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1. Πώς ορίζεται ο περιβαλλοντικός κίνδυνος; 
Περιβαλλοντικός κίνδυνος είναι ένα περιστατικό ρύπανσης που προκαλεί σωματικές 
βλάβες, υλικές ζημίες σε τρίτους ή στις ίδιες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή στο 
φυσικό περιβάλλον, περιλαμβανομένης της χλωρίδας και της πανίδας. Η αιτία της 
πρόκλησης ρύπανσης μπορεί να ποικίλει, από περιπτώσεις διαρροής υπόγειων 
αποθηκευτικών δεξαμενών, μέχρι περιπτώσεις διαφυγής επικίνδυνων αποβλήτων κατά 
τη μεταφορά τους.

2. Ποιες ευθύνες σχετίζονται με περιβαλλοντικούς κινδύνους; 
Μια επιχείρηση μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για καταβολή του κόστους καθαρισμού, του 
κόστους αποζημίωσης υλικών ζημιών σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων, των δαπανών 
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, των εξόδων 
διακοπής εργασιών της ίδιας της εγκατάστασης του ασφαλισμένου, καθώς και το 
ενδεχόμενο κόστος υπεράσπισης σε περίπτωση προσφυγών εναντίον της. 

3. Ποιες επιχειρήσεις είναι εκτεθειμένες σε περιβαλλοντικό κίνδυνο; 
Σχεδόν όλοι οι τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν εταιρίες 
εκτεθειμένες σε περιβαλλοντικό κίνδυνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις:

 βιομηχανίες  χημικών,  πλαστικών  / πολυμερών,  μετάλλων,  φαρμάκων,  
φυτοφαρμάκων, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 τεχνικές / κατασκευαστικές   εταιρίες

 επιχειρήσεις  διαχείρισης αποβλήτων

Πλέον των παραπάνω επιχειρήσεων που παραδοσιακά είναι εκτεθειμένες σε υψηλό 
κίνδυνο ρύπανσης, άλλες επιχειρήσεις  όπως  εμπορικά κέντρα, καθαριστήρια/  πλυντήρια 
ακόμη και χρηματοοικονομικοί οργανισμοί μπορεί να ευθύνονται για απελευθέρωση 
τοξικών ουσιών στο περιβάλλον.

4.  Γιατί «μη βιομηχανικοί» τομείς όπως τα εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ή πανεπιστήμια πρέπει να ανησυχούν για 
περιβαλλοντικούς κινδύνους; 
Όλοι οι επιχειρηματικοί τομείς διαχειρίζονται ή αποβάλλουν επικίνδυνα απόβλητα 
οποιασδήποτε μορφής, είτε είναι προϊόντα καθαρισμού είτε χρησιμοποιημένο μελάνι 
εκτυπωτή. Επιπλέον, κατά την απόκτηση ακίνητης περιουσίας, οποιαδήποτε επιχείρηση ή 
οργανισμός, μπορεί να «κληρονομήσει» συνθήκες που δυνητικά θα τον εκθέσουν σε 
περιστατικά ρύπανσης. 

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μετά την απόκτηση νέου κτιρίου ανακάλυψε 
αποθηκευμένα βαρέλια με χημικές ουσίες, ένα από τα οποία άνοιξε κατά την επιχείρηση 
απομάκρυνσής τους. Η διαρροή ρύπανε ένα γειτονικό ποταμό και οι κάτοικοι 
παραπονέθηκαν για μία παράξενη μυρωδιά. Οι αρχές συνέδεσαν την μυρωδιά με την 
διαρροή των χημικών και επέβαλαν στην επιχείρηση να καταβάλει το κόστος καθαρισμού. 
Επιπλέον, αρκετοί κάτοικοι κατέθεσαν αγωγές για πρόκληση σωματικών βλαβών και το 
συνολικό κόστος αποκατάστασης και εξόδων ανήλθε σε €500.000.

5. Ποιες είναι οι διαθέσιμες ασφαλιστικές καλύψεις για την προστασία έναντι των 
περιβαλλοντικών κινδύνων; 
Παραδοσιακά, τα περιστατικά ρύπανσης καλύπτονταν μέσω των ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων Γενικής Αστικής Ευθύνης. Η παρεχόμενη κάλυψη όμως περιορίζεται σε 
τυχαία και αιφνίδια ρύπανση, ενώ δεν παρέχεται κάλυψη για την βιοποικιλότητα. 

Σήμερα η αγορά διαθέτει εξειδικευμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει μια σειρά 
από κινδύνους που ως τώρα παρέμεναν ανασφάλιστοι. Αρχικά, τα ασφαλιστήρια αυτά 
είχαν σχεδιαστεί για να καλύψουν περίπλοκους κινδύνους και βιομηχανίες υψηλού 
κινδύνου. Ωστόσο, η ενισχυμένη εποπτεία και η σχετική νομοθεσία, καθιστά την 
ασφάλιση ευθύνης έναντι του περιβάλλοντος απαραίτητη ακόμα και για επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται και σε τομείς με χαμηλότερη επικινδυνότητα ρύπανσης.

6. Για πολλά χρόνια αγόραζα μόνο ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης. Γιατί να αγοράσω 
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Σημαντική Σημείωση: Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited, με νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την 
AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη.  
Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.

σήμερα και ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης; 
Ενώ οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι έχουν αλλάξει, το πλαίσιο κάλυψης των ασφαλιστηρίων 
Γενικής Αστικής Ευθύνης δεν έχει προσαρμοστεί αντίστοιχα στις αλλαγές αυτές. Η 
συνεχώς αυξανόμενη ευαισθησία του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα και η 
προσαρμογή της Ευρωπαϊκής  Οδηγίας  2004/35/EK  στην Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό 
Διάταγμα 148) έχουν εκθέσει τις επιχειρήσεις σε υψηλούς και μεγαλύτερου εύρους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους. 

Στην πραγματικότητα, τα έξοδα αποκατάστασης του περιβάλλοντος στην πρότερη 
κατάστασή του μπορεί να ανέλθουν σε εκατομμύρια Ευρώ – χωρίς να υπολογίζονται τα 
έξοδα υπεράσπισης και τα έξοδα αποτίμησης της περιβαλλοντικής ζημίας.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας, τον καθαρισμό του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων 
υδάτων. Τα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια Γενικής Αστικής Ευθύνης καλύπτουν 
μόνο την αιφνιδίως και τυχαίως προκληθείσα ρύπανση εξαιρώντας τη σταδιακή, το 
κόστος καθαρισμού και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας όπως για παράδειγμα τον 
καθαρισμό ενός μολυσμένου ποταμού και την αποκατάσταση της βλάστησης και της 
άγριας ζωής στην φυσική οικολογική κατάσταση που ίσχυε πριν τη ρύπανση.

7. Τι προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία 35/2004 (Προεδρικό Διάταγμα 148);   
Η Κοινοτική Οδηγία αποτελεί την τελευταία νομοθετική πράξη για την εφαρμογή της 
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» ενσωματωμένη στο ελληνικό δίκαιο με το Προεδρικό 
Διάταγμα 148. Με ημερομηνία αρχικής ενσωμάτωσης 27 Απριλίου 2007, η Οδηγία 
αποσκοπεί σε ένα κοινό νομικό πλαίσιο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
κύριο στόχο την πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ρύπανσης. Πέραν του 
καθαρισμού του εδάφους και των υδάτων, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί είναι πλέον 
υπεύθυνοι και για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας που περιλαμβάνει το κόστος 
για την επαναφορά των φυσικών οικοτόπων και των προστατευόμενων ειδών στην 
κατάσταση που βρίσκονταν πριν τη ρύπανση.

8. Πως επηρεάζονται οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις;
Η Κοινοτική Οδηγία καθορίζει ποιος έχει την ευθύνη ενώ διευρύνει το πλαίσιο των 
ευθυνών τους έναντι των περιβαλλοντικών κινδύνων. Σκεφτείτε ότι μία επιχείρηση που 
έχει πουλήσει μέρος των εγκαταστάσεών της σε μια άλλη επιχείρηση μπορεί να ευθύνεται 
για ζημία ρύπανσης χρόνια μετά την πώληση των εγκαταστάσεων της. 

Σ’ ένα άλλο παράδειγμα, μία βιομηχανία ξαφνικά βρίσκεται υπόλογη στις Αρχές για 
ρύπανση σε προηγούμενη εγκατάστασή της. Η οδηγία καθιστά εύκολη την αναζήτηση 
υπευθύνου ακόμη και αν στην ρύπανση εμπλέκονται πολλές επιχειρήσεις. Είναι 
σημαντικό να επισημανθεί ότι η υποχρεωτική ημερομηνία μετάβασης αφήνει 
εκτεθειμένες τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν προσαρμοστεί. 

Η πλήρης υιοθέτηση ή όχι από μια χώρα της κοινοτικής οδηγίας δεν μεταθέτει την 
ημερομηνία εφαρμογής, της 27ης Απριλίου 2007, σε περίπτωση περιστατικού ρύπανσης. 
Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι επιχειρήσεις που δεν έχουν αγοράσει την ασφάλιση 
περιβαλλοντικής ευθύνης θα κληθούν να καταβάλλουν μόνες τους τα κόστη και τις 
αποζημιώσεις σε περίπτωση ρύπανσης.

9. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ασφάλισης περιβαλλοντικής ευθύνης; 
Η ασφάλιση ευθύνης έναντι του περιβάλλοντος περιορίζει την ασάφεια που εκ των 
πραγμάτων ενέχεται στην ασφάλιση μόνο Γενικής Αστικής Ευθύνης (όπου συχνά 
εξαιρούνται σταδιακή ρύπανση και κόστη καθαρισμού και αποκατάστασης της 
βιοποικιλότητας) και ελαττώνει τα κενά στην κάλυψη. Ανταποκρίνεται με σαφήνεια στην 
Κοινοτική Οδηγία και παρέχει κάλυψη τόσο για σταδιακή όσο και για αιφνίδια τυχαίως 
προκληθείσα ρύπανση, για κόστος υπεράσπισης, καθαρισμού και αποκατάστασης της 
περιβαλλοντικής ζημίας.  


