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ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΡΤΠΑΝΗ 
 

ρεηίδεηαη κε ηελ Αζηηθή Δπζύλεο Ρύπαλζεο Πεξηβάιινληνο θαη πεξηπηώζεηο πνπ απνξξένπλ 

από ηελ θνηλνηηθή νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο EU.35/2004 

Αςφάλιςη Περιβαλλοντικήσ Ευθύνησ 
 

Οη ζπλερόκελεο αιιαγέο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκώλ, ηόζν ζε 

εζληθό αιιά θαη παγθόζκην επίπεδν, ε απμαλόκελε πίεζε γηα θνηλσληθή θαη εηαηξηθή ππεπζπλόηεηα , 

αιιά θαη νη θνηλσληθέο αλεζπρίεο γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα , είραλε σο απνηέιεζκα νη 

Δηαηξείεο λα έρνπλ ςειά ζηελ αηδέληα ηνπο ηελ επζύλε πνπ απνξξέεη από ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπο. 

ηελ Διιάδα , ε αζθάιηζε επζπλώλ ξύπαλζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξναπαηηνύκελε γηα ηελ 

έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ . 

Όπσο ξεηά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 57 ηνπ λ.4042/2012 (όπνπ ηξνπνπνηεί ην άξζξν 7 ηεο ππ’ 

αξηζκ. 13588/725/28.3.2006) θαη αθνξά ηηο δξαζηεξηόηεηεο : 

Εργασίες Διάθεσης – Ανάκτησης 
Διασυνοριακή Μεταφορά* ( καν. 1013/2006) 
Συλλογή - Μεταφορά 
 

Σν Π.Γ. 148/2009, ην νπνίν ελαξκνλίδεη ηελ νδεγία 2004/35/ΔΚ ,ζθνπό έρεη ηελ ζέζπηζε 

πεξηβαιινληηθήο επζύλεο βάζεη ηεο αξρήο : «ν ξππαίλσλ πιεξώλεη» 

 
 Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο, ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ νπνίνπ, πξνθάιεζε πεξηβαιινληηθή δεκία ή άκεζε 

απεηιή πεξηβαιινληηθήο δεκίαο είλαη θαη’ αξράο νηθνλνκηθά ππεύζπλνο γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ 

κέηξσλ πξόιεςεο ή/θαη αληηθαηάζηαζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δεκίαο.  

Η νδεγία 35/2004/ΔΔ νδήγεζε ηελ Αζθαιηζηηθή Βηνκεραλία λα πηνζεηήζεη λένπο όξνπο ζηελ 

αζθάιηζε Δπζπλώλ Ρύπαλζεο κε ηε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ (stand-alone) αζθαιηζηεξίσλ θαη 

πςειά όξηα , πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ Αζθαιηζκέλσλ. 

Συχνά εγείρονται τα ερωτήματα 
« Μα δεν είναι υποχρεωτική η αςφάλιςη , γιατί εμείσ θα πρζπει να ξοδζψουμε?» 
Ίςωσ γιατί . . 
Προςταςία τησ Φήμησ 
Υψηλό κόςτοσ δαπανϊν αποκατάςταςησ και νομικϊν εξόδων 
Απαίτηςη από τρίτουσ (δανειςτζσ, επενδυτζσ κ.α.) 
Αυςτηρή νομοθεςία (βλ.ν.4042/2012) 
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« Η Εταιρεία καλύπτεται από σσμβόλαιο Γενικής Εσθύνης & Ατστηματικής Ρύπανσης , 

για ποιο λόγο να αγοράσοσμε ασυάλιση?» 

Γιατί . . 

 

Βαθμιαία Ρύπανση  Έκτακτες 

δαπάνες/μέτρ

α περιορισμού 

ζημίας εκ του 

νόμου  

Επιβαλλόμενα 

εκ του νόμου 

έξοδα 

αποκατάστασ

ης εντός της 

εγκατάστασης  

Επιβαλλόμενα εκ του 

νόμου έξοδα 

αποκατάστασης 

εκτός της 

εγκατάστασης  

Βιοποικιλότητ

α ως 

αναφέρεται 

στο Π.Δ. 

148/2009  

P.L  ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ  

P.L.+  ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ  

στη πλειονότητα τους  

ΟΧΙ  

E.I.L.  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  ΝΑΙ  
 

Γεληθή Αζηηθή Δπζύλε (P.L) – Γ.Α.Δ. κε επέθηαζε ξύπαλζεο (PL+) vs. Δπζύλε Πεξηβαιινληηθώλ 

Δπζπλώλ (EIL) 

 

Η Einsurance ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ Αζθαιηζκέλν γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη θαηαγξαθή 

ησλ ζπλζεθώλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη ζρέδην αζθάιηζεο πεξηβαιινληηθώλ επζπλώλ , πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Ιδίνπ αιιά θαη ησλ αξκόδησλ αξρώλ. 

θνπόο καο είλαη λα παξέρνπκε έλα «καμηιάξη αζθαιείαο» πξνζηαηεύνληαο ηε θήκε θαη ηελ 

νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ Πειάηε καο 

Ενδεικτικά , οι τύποι ςυμβολαίου που παρέχουμε είναι : 
 

 
 

 το άρθρο 6 
του καν.1013/06) 

 

 

H Einsurance παξέρεη νινθιεξσκέλε αζθάιηζε πεξηβαιινληηθήο αζηηθήο επζύλεο ζε 

ζπλεξγαζία κε θνξπθαία Lloyd’s Syndicates, πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε νηθνλνκηθή επάξθεηα θαη 

ηερλνγλσζία .  


