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Τίτλος Μαθήματος:  ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

 Τύπος Μαθήματος  ΝΑ0019 Επιλογής 

 

 Επίπεδο μαθήματος  
 
Μεταπτυχιακό 
 

 Έτος Σπουδών  
 

 Εξάμηνο Σπουδών  
 

 Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Αθανασοπούλου Βικτωρία 
 

 Περιγραφή: 
 

Το μάθημα των Ναυτασφαλίσεων εξετάζει ζητήματα της θαλάσσιας ασφάλισης και, 

ειδικότερα, της ασφάλισης πλοίου, φορτίου και ναύλου. Προηγείται μία γενική εισαγωγή στο 

δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης, στο πλαίσιο της οποίας επεξηγούνται, με παραδείγματα από 

τη θαλάσσια ασφάλιση, βασικές έννοιες του ασφαλιστικού δικαίου (όπως ασφαλιστής, 

λήπτης της ασφάλισης, ασφαλισμένος, ασφαλιστικός πράκτορας και μεσίτης, ασφαλιστική 

σύμβαση, κίνδυνος, ασφάλιση ενεργητικού και παθητικού, ασφαλιστικό συμφέρον). 

Κεντρικές θεματικές του μαθήματος αποτελούν, καταρχήν, τα ασφαλιστικά βάρη, με τις 

ιδιορρυθμίες που εκδηλώνουν στη θαλάσσια ασφάλιση. Έμφαση δίνεται στo καθήκον 

προσυμβατικής αναγγελίας (non-disclosure, misrepresentation), που εξετάζεται σε 

αντιπαραβολή με τον θεσμό των ρητών και σιωπηρών εγγυήσεων (express και implied 

warranties) του αγγλικού δικαίου, ενώ αναλύεται και η αρχή της υπέρτατης καλής πίστης 

(utmost good faith) στη σύμβαση ασφάλισης. Περαιτέρω, εξετάζονται τα θέματα της 

υπερασφάλισης (overvaluation), οι θεσμοί  της ασφαλιστικής υποκατάστασης (subrogation) 

και της εγκατάλειψης του πλοίου στον ασφαλιστή. Στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνεται 

επίσης η ανάλυση της ασφαλιστικής αγοράς των Lloyd´s καθώς επίσης και των 

αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών (P&I Clubs).  

   

 Προαπαιτήσεις:     Δεν υφίστανται  
 

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 

Ιστορική Εξέλιξη – Θεμελιώδεις έννοιες του ασφαλιστικού δικαίου – Αγγλικό Δίκαιο της 

Θαλάσσιας Ασφάλισης Μ.Ι.Α. 1906 και Ελληνικό Δίκαιο της Θαλάσσιας Ασφάλισης – Η 

ασφαλιστική σύμβαση – Θαλάσσιοι κίνδυνοι – Ασφαλιστικό συμφέρον – Εγγυήσεις (ρητές 

και σιωπηρές) – Αρχή της υπέρτατης καλής πίστης – Υπερασφάλιση – Υπασφάλιση – 

Ασφαλιστική Υποκατάσταση – Ασφαλιστική αποζημίωση – Εγκατάλειψη του πλοίου στον 

ασφαλιστή – Τύποι  ασφαλιστικών συμβολαίων –  Τυποποιημένες ρήτρες – Ασφαλιστική 

αγορά των Lloyd’s – Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί P&I Clubs – Διακανονιστές 

αβαρίας. 
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Γλώσσα διδασκαλίας / Language of instruction: 

Ελληνικά 

 

Στοιχεία διδάσκοντα / Name and contact info of lecturer 

Όνομα:   Βικτωρία Αθανασοπούλου 

Θέση:   Λέκτορας (υπό διορισμό), Διδάσκουσα ΠΔ407 

Γραφείο:   Κτήριο Κοραή 2α 

Τηλέφωνο:   2271035272 

Εmail:    victathana@aegean.gr 

 

--------------------------------------------------------- 

 

Μαθησιακοί στόχοι / Expected learning outcomes: 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τους ειδικότερους θεσμούς των 

ναυτασφαλίσεων και τη λειτουργία  των ασφαλιστικών συμβολαίων, καθώς και να τους 

εξοπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις και τα πρακτικά εκείνα εφόδια που θα τους επιτρέψουν 

να λάβουν ενεργό ρόλο στη ναυτιλιακή και ασφαλιστική πρακτική.  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά  την επιτυχή παρακολούθηση και συμμετοχή  στο μάθημα αναμένεται ότι  οι  φοιτητές 

και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση : 

Να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις νομικές και οικονομικές πτυχές της θαλάσσιας 

ασφάλισης καθώς επίσης και το περιεχόμενο των ασφαλιστικών συμβολαίων, ενώ 

ταυτόχρονα να δύνανται να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην ασφαλιστική πρακτική.  

 

Είδος μαθήματος και διδακτική μέθοδος /  Mode of delivery and teaching methods: 

Διαλέξεις, παρουσιάσεις εκπονηθεισών εργασιών και ανάλυση της ελληνικής και της 

αλλοδαπής νομολογίας 

 

Υποχρεωτική & Συνιστώμενη βιβλιογραφία / Compulsory & recommended reading: 

Benett, H. Law of Marine Insurance (2010) - Hodges S. Law of Marine Insurance (1996) – 

Ρόκας Ι., Ιδιωτική Ασφάλιση – Δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης και της ασφαλιστικής 

επιχείρησης
11

 (2006) – Κιάντος Β., Ασφαλιστικό Δίκαιο
9 

(2005) – Βελέντζας Ι., Το δίκαιο της 

ιδιωτικής ασφάλισης, χερσαίας, θαλάσσιας, αεροπορικής (μετά το ν. 2496/1997) (1998) - 

Αργυριάδης  Α., Στοιχεία ασφαλιστικού δικαίου
4 
(1986) – Ναυτιλία και Θαλάσσια Ασφάλιση 

Πρακτικά Διημερίδας (Χίος 12-13.5.2006)   

 

Μέθοδος & κριτήρια αξιολόγησης / Assessment methods & criteria: 

Οι φοιτητές εκπονούν γραπτή απαλλακτική εργασία.  
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