 4 10.240 8.000 1.615.289 

 
 


