
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή Ασφαλίσεων Μεταφορών και Σκαφών της Ενώσεως, µέσα στα πλαίσια της στατιστικής παρακολούθησης των µεγεθών των κλάδων
ασφάλισης που άπτονται των δραστηριοτήτων της, είχε αποφασίσει από το 2002 να εξετάσει την ασφάλιση των «Πληρωµάτων Πλοίων».

Για το σκοπό αυτό η αρµόδια Υποεπιτροπή Πληρωµάτων Πλοίων διαµόρφωσε σχετικό ερωτηµατολόγιο µε το οποίο έγινε η καταγραφή των
ασφαλίστρων και των ζηµιών της κάλυψης για την περίοδο από 1999 έως και 2005. Τα αποτελέσµατα της έρευνας, σύµφωνα µε τις απαντήσεις
των Εταιριών – Μελών, κοινοποιήθηκαν µε εγκυκλίους της Ενώσεως, οι οποίες έτυχαν της αποδοχής των Ασφαλιστικών Εταιριών που ασκούν
την ασφάλιση των πληρωµάτων πλοίων.

Η Επιτροπή έλαβε την απόφαση να συνεχίσει για έκτη συνεχή χρονιά την προσπάθειά της αυτή, κοινοποιώντας µε σχετική εγκύκλιο
(18762/23.4.2007) το αντίστοιχα διαµορφωµένο και εµπλουτισµένο ερωτηµατολόγιο για τη συλλογή των  στατιστικών στοιχείων του έτους
2006.

Στα αναλυτικά ερωτηµατολόγια της ασφάλισης Πληρωµάτων Πλοίων απάντησαν τέσσερις Ασφαλιστικές Εταιρίες οι οποίες εκτιµάται ότι
συγκεντρώνουν το σύνολο σχεδόν της παραγωγής ασφαλίστρων της κάλυψης αυτής.

Η καταγραφείσα παραγωγή ασφαλίστρων των Εταιριών αυτών ανήλθε στα 4,73 εκατ. Ευρώ το έτος 2006, έναντι 4,91 εκατ. Ευρώ το
2005, παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 3,59%, έναντι αντίστοιχης αυξήσεως 12,46% την προηγούµενη χρονιά.

Ασφάλιση  Πληρωµάτων
Πλοίων 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Παραγωγή  Ασφαλίστρων
(σε  ευρώ) 4.008.399,67 4.329.488,54 4.788.207,34 5.251.992,04 5.049.573,82 4.365.287,91 4.908.987,46 4.732.517,97

Ετήσια  Μεταβολή  (%) --- 8,01% 10,60% 9,69% -3,85% -13,55% 12,46% -3,59%
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Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι η ασφάλιση πληρωµάτων πλοίων παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια µια σταθερότητα και οι µικρές διακυµάνσεις
οφείλονται κυρίως  :

♦ στις µεταβολές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ευρώ σε σχέση µε το δολάριο, αφού ένα µεγάλο µέρος των εργασιών του κλάδου
γίνεται σε δολάρια.

♦ στον ανταγωνισµό που επικρατεί στον κλάδο,

2. Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Σε συνέχεια της έρευνας των προηγουµένων ετών, η Επιτροπή Μεταφορών & Σκαφών της Ενώσεως, απευθύνθηκε στις Εταιρίες – Μέλη για την
άντληση στατιστικών στοιχείων, µε στόχο τη χαρτογράφηση των ασφαλίσεων πληρωµάτων πλοίων στην Ελλάδα το έτος 2006, µε οµοιόµορφο
ερωτηµατολόγιο όπως και τις προηγούµενες χρονιές ώστε να επιτευχθεί και η συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων της έρευνας.

Η έρευνα, όπως και την προηγούµενη χρονιά, επεκτάθηκε σε δύο επίπεδα :

o Σε πρώτο επίπεδο ζητήθηκε η καταγραφή των οικονοµικών στοιχείων των ασφαλίσεων «Πληρωµάτων Πλοίων» (ασφάλιστρα,
αποζηµιώσεις, αποθέµατα, προµήθειες κ.ά.) που αφορούσαν το ηµερολογιακό έτος 2006 (1/1 – 31/12) και παρουσιάζονται στην
ανάλυση που ακολουθεί.

Ο σκοπός του πρώτου µέρους είναι να χαρτογραφηθούν οι ασφαλίσεις «Πληρωµάτων Πλοίων» και να εξαχθούν ορισµένοι οικονοµικοί δείκτες,
µε βάση τη λογιστική απεικόνιση των στοιχείων.

o Σε δεύτερο επίπεδο ζητήθηκε η ανάλυση των ζηµιών (πλήθη και ποσά) αναλόγως της αιτίας (θάνατος, ανικανότητα, περίθαλψη κ.ά.) για
το έτος 2006.

Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να καταγραφούν οι κύριες αιτίες αποζηµιώσεων των ασφαλίσεων «Πληρωµάτων Πλοίων» και να υπολογισθεί
η ειδική βαρύτητα κάθε µίας.
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o Τέλος, για δεύτερη φορά το ερωτηµατολόγιο εµπλουτίστηκε, ζητώντας στοιχεία αποζηµιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος (underwriting
year) για µια ακόµη χρονιά.

Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να υπολογιστούν οι αποζηµιώσεις (πλήθη και ποσά) ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συµβολαίων (αρχής
γενοµένης από το έτος 2004) και να εξαχθούν οι ανάλογοι δείκτες ζηµιών (loss ratio, µέση ζηµία).

Στις ενότητες που ακολουθούν, αποτυπώνονται συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των Εταιριών και στα τρία σκέλη του ερωτηµατολογίου, και
εξάγονται και οι σχετικοί δείκτες.  Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτηµατολογίου (που αναφερόταν στην ανάλυση των ζηµιών) δεν
κατέστη δυνατή η συµπλήρωση, από όλες τις εταιρίες, του πλήθους των ζηµιών ανά αιτία ζηµιάς, παρουσιάζεται όµως στους πίνακες 5α, 5β, 6α
και 6β η ανάλυση του ποσού αποζηµιώσεων ανά αιτία.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2006

Στον πίνακα 1 στη σελίδα που ακολουθεί καταγράφονται τα στοιχεία των Εταιριών που απάντησαν στην πρώτη ενότητα του ερωτηµατολογίου,
αναφορικά µε τα µεγέθη του ηµερολογιακού έτους 2006, ενώ παρατίθενται για λόγους συγκρίσεως και τα µεγέθη των ετών 1999 έως  και 2005.

Για να καταστεί δυνατή η εξαγωγή των οικονοµικών δεικτών (όπως αναλύεται στην επόµενη ενότητα) ζητήθηκαν επιπροσθέτως τα αποθέµατα
εκκρεµών ζηµιών και µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων και δικαιωµάτων συµβολαίων τέλους χρήσεως για κάθε έτος, τα οποία και
παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Επιπροσθέτως, µε συµπληρωµατικό ερώτηµα καταγράφηκε για τις τέσσερεις πρόσφατες χρονιές (2003, 2004, 2005 και 2006) το πλήθος των
πληρωθεισών ζηµιών εντός του έτους και το πλήθος των εκκρεµών ζηµιών τέλους έτους, στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται στις δύο τελευταίες
γραµµές του πίνακα 1.

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι ετήσιες ποσοστιαίες µεταβολές από την αντίστοιχη προηγούµενη χρονιά, για κάθε ένα από τα οικονοµικά
µεγέθη που καταγράφηκαν.
Όπως φαίνεται, οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις µειώθηκαν από 2,897 εκατ. Ευρώ το 2005 σε 2,74 εκατ. Ευρώ το 2006, παρουσιάζοντας
ποσοστό µειώσεως 5,4% έναντι µειώσεως 3,95% την προηγούµενη χρονιά.
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Παράλληλα µε τις πληρωθείσες αποζηµιώσεις, οι εκκρεµείς αποζηµιώσεις (τέλους χρήσεως) παρουσίασαν µείωση (2,36% το 2006)
φθάνοντας στο ύψος των 4,06 εκατ. Ευρώ (έναντι 4,16 εκατ. Ευρώ το 2005).

Οι χορηγηθείσες προµήθειες αυξήθηκαν κατά 6,69% το 2006 έναντι αυξήσεως 12,02% το 2005, παρά τη µείωση της παραγωγής
ασφαλίστρων,  µε αποτέλεσµα να φθάσουν το ύψος των 804.179,88 Ευρώ το 2006.

Αντίθετα τα δικαιώµατα συµβολαίου παρουσίασαν µεγάλη µείωση (10,18% το 2006) σε σχέση µε τα δικαιώµατα του 2005, ενώ είχαν
αυξηθεί κατά 4,85% την προηγούµενη χρονιά, µε αποτέλεσµα τα καταγραφέντα δικαιώµατα έτους 2006 να ανέρχονται στα 610.516,31
Ευρώ, έναντι 679.724,01 Ευρώ το 2005.

Τέλος, το πλήθος πληρωθεισών ζηµιών εντός του έτους µειώθηκε κατά 1,76% το 2006 (3.900 ζηµιές έναντι 3.970 το 2005) ενώ το πλήθος
εκκρεµών ζηµιών τέλους έτους µειώθηκε κατά 20,19% το 2006 (2.060 εκκρεµείς ζηµίες έναντι 2.581 το 2005).

Πίνακας  1 Οικονοµικά  Μεγέθη  (Ποσά  σε  ευρώ) 
Ασφάλιση  Πληρωµάτων

Πλοίων 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Καθαρά  Ασφάλιστρα 4.008.399,67 4.329.488,54 4.788.207,34 5.251.992,04 5.049.573,82 4.365.287,91 4.908.987,46 4.732.517,97
∆ικαίωµα  Συµβολαίου 798.245,36 787.643,55 669.078,77 637.856,34 693.725,36 648.286,93 679.724,01 610.516,31
Προµήθειες  Χορηγηθείσες 622.959,12 669.409,22 729.708,66 777.931,92 785.455,79 672.872,38 753.734,72 804.179,88
Πληρωθείσες  Ζηµίες 4.267.365,23 3.580.186,41 3.498.758,34 3.276.059,24 3.070.481,40 3.016.071,26 2.896.822,99 2.740.388,65
Εκκρεµείς  Ζηµίες  (τέλους
χρήσεως) 4.465.675,25 5.065.893,68 5.024.376,97 4.338.764,00 4.087.662,00 3.775.884,98 4.158.668,38 4.060.416,64
Απόθεµα µη ∆εδουλευµένων
Ασφαλίστρων (τέλους  χρήσεως) * 1.062.754,39 1.239.032,71 1.337.842,12 1.447.312,80 1.671.816,63 1.458.374,83 1.504.805,23 1.585.309,69
Πλήθος  Πληρωθεισών  Ζηµιών
εντός  του  έτους 5.846 4.795 3.970 3.900
Πλήθος  Εκκρεµών  Ζηµιών  τέλους
έτους 4.490 4.194 2.581 2.060

*  συµπεριλαµβανοµένου  του  αποθέµατος  µη  δεδουλευµένου  δικαιώµατος  συµβολαίου



5

Πίνακας  2

  
Ποσοστά  Ετήσιας  Μεταβολής

 
Ασφάλιση  Πληρωµάτων  Πλοίων 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 – 2005 2005 - 2006

Καθαρά  Ασφάλιστρα 8,01% 10,60% 9,69% -3,85% -13,55% 12,46% -3,59%
∆ικαίωµα  Συµβολαίου -1,33% -15,05% -4,67% 8,76% -6,55% 4,85% -10,18%
Προµήθειες  Χορηγηθείσες 7,46% 9,01% 6,61% 0,97% -14,33% 12,02% 6,69%
Πληρωθείσες  Ζηµίες -16,10% -2,27% -6,37% -6,28% -1,77% -3,95% -5,40%
Εκκρεµείς  Ζηµίες  (τέλους  χρήσεως) 13,44% -0,82% -13,65% -5,79% -7,63% 10,14% -2,36%
Απόθεµα µη ∆εδουλευµένων Ασφαλίστρων
(τέλους  χρήσεως) * 16,59% 7,97% 8,18% 15,51% -12,77% 3,18% 5,35%
Πλήθος  Πληρωθεισών  Ζηµιών
εντός  του  έτους -17,98% -17,21% -1,76%
Πλήθος  Εκκρεµών  Ζηµιών  τέλους  έτους -6,59% -38,46% -20,19%

*  συµπεριλαµβανοµένου  του  αποθέµατος  µη
δεδουλευµένου  δικαιώµατος  συµβολαίου



4. ΕΞΑΓΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

Τα συνολικά µεγέθη της κάλυψης «Πληρωµάτων Πλοίων» που καταγράφηκαν στην προηγούµενη ενότητα, µας επιτρέπουν τον υπολογισµό
δεικτών (µε τη µορφή ποσοστού) που αποτυπώνουν την εικόνα της κάλυψης σε συγκρίσιµη µορφή. Στον πίνακα 3 στη σελίδα που ακολουθεί,
υπολογίζονται οι δείκτες που εξάγονται από τα απόλυτα µεγέθη του προηγούµενου πίνακα 1. Στην τελευταία στήλη του πίνακα 3 υπολογίζονται
οι αντίστοιχοι δείκτες σαν µέσοι όροι της τελευταίας οκταετίας.

Ο πιο σηµαντικός δείκτης είναι το ποσοστό ζηµίας (loss ratio), το οποίο µειώθηκε (υπολογισµός χωρίς να περιληφθεί το δικαίωµα
συµβολαίου) από 67,45% (το 2005) σε 56,8% (το 2006), παρά το γεγονός ότι αυξανόταν σταδιακά τα τρία προηγούµενα χρόνια (2003 –
2005). Αν στον υπολογισµό του ποσοστού ζηµίας λάβουµε υπόψη και το δεδουλευµένο δικαίωµα συµβολαίου (ως πρόσθετο
ασφάλιστρο) τότε ο δείκτης διαµορφώνεται αντίστοιχα σε 50,21% το 2006. Κατά τη διάρκεια εποµένως της τελευταίας οκταετίας (1999 –
2006) το ποσοστό ζηµίας ανήλθε κατά µέσον όρο στο 72,71%, ενώ αν λάβουµε υπόψη και το δικαίωµα συµβολαίου ο δείκτης ανήλθε στο
63,21%.

Το ποσοστό προµηθειών (χωρίς να περιληφθεί το δικαίωµα συµβολαίου) επί των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων αυξήθηκε από 15,35% το
2005 σε 16,99% το 2006, αν και διατηρήθηκε σχετικά σταθερό (µεταξύ 14,81% - 15,55%) κατά τη διάρκεια της προηγούµενης περιόδου
1999 – 2004.

Συνεπώς αν καταρτισθεί ένας ενιαίος δείκτης ζηµιών και προµηθειών επί ιδίας βάσεως (στη συγκεκριµένη περίπτωση επί των
δεδουλευµένων ασφαλίστρων) παρατηρούµε ότι κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης οκταετίας ο δείκτης αυτός διαµορφώνεται κατά µέσον
όρο στο επίπεδο του 88,54% ή στο 76,97% αν συµπεριλάβουµε στα ασφάλιστρα και τα δικαιώµατα συµβολαίων. Είναι εµφανές ότι οι δύο
αυτοί παράγοντες κόστους εξαντλούν το µεγαλύτερο ποσοστό των καθαρών ασφαλίστρων χωρίς να ληφθεί υπόψη το λειτουργικό και
αντασφαλιστικό κόστος (όπου αυτό υπάρχει).

Από τα προαναφερθέντα στοιχεία φαίνεται ότι τα έτη 1999 και 2000 ήταν οι χειρότερες χρονιές της εξεταζόµενης περιόδου για την κάλυψη
«Πληρωµάτων Πλοίων» αφού το ποσοστό ζηµίας (loss ratio) ξεπέρασε το 100% των ασφαλίστρων, αµέσως µετά ακολούθησαν 2 χρόνια
βελτίωσης των δεικτών, ενώ το 2003, το 2004, το 2005 τα αποτελέσµατα σταδιακά χειροτερεύουν σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και το
2006 βελτιώνονται σε σχέση µε το 2005.

Άµεση συνέπεια του µειούµενου δικαιώµατος συµβολαίου είναι και η µείωση του αντίστοιχου ποσοστού δικαιώµατος επί των εγγεγραµµένων
ασφαλίστρων : από 19,91% το 1999 έφθασε στο 12,15% το 2002. Παρόλο ότι τα δύο επόµενα χρόνια παρουσίασε µία µικρή αύξηση σε
13,74% το 2003 και 14,85% το 2004, το 2005 µειώθηκε στο 13,85% και το 2006 µειώθηκε ακόµη στο 12,9%.
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Τέλος η µέση πληρωθείσα ζηµία µειώθηκε στα 702,66 Ευρώ το 2006 (έναντι 729,68 Ευρώ το 2005) και η µέση εκκρεµής ζηµία τέλους
έτους αυξήθηκε στα 1.971,08 Ευρώ το 2006 (έναντι 1.611,26 Ευρώ το 2005).

Πίνακας  3
Οικονοµικοί  ∆είκτες 

 
Σύνολο
οκταετίας

Ασφάλιση  Πληρωµάτων
Πλοίων 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999 - 2006

Loss  Ratio  (χωρίς
∆ικαίωµα  Συµβολαίου) 131,17% 100,66% 73,43% 50,31% 58,73% 59,06% 67,45% 56,80% 72,71%
Loss  Ratio  (µε  ∆ικαίωµα
Συµβολαίου) 108,66% 84,61% 64,52% 44,81% 51,09% 51,74% 59,17% 50,21% 63,21%
         
Ποσοστό  Προµηθειών
(χωρίς  ∆ικαίωµα
Συµβολαίου) 15,54% 15,46% 15,24% 14,81% 15,55% 15,41% 15,35% 16,99% 15,54%
         
∆είκτης Ζηµιών και
Προµηθειών  (χωρίς
∆ικαίωµα  Συµβολαίου) 147,35% 116,77% 88,93% 65,42% 75,09% 73,76% 82,95% 74,08% 88,54%
∆είκτης Ζηµιών και
Προµηθειών  (µε  ∆ικαίωµα
Συµβολαίου) 122,06% 98,16% 78,14% 58,27% 65,32% 64,61% 72,77% 65,49% 76,97%
         
Ποσοστό ∆ικαιώµατος
Συµβολαίου (επί
εγγεγραµµένων ασφαλίστρων) 19,91% 18,19% 13,97% 12,15% 13,74% 14,85% 13,85% 12,90% 14,76%

Μέση  πληρωθείσα  ζηµία 525,23 629,00 729,68 702,66
Μέση  εκκρεµής  ζηµία 910,39 900,31 1.611,26 1.971,08
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5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των Εταιριών επί του σχετικού ερωτήµατος, ο συνολικός αριθµός των ασφαλιστηρίων συµβολαίων (πλήθος πλοίων)
ανήλθε στα 1.430 για το 2006 (από περίπου 3.500 που υπολογίζονται ότι είναι τα πλοία ελληνικών συµφερόντων ανεξαρτήτως σηµαίας) και οι
θέσεις εργασίας που αντιστοιχούσαν στα ανωτέρω συµβόλαια έφθασαν τις 27.575 (όπως φαίνεται στον πίνακα 4 που ακολουθεί).

Πίνακας  4 Στοιχεία  Ασφαλιστηρίων  Συµβολαίων      
Ασφάλιση  Πληρωµάτων

Πλοίων 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Αριθµός  Ασφαλιστηρίων
Συµβολαίων  (Πλοία) 1.462 1.490 1.517 1.464 1.440 1.402 1.404 1.430
Αριθµός  Θέσεων  Εργασίας 30.092 29.492 29.045 28.031 28.390 27.580 27.268 27.575

Ετήσιες  Μεταβολές      
1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006

Αριθµός  Ασφαλιστηρίων
Συµβολαίων  (Πλοία) 1,92% 1,81% -3,49% -1,64% -2,64% 0,14% 1,85%
Αριθµός  Θέσεων  Εργασίας -1,99% -1,52% -3,49% 1,28% -2,85% -1,13% 1,13%

Μεταβολή  Οκταετίας
1999 - 2006

Αριθµός  Ασφαλιστηρίων
Συµβολαίων  (Πλοία) -2,19%
Αριθµός  Θέσεων  Εργασίας -8,36%

Στο σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου (οκταετία 1999 – 2006) καταγράφεται µικρή µείωση του αριθµού των ασφαλιστηρίων συµβολαίων
(-2,19%), ενώ µεγαλύτερη είναι η µείωση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας (-8,36%).

Η µεγάλη µείωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να αποδοθεί κυρίως στην τάση των πλοιοκτητών να περιορίζουν το πλήθος του πληρώµατος
κάθε πλοίου στα επίπεδα της ελάχιστης προβλεπόµενης οργανικής σύνθεσης.
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΙΤΙΑ

Το έτος 2006 συγκεντρώθηκαν αναλυτικά στοιχεία για την κατηγοριοποίηση των αποζηµιώσεων ανά αιτία. Συγκεκριµένα αναλύθηκαν οι
πληρωθείσες και οι εκκρεµείς αποζηµιώσεις του 2006, ανά : θάνατο, µόνιµη ή πρόσκαιρη ανικανότητα, νοσοκοµειακή ή εξωνοσοκοµειακή
περίθαλψη, παλιννόστηση ή αντικατάσταση.

Όπως φαίνεται από τους πίνακες 5α και 5β που ακολουθούν, καταγράφονται τόσο τα απόλυτα ποσά των πληρωθεισών και εκκρεµών
αποζηµιώσεων ανά αιτία, όσο και η ποσοστιαία συµµετοχή τους στο σύνολο για τις τέσσερεις τελευταίες χρονιές (2003, 2004, 2005 και 2006)
που υπάρχουν συγκρίσιµα στοιχεία. Αντίστοιχα οι πίνακες 6α και 6β παρουσιάζουν την ετήσια ποσοστιαία µεταβολή των µεγεθών αυτών µεταξύ
2003 – 2004, 2004 - 2005 και 2005 – 2006.

Όσον αφορά τις πληρωθείσες εντός του 2006 αποζηµιώσεις, η πρόσκαιρη ανικανότητα είναι η αιτία που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο
ποσό αποζηµιώσεων (1,06 εκατ. Ευρώ ή 38,67% του συνόλου των πληρωθεισών αποζηµιώσεων). Από τα 1,06 εκατ. Ευρώ των αποζηµιώσεων
της πρόσκαιρης ανικανότητας, το µεγαλύτερο µέρος (60,39%) αφορούσε αποζηµιώσεις ασθενείας και το υπόλοιπο (39,61%) αφορούσε
αποζηµιώσεις ατυχήµατος.

Η δεύτερη µεγαλύτερη αιτία αποζηµιώσεων ήταν η εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη (773,8 χιλ. Ευρώ ή 28,24% του συνόλου των
πληρωθεισών αποζηµιώσεων) και τρίτη κατά σειρά αιτία ήταν η νοσοκοµειακή περίθαλψη (481,8 χιλ. Ευρώ ή 17,58% του συνόλου των
πληρωθεισών αποζηµιώσεων).

Είναι ενδεικτικό ότι η νοσοκοµειακή και εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη καλύπτουν το 45,82% των πληρωθεισών αποζηµιώσεων του έτους 2006.

Όσον αφορά τις εκκρεµείς αποζηµιώσεις στο τέλος του 2006, η πρόσκαιρη ανικανότητα διατηρεί το µεγαλύτερο ποσό εκκρεµών ζηµιών
(1,75 εκατ. Ευρώ ή 43,02% του συνόλου των εκκρεµών αποζηµιώσεων).

Από τα 1,75 εκατ. Ευρώ εκκρεµών αποζηµιώσεων της πρόσκαιρης ανικανότητας, το µεγαλύτερο µέρος (59,55%) αφορούσε εκκρεµείς
αποζηµιώσεις ασθενείας και το υπόλοιπο (40,45%) αφορούσε εκκρεµείς αποζηµιώσεις ατυχήµατος.

∆εύτερη ακολουθεί η νοσοκοµειακή περίθαλψη (940,7 χιλ. Ευρώ ή 23,17% του συνόλου των εκκρεµών).

Τέλος, τρίτη κατά σειρά αιτίας εκκρεµών ζηµιών ήταν η κατηγορία της εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης  (583,1 χιλ. Ευρώ ή 14,36% του
συνόλου των εκκρεµών αποζηµιώσεων).



10

Πίνακας  5α Πληρωθείσες  Ζηµίες  (σε  ευρώ)
Ανάλυση  συνολικού  ποσού πληρωθεισών

αποζηµιώσεων  ανά  αιτία 2006 % 2005 % 2004 % 2003 %
 Από  ασθένεια 80.004,86 2,92% 81.802,52 2,82% 33.614,40 1,11% 61.649,00 2,01%

Θάνατοι Από  ατύχηµα 82.880,00 3,02% 70.351,46 2,43% 54.369,41 1,80% 99.905,00 3,25%

 Σύνολο 162.884,86 5,94% 152.153,98 5,25% 87.983,81 2,92% 161.554,00 5,26%

Μόνιµη  Ανικανότητα 13.712,49 0,5% 5.337,91 0,2% 13.755,38 0,5% 5.588,00 0,2%
 Από  ασθένεια 639.996,44 23,35% 669.241,48 23,10% 751.488,72 24,92% 691.463,00 22,52%

Πρόσκαιρη Από  ατύχηµα 419.692,88 15,32% 498.491,00 17,21% 450.403,42 14,93% 513.832,00 16,73%

Ανικανότητα Σύνολο 1.059.689,32 38,67% 1.167.732,48 40,31% 1.201.892,14 39,85% 1.205.295,00 39,25%
Νοσοκοµειακή  Περίθαλψη 481.763,90 17,58% 550.120,89 18,99% 641.446,08 21,27% 655.460,24 21,35%

Εξωνοσοκοµειακή  Περίθαλψη 773.785,47 28,24% 729.502,68 25,18% 679.777,59 22,54% 704.879,16 22,96%
Παλιννοστήσεις - Αντικαταστάσεις 248.552,61 9,07% 291.975,05 10,08% 391.216,16 12,97% 337.705,00 11,00%

Σύνολο 2.740.388,65 100,00% 2.896.822,99 100,00% 3.016.071,16 100,00% 3.070.481,40 100,00%
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Πίνακας  5β Εκκρεµείς  Ζηµίες  (σε  ευρώ) 
Ανάλυση  συνολικού  ποσού εκκρεµών

αποζηµιώσεων  ανά  αιτία 2006 % 2005 % 2004 % 2003 %
 Από  ασθένεια 138.483,12 3,41% 62.547,52 1,50% 54.705,43 1,45% 68.131,00 1,67%

Θάνατοι Από  ατύχηµα 165.035,24 4,06% 214.727,15 5,16% 172.541,31 4,57% 175.753,06 4,30%

 Σύνολο 303.518,36 7,48% 277.274,67 6,67% 227.246,74 6,02% 243.884,06 5,97%

Μόνιµη  Ανικανότητα 8.100,00 0,2% 8.100,00 0,2% 17.595,97 0,5% 13.417,19 0,3%
 Από  ασθένεια 1.040.097,06 25,62% 1.100.511,51 26,46% 802.009,18 21,24% 842.104,05 20,60%

Πρόσκαιρη Από  ατύχηµα 706.541,14 17,40% 893.710,09 21,49% 742.542,61 19,67% 729.550,80 17,85%

Ανικανότητα Σύνολο 1.746.638,20 43,02% 1.994.221,60 47,95% 1.544.551,79 40,91% 1.571.654,85 38,45%
Νοσοκοµειακή  Περίθαλψη 940.686,25 23,17% 892.504,73 21,46% 880.648,86 23,32% 1.079.641,92 26,41%

Εξωνοσοκοµειακή  Περίθαλψη 583.093,97 14,36% 551.129,46 13,25% 419.405,43 11,11% 487.740,19 11,93%
Παλιννοστήσεις – Αντικαταστάσεις 478.379,86 11,78% 435.437,92 10,47% 686.436,19 18,18% 691.323,79 16,91%

Σύνολο 4.060.416,64 100,00% 4.158.668,38 100,00% 3.775.884,98 100,00% 4.087.662,00 100,00%
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Πίνακας  6α Πληρωθείσες  Ζηµίες  (σε  ευρώ)
Μεταβολή  συνολικού  ποσού  πληρωθεισών

αποζηµιώσεων  ανά  αιτία 2006 Μεταβολή 2005 Μεταβολή 2004 2003 Μεταβολή

 Από  ασθένεια 80.004,86 -2,20% 81.802,52 143,36% 33.614,40 61.649 -45,47%
Θάνατοι Από  ατύχηµα 82.880,00 17,81% 70.351,46 29,40% 54.369,41 99.905 -45,58%

 Σύνολο 162.884,86 7,05% 152.153,98 72,93% 87.983,81 161.554 -45,54%

Μόνιµη  Ανικανότητα 13.712,49 156,9% 5.337,91 -61,2% 13.755,38 5.588 146,2%
 Από  ασθένεια 639.996,44 -4,37% 669.241,48 -10,94% 751.488,72 691.463 8,68%

Πρόσκαιρη Από  ατύχηµα 419.692,88 -15,81% 498.491,00 10,68% 450.403,42 513.832 -12,34%
Ανικανότητα Σύνολο 1.059.689,32 -9,25% 1.167.732,48 -2,84% 1.201.892,14 1.205.295 -0,28%

Νοσοκοµειακή  Περίθαλψη 481.763,90 -12,43% 550.120,89 -14,24% 641.446,08 655.460 -2,14%

Εξωνοσοκοµειακή  Περίθαλψη 773.785,47 6,07% 729.502,68 7,31% 679.777,59 704.879 -3,56%
Παλιννοστήσεις - Αντικαταστάσεις 248.552,61 -14,87% 291.975,05 -25,37% 391.216,16 337.705 15,85%

Σύνολο 2.740.388,65 -5,40% 2.896.822,99 -3,95% 3.016.071,16 3.070.481,40 -1,77%
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Πίνακας  6β  Εκκρεµείς  Ζηµίες  (σε  ευρώ)  
Μεταβολή  συνολικού  ποσού εκκρεµών

αποζηµιώσεων  ανά  αιτία 2006 Μεταβολή 2005 Μεταβολή 2004 2003 Μεταβολή

 Από  ασθένεια 138.483,12 121,40% 62.547,52 14,34% 54.705,43 68.131 -19,71%
Θάνατοι Από  ατύχηµα 165.035,24 -23,14% 214.727,15 24,45% 172.541,31 175.753 -1,83%

 Σύνολο 303.518,36 9,46% 277.274,67 22,01% 227.246,74 243.884 -6,82%

Μόνιµη  Ανικανότητα 8.100,00 0,0% 8.100,00 -54,0% 17.595,97 13.417 31,1%
 Από  ασθένεια 1.040.097,06 -5,49% 1.100.511,51 37,22% 802.009,18 842.104 -4,76%

Πρόσκαιρη Από  ατύχηµα 706.541,14 -20,94% 893.710,09 20,36% 742.542,61 729.551 1,78%
Ανικανότητα Σύνολο 1.746.638,20 -12,42% 1.994.221,60 29,11% 1.544.551,79 1.571.655 -1,72%

Νοσοκοµειακή  Περίθαλψη 940.686,25 5,40% 892.504,73 1,35% 880.648,86 1.079.642 -18,43%

Εξωνοσοκοµειακή  Περίθαλψη 583.093,97 5,80% 551.129,46 31,41% 419.405,43 487.740 -14,01%
Παλιννοστήσεις - Αντικαταστάσεις 478.379,86 9,86% 435.437,92 -36,57% 686.436,19 691.324 -0,71%

Σύνολο 4.060.416,64 -2,36% 4.158.668,38 10,14% 3.775.884,98 4.087.662,00 -7,63%



14

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά η αρµόδια Υποεπιτροπή Πληρωµάτων Πλοίων αποφάσισε να επεκτείνει την έως τώρα επιτυχηµένη έρευνα,
προσθέτοντας µια καινούργια σειρά στην ενότητα ερωτηµάτων που καταγράφουν τα στοιχεία αποζηµιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος
(underwriting year).

Πιο συγκεκριµένα, ζητήθηκαν για τα έτη έκδοσης ασφαλιστηρίων συµβολαίων 2004, 2005 και 2006 τα εξής στοιχεία :

o Τα ποσά πληρωθεισών αποζηµιώσεων εντός των ετών 2004, 2005 και 2006 για τα συµβόλαια του 2004, εντός των ετών 2005 και 2006
για τα συµβόλαια του 2005 και εντός του έτους 2006 για τα συµβόλαια του 2006.

o Τα ποσά εκκρεµών αποζηµιώσεων τέλους έτους, των ετών 2004, 2005 και 2006 για τα συµβόλαια του 2004, των ετών 2005 και 2006
για τα συµβόλαια του 2005 και του έτους 2006 για τα συµβόλαια του 2006.

o Τα πλήθη των ζηµιών που πληρώθηκαν κι έκλεισαν εντός των ετών 2004, 2005 και 2006 για τα συµβόλαια του 2004, των ετών 2005 και
2006 για τα συµβόλαια του 2005 και του έτους 2006 για τα συµβόλαια του 2006.

o Τα πλήθη των εκκρεµών ζηµιών τέλους έτους, των ετών 2004, 2005 και 2006 για τα συµβόλαια του 2004, των ετών 2005 και 2006 για
τα συµβόλαια του 2005 και του έτους 2006 για τα συµβόλαια του 2006.

Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να υπολογιστούν οι αποζηµιώσεις (πλήθη και ποσά) ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συµβολαίων και να
εξαχθούν οι ανάλογοι δείκτες ζηµιών (loss ratio, µέση ζηµία).

Στους πίνακες 7 – 10 που ακολουθούν αποτυπώνονται συγκεντρωτικά οι αντίστοιχες απαντήσεις των Εταιριών.

Πιν.  7.  Ποσά  Πληρωθεισών  Αποζηµιώσεων  (σε  ευρώ)

Έτος  Πληρωµών  (*)
2004 2005 2006

ΕΤΟΣ  ΕΚ∆ΟΣΗΣ 2004 676.841,89 1.810.086,17 499.570,95
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 2005 542.494,82 1.599.659,44
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 2006 505.398,79

(*)  Για  τα  συµβόλαια  που  εκδόθηκαν  το  2004,  τι  ποσό  πληρώθηκε  το  2004, το  2005  κ.ο.κ.
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Πιν.  8.  Ποσά  Εκκρεµών  Αποζηµιώσεων  τέλους  έτους  (σε  ευρώ)

Απόθεµα  Εκκρεµών  Ζηµιών  (**)

2004 2005 2006
ΕΤΟΣ  ΕΚ∆ΟΣΗΣ 2004 1.605.885,55 1.507.781,74 518.686,08
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 2005 1.639.910,91 1.384.009,54
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 2006 1.820.424,60

(**)  Για  τα  συµβόλαια  που  εκδόθηκαν  το  2004,  το  απόθεµα  εκκρεµών  ζηµιών  στο  τέλος  του  2004, του  2005  κ.ο.κ.

Πιν.  9.  Πλήθος  ζηµιών  που  πληρώθηκαν  κι  έκλεισαν

Έτος  Πληρωµών  (***)
2004 2005 2006

ΕΤΟΣ  ΕΚ∆ΟΣΗΣ 2004 771 1.627 990
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 2005 676 1.914
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 2006 1.419

(***)  Για τα συµβόλαια  που εκδόθηκαν το  2004,  το  πλήθος  των  ζηµιών  που  έκλεισαν  το  2004, το  2005  κ.ο.κ.

Πιν.  10.  Πλήθος  Εκκρεµών  Ζηµιών  τέλους  έτους

Έτος  Εκκρεµότητας  (****)
2004 2005 2006

ΕΤΟΣ  ΕΚ∆ΟΣΗΣ 2004 1.101 925 240
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 2005 944 731
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 2006 938

(****)  Για  τα  συµβόλαια  που  εκδόθηκαν  το  2004,  το  πλήθος  εκκρεµών  ζηµιών  στο τέλος  του  2004, του  2005  κ.ο.κ.
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8. ΕΞΑΓΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Από τα συνολικά µεγέθη των αποζηµιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος που καταγράφηκαν στην προηγούµενη ενότητα, µπορούν να υπολογιστούν
δείκτες που αποτυπώνουν την εικόνα των αποζηµιώσεων µε τη µορφή ποσοστών ή µέσων όρων. Θα πρέπει να σηµειωθεί εκ των προτέρων ότι
οι εκτιµήσεις της εξέλιξης των µεγεθών στην ανάλυση που ακολουθεί, βασίζονται σε στοιχεία βραχείας χρονικής περιόδου (µόνο τρία έτη),
οπότε οι εξαγόµενοι δείκτες ενδέχεται να µην επαληθευτούν µε τα στοιχεία των επόµενων ετών.

Στον πίνακα 11 που ακολουθεί καταγράφονται κατ’  αρχάς τα συγκεντρωτικά ποσά των αποζηµιώσεων (συσσωρευµένες πληρωθείσες και
εκκρεµείς τέλους περιόδου) στο τέλος της εξεταζόµενης περιόδου, ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συµβολαίων (στήλες α και β).

Στη συνέχεια γίνεται επανεκτίµηση του συνόλου των αποζηµιώσεων (πληρωθείσες και εκκρεµείς τέλους περιόδου) µε τη χρήση της µεθόδου
chain-ladder υπό τη βασική προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες του παρελθόντος είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικές για το µέλλον (στήλη γ).

Το εξαγόµενο ποσοστό εκκρεµότητας υπολογίζει το ποσοστό εκκρεµών αποζηµιώσεων στο τέλος της εξεταζόµενης περιόδου επί του συνόλου
των υπολογιζόµενων αποζηµιώσεων (πληρωθείσες και εκκρεµείς τέλους περιόδου) για το συγκεκριµένο ασφαλιστικό έτος.

Πιν.  11.  Συγκεντρωτικά  Τριετίας  Ποσών  Αποζηµιώσεων  (σε  ευρώ)
Σύνολο  Ζηµιών Συσσ. Πληρωθείσες Επανεκτίµηση Εκτίµηση Ποσοστό

(Συσσ. Πληρ. & Εκκρ.) Αποζηµιώσεις Συνόλου Ζηµιών Εκκρεµών Ζηµιών Εκκρεµότητας

α β γ (γ - β) (γ - β) / γ

ΕΤΟΣ  ΕΚ∆ΟΣΗΣ 2004 3.505.185,09 2.986.499,01 3.505.185,09 518.686,08 14,8%
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 2005 3.526.163,80 2.142.154,26 3.094.056,24 951.901,98 30,8%
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 2006 2.325.823,39 505.398,79 3.434.371,69 2.928.972,90 85,3%

Στον πίνακα 12 υπολογίζεται το ποσοστό ζηµίας (loss ratio) µε βάση την επανεκτίµηση του συνόλου των αποζηµιώσεων για κάθε ασφαλιστικό
έτος. Στην τελευταία στήλη του πίνακα γίνεται ξεχωριστός υπολογισµός του ποσοστού ζηµίας, αν περιληφθούν και τα δικαιώµατα συµβολαίων
στο σύνολο των ασφαλίστρων. Στην τελευταία γραµµή του πίνακα, υπολογίζεται αθροιστικά το ποσοστό ζηµίας για το σύνολο της εξεταζόµενης
περιόδου (2004 – 2006).
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Πιν.  12.  Υπολογισµός  loss  ratio
Σύνολο ∆ικαιώµατα Επανεκτίµηση Εκτίµηση Εκτίµηση

Ασφαλίστρων Συµβολαίων Συνόλου Ζηµιών loss  ratio loss  ratio  µε  ∆.Σ.

α β γ γ / α γ / (α+β)
ΕΤΟΣ  ΕΚ∆ΟΣΗΣ 2004 4.365.287,91 648.286,93 3.505.185,09 80,30% 69,91%
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 2005 4.908.987,46 679.724,01 3.094.056,24 63,03% 55,36%
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 2006 4.732.517,97 610.516,31 3.434.371,69 72,57% 64,28%

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΤΩΝ  (2004 - 05 - 06)  14.006.793,34 1.938.527,25 10.033.613,02 71,63% 62,93%

Στον πίνακα 13, κατ’ αντιστοιχία µε τον πίνακα 11, καταγράφονται συγκεντρωτικά τα πλήθη των ζηµιών (πληρωθείσες και εκκρεµείς τέλους
περιόδου), ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Στη συνέχεια γίνεται επανεκτίµηση του συνόλου των ζηµιών (µε τη χρήση της
µεθόδου chain-ladder) και εξάγεται το ποσοστό εκκρεµών ζηµιών επί του συνόλου του υπολογιζόµενου πλήθους ζηµιών για το συγκεκριµένο
ασφαλιστικό έτος.

Πιν.  13.  Συγκεντρωτικά  Τριετίας  Πλήθους  Ζηµιών
Σύνολο  Ζηµιών Συσσ. Πληρωθείσες Επανεκτίµηση Εκτίµηση Ποσοστό

(Συσσ. Πληρ. & Εκκρ.) Ζηµίες Συνόλου Ζηµιών Εκκρεµών Ζηµιών Εκκρεµών  Ζηµιών

α β γ (γ - β) (γ - β) / γ

ΕΤΟΣ  ΕΚ∆ΟΣΗΣ 2004 3.628 3.388 3.628 240 6,6%
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 2005 3.321 2.590 3.626 1.036 28,6%
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 2006 2.357 1.419 4.922 3.503 71,2%

Στους πίνακες 14, 15 και 16, µε βάση τα στοιχεία των υπολογισµών των πινάκων 11 και 13 για το εκτιµώµενο πλήθος και ποσό των
αποζηµιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος, γίνεται ο υπολογισµός της µέσης ζηµίας,  της µέσης πληρωθείσας ζηµίας και της µέσης εκκρεµούς ζηµίας
αντίστοιχα. Η τελευταία γραµµή κάθε πίνακα υπολογίζει τον αντίστοιχο µέσο όρο της εξεταζόµενης περιόδου (2004 – 2006).
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Πιν.  14.  Υπολογισµός  Μέσης  Ζηµίας  (σε  ευρώ)
Εκτίµηση  Συνόλου Εκτίµηση  Συνόλου Εκτίµηση

Ζηµιών  (Πλ. & Εκκρ.) Αποζηµιώσεων Μέσης  Ζηµίας

α β β / α

ΕΤΟΣ  ΕΚ∆ΟΣΗΣ 2004 3.628 3.505.185,09 966,15
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 2005 3.626 3.094.056,24 853,34
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 2006 4.922 3.434.371,69 697,81

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΤΩΝ  (2004 - 05 - 06)  12.175 10.033.613,02 824,08

Πιν.  15.  Υπολογισµός  Μέσης  Πληρωθείσας  Ζηµίας  (σε  ευρώ)
Συσσ.  Πληρωθείσες Συσσ.  Πληρωθείσες Εκτίµηση  Μέσης

Ζηµίες  (Πλήθος) Αποζηµιώσεις  (Ποσό) Πληρωθ. Ζηµίας
α β β / α

ΕΤΟΣ  ΕΚ∆ΟΣΗΣ 2004 3.388 2.986.499,01 881,49
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 2005 2.590 2.142.154,26 827,09
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 2006 1.419 505.398,79 356,17

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΤΩΝ  (2004 - 05 - 06)  7.397 5.634.052,06 761,67

Πιν.  16.  Υπολογισµός  Μέσης  Εκκρεµούς  Ζηµίας  (σε  ευρώ)
Εκτίµηση  Πλήθους Εκτίµηση  Ποσού Εκτίµηση  Μέσης

Εκκρεµών  Ζηµιών Εκκρεµ. Αποζηµιώσεων Εκκρεµούς  Ζηµίας

α β β / α
ΕΤΟΣ  ΕΚ∆ΟΣΗΣ 2004 240 518.686,08 2.161,19
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 2005 1.036 951.901,98 918,99
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 2006 3.503 2.928.972,90 836,22

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΤΩΝ  (2004 - 05 - 06)  4.778 4.399.560,96 920,71
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∆ύο είναι τα κύρια σηµεία που πρέπει να επισηµανθούν από την ανάλυση που προηγήθηκε, λαµβανοµένου πάντα υπόψη ότι οι
υπολογισµοί έγιναν µε στοιχεία 3 µόνο ετών :

o Ο ετεροχρονισµός των ζηµιών, µε αποτέλεσµα τη µεγάλη αύξηση των αποθεµάτων εκκρεµών ζηµιών (τα οποία πιθανότατα
δηµιουργούνται από µεγάλο πλήθος ζηµιών τύπου IBNR),

o Η αναµενόµενη µεγάλη αύξηση της µέσης πληρωθείσας ζηµίας.

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Πρόεδρος)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

                                                                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗΣ
ΙΦ/χα


