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Περιβαλλοντική ζημία: το θεσμικό πλαίσιο
απόδοσης της περιβαλλοντικής ευθύνης

 Έχει πλέον διαμορφωθεί ένα ενιαίο πανευρωπαϊκό καθεστώς απόδοσης ευθύνης για την πρόληψη
και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας στο έδαφος, στα ύδατα, στα προστατευόμενα είδη
και στους φυσικούς οικοτόπους.

 Προσδίδεται οικονομική αξία στο περιβάλλον: Ο υπαίτιος αναλαμβάνει το κόστος πρόληψης ή
αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας, πλέον του κόστους του διοικητικού προστίμου και των
ποινικών κυρώσεων.

 Διευρύνεται η έννοια της αδικοπραξίας στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. συμπεριλαμβάνοντας και την
ζημία στο περιβάλλον και στα προστατευόμενα είδη.

 Ενισχύεται ο ρόλος των ελεγκτικών αρχών: θεσμοθετούνται νέα όργανα και διαδικασίες
καταλογισμού ευθύνης στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. για την πρόληψη και αποκατάσταση της
περιβαλλοντικής ζημίας.

 Το βασικό μήνυμα που εκπέμπει η πανευρωπαϊκή αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»:
κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να έχει διασφαλίσει τις κατάλληλες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις 

για να ανταπεξέλθει στο ενιαίο πανευρωπαϊκό καθεστώς απόδοσης περιβαλλοντικής ευθύνης!



Το Προεδρικό Διάταγμα 148/2009

 Το Π.Δ. 148 ενεργοποιείται σε περιβαλλοντική ζημία ή
άμεση απειλή τέτοιας, απλά και μόνο με την
τεκμηρίωση αιτιώδους συνάφειας με τη
δραστηριότητα του φορέα εκμετάλλευσης
(αντικειμενική ευθύνη).

 Έχουν οριστεί Αρμόδιες Αρχές απόδοσης της
περιβαλλοντικής ευθύνης, τόσο στο ΥΠΕΝ, όσο και
στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, επικουρούμενες
κατά περίπτωση από ειδικές γνωμοδοτικές επιτροπές.
Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) επιθεωρούν,
αξιολογούν τις καταγγελίες και εισηγούνται τους
καταλογισμούς.

 Κατά περίπτωση επιβάλλονται επιπρόσθετα διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα), ανεξάρτητα από
άλλες αστικές ή ποινικές κυρώσεις.

 Με την επικείμενη έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, πρόθεση της διοίκησης είναι η
διεύρυνση του καθεστώτος υποχρεωτικής παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (δηλ.
ασφάλιση, εγγυητικές επιστολές, αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί) από τις επιχειρήσεις με τη
θέσπιση ελάχιστων χρηματικών ορίων και καλύψεων.



Ευθύνη λήψης μέτρων πρόληψης & αποκατάστασης ζημίας
βάσει του Π.Δ. 148/2009
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Επιπτώσεις στα νερά

Επικίνδυνες δραστηριότητες
(Παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 148/2009)

Λιγότερο επικίνδυνες δραστηριότητες

Δραστηριότητες υπαγόμενες
στο υποχρεωτικό καθεστώς

χρηματοοικονομικής ασφάλειας
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
διαχείριση, αποθήκευση, συλλογή & μεταφορά
ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 
συλλογή & μεταφορά

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ



Το υποχρεωτικό καθεστώς χρηματοοικονομικής ασφάλειας
για τις επικίνδυνες δραστηριότητες

Σε σοβαρές περιπτώσεις παραβίασης της
περιβαλλοντικής ή/και της αδειοδοτικής
νομοθεσίας, επιβάλλονται εκτός από τον
καταλογισμό για την αποκατάσταση της
περιβαλλοντικής ζημιάς και διοικητικές και
ποινικές κυρώσεις:
- Πρόστιμα: € 500 – € 2.000.000
- Διακοπή ή παύση λειτουργίας επιχείρησης
- Φυλάκιση 2 – 10 έτη

Άρθρο 57 παρ. 1. γ) 2. Ν. 4042/2012: Οι διατάξεις, περί «ασφαλιστηρίου συμβολαίου», της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου Β.2.3 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 13588/725/28.3.2006, όπως
έχει τροποποιηθεί με το εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 8668/28.2.2007 (Β΄ 287),
τροποποιούνται ως εξής…

Από το 2006 βρίσκεται σε ισχύ υποχρεωτικό πλαίσιο χρηματοοικονομικών εγγυήσεων
(ασφάλιση ή εγγυητική επιστολή) για τις επιχειρήσεις που σύμφωνα με την άδεια
λειτουργίας τους διαχειρίζονται ή συλλέγουν – μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα:



Το υποχρεωτικό καθεστώς χρηματοοικονομικής ασφάλειας
για τις επικίνδυνες δραστηριότητες
Α. Εργασίες διαχείρισης (αποθήκευση, διάθεση, ανάκτηση) επικινδύνων αποβλήτων
[εδ. γ) 2 της παρ. 1 του Άρθρου 57 του Ν.4042 (ΦΕΚ 24/Α’ 13/2/2012)]
Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο:
 θα προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται,
 θα προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας (κλάση UN, αριθμός Η και αντίστοιχη 

περιγραφή) των προς διαχείριση αποβλήτων,
 θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε ζημιές προς τρίτους και την επαναφορά του 

περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημιάς,
 θα αναγράφεται το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης, το οποίο προσδιορίζεται, κατ’ ελάχιστο, για 

εργασίες διάθεσης (D1 έως και D15), ανάκτησης (R1 έως και R13):
α) 1 εκ. ευρώ ετησίως για τις εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία 
β) 0,5 εκ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην Α2 κατηγορία

Εκδίδεται Βεβαίωση Ασφάλισης πέραν του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

Β. Συλλογή - μεταφορά επικινδύνων ουσιών ή/και αποβλήτων
[εδ. γ) 2 της παρ. 1 του Άρθρου 57 του Ν.4042 (ΦΕΚ 24/Α’ 13/2/2012)]
Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναγράφονται τα ίδια στοιχεία όπως στην περίπτωση Α.
 για τη συλλογή και μεταφορά εντός Ελλάδος: 0,5 εκ. ευρώ ετησίως
 για τη διασυνοριακή μεταφορά: 1 εκ. ευρώ ετησίως (δεν παρέχεται κάλυψη από την Interamerican)
Εκδίδεται Βεβαίωση Ασφάλισης πέραν του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

Αν η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε εργασίες διάθεσης, ανάκτησης, συλλογής και μεταφοράς
και διασυνοριακής μεταφοράς, το ελάχιστο ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης είναι αθροιστικό.



Το υποχρεωτικό καθεστώς χρηματοοικονομικής ασφάλειας
για τις μη επικίνδυνες δραστηριότητες

1. H παράγραφος 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) αντικαθίσταται ως εξής:
«4.β) Για τη συλλογή και µεταφορά µη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια. Για τους οργανισµούς ή
επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελµατική βάση,
απαιτείται εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό µητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως
ισχύει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπως
ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής µεταφοράς είναι ο συλλέκτης µεταφορέας να
διαθέτει ασφαλιστήριο συµβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την
επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζηµιάς, ύψους κατ’ελάχιστο εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ ετησίως, το οποίο υποχρεούται να διαθέτει εντός πέντε (5) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων ισχύουν επίσης και για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) µε κωδικούς ΕΚΑ 160211*, 160213*, 200121*, 200123* και 200135*, υπό την προϋπόθεση ότι ο
εξοπλισµός είναι ακέραιος.»

Άρθρο 85
Έκδοση αδειών

Έναρξη ισχύος καθεστώτος 
υποχρεωτικής ασφάλισης:

7 / 10 / 2020 



Επιχειρηματικές δραστηριότητες & περιβαλλοντική ευθύνη

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 Ασφαλίσιμες δραστηριότητες του Παρ. ΙΙΙ του ΠΔ 148/2009 όπως ισχύει
 Χημική βιομηχανία κάθε είδους
 Βιομηχανία πλαστικών, καουτσούκ κάθε είδους
 Βιομηχανία μετάλλου κάθε είδους
 Βιομηχανία ξύλου & συναφών προϊόντων επιπλοποιίας
 Βιομηχανία υλικών κατασκευαστικού τομέα (τσιμέντο, μονωτικά, στεγανωτικά, κόλλες κ.λπ.)
 Βιομηχανία τροφίμων & ποτών
 Βιομηχανία επεξεργασίας / τυποποίησης κρέατος, πουλερικών
 Πτηνοτροφικές / κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
 Κλωστοϋφαντουργία
 Βιομηχανία χάρτου & συναφών προϊόντων
 Φαρμακοβιομηχανία
 Βιομηχανία παρασκευής κοσμητικών παρασκευασμάτων, πρώτων υλών σκευασμάτων υγείας 

& καλλυντικών
 Βιομηχανία λιπασμάτων & γεωργικών φαρμάκων
 Βιομηχανία παρασκευής μελανών γραφικών τεχνών & υλικών εκτυπώσεων
 Ελαιουργία, σπορελαιουργία με ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων
 Βιομηχανία κατασκευής συσσωρευτών
 Εγκαταστάσεις (ιδιωτικές) αξιοποίησης επικινδύνων & μη επικινδύνων αποβλήτων
 Βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικών συσκευών & ηλεκτρολογικού υλικού



ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΥΤΩΝ
 Νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ιατρικά, μικροβιολογικά, βιοχημικά εργαστήρια 

κάθε είδους
 Ξενοδοχεία
 Στεγνοκαθαριστήρια
 Εμπορικά κέντρα
 Συλλογή – μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων κάθε είδους
 Συλλογή – μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων
 Συλλογή – μεταφορά πρώτων υλών & έτοιμων προϊόντων (εφοδιαστική αλυσίδα)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
 Κατασκευή μεγάλων έργων (οδικοί άξονες, μονάδες ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, 

μεγάλα εμπορικά κέντρα, μεγάλες ξενοδοχειακές υποδομές)
 Ενεργειακός τομέας (μονάδες και δίκτυα διανομής φυσικού αερίου & υγροποιημένου φυσικού 

αερίου, αιολικά πάρκα)
 Διυλιστήρια & αποθηκευτικές μονάδες πετρελαϊκών ειδών

Επιχειρηματικές δραστηριότητες & περιβαλλοντική ευθύνη



Το πλαίσιο καλύψεων της προϊοντικής γραμμής Green Line

 Κάλυψη δαπανών για την υλοποίηση των καταλογισθέντων μέτρων
αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας συνεπεία επέλευσης αιφνίδιου και
μη αναμενόμενου γεγονότος, για την επαναφορά του περιβάλλοντος στην
πρότερη κατάσταση. Καλύπτεται:
- η πρωτογενής, η συμπληρωματική και η αντισταθμιστική αποκατάσταση,
- η ζημία στο έδαφος, στα ύδατα, στα προστατευόμενα είδη και στους

φυσικούς οικοτόπους [Κατηγορία καλύψεων 1, 2, 4Α, 4Β, 4Γ]
- η ζημία στα προστατευόμενα είδη και στους φυσικούς οικοτόπους

[Κατηγορία κάλυψης 3].

 Κάλυψη δαπανών για την εκπόνηση των εξειδικευμένων αναγκαίων μελετών
& μετρήσεων για την αποκατάσταση της επελθούσας περιβαλλοντικής ζημιάς,
ανά γεγονός και καθ’ όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι ορίου:
- για την Κατηγορία καλύψεων 1, 2, 4Α, 4Β, 4Γ: € 30.000
- για την Κατηγορία κάλυψης 3: € 3.000.



Το πλαίσιο καλύψεων της προϊοντικής γραμμής Green Line

 Κάλυψη δαπανών για τη λήψη μέτρων προκειμένου να περιορισθεί η ήδη
επελθούσα περιβαλλοντική ζημία ή να προληφθεί περαιτέρω περιβαλλοντική
ζημία.

 Κάλυψη δαπανών εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης του ασφαλιζομένου
που περιλαμβάνει την άσκηση κάθε προβλεπόμενου ένδικου μέσου και
παράστασή του σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή ενώπιον διοικητικών αρχών ή
επιτροπών για την υπεράσπισή του έναντι της καταλογισθείσας σε αυτόν
περιβαλλοντικής ζημίας από την αρμόδια αρχή.

 Κάλυψη αστικής ευθύνης τρίτων για αποκατάσταση υλικών ζημιών συνεπεία
επέλευσης περιβαλλοντικής ζημίας.

 Στις Κατηγορίες καλύψεων 4Α, 4Β, 4Γ παρέχεται επίσης κάλυψη αστικής
ευθύνης τρίτων για σωματική βλάβη (τραυματισμός – ασθένεια – θάνατος –
ηθική βλάβη – ψυχική οδύνη) συνεπεία επέλευσης περιβαλλοντικής ζημίας.



Το πλαίσιο καλύψεων της προϊοντικής γραμμής Green Line



Η πρόταση ασφάλισης Green Line



Τα ερωτηματολόγια ασφάλισης Green Line



Η προϊοντική γραμμή Green Line

 Προϊόν εξαρχής σχεδιασμένο από την INTERAMERICAN με τις υψηλότερες τεχνικές
προδιαγραφές και πιστοποιήσεις, στη βάση του ελληνικού πλαισίου αδειοδότητησης
των επιχειρήσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Π.Δ. 148/2009) – όχι
‘προσαρμοσμένο’ – όχι ‘δανεισμένο’ από το εξωτερικό.
 Άμεσα με τη λήψη του αιτήματος, ο κίνδυνος αξιολογείται κατά τα διεθνή πρότυπα

περιβαλλοντικών εκτιμήσεων του Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
παρέχοντας παράλληλα εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική στον
διαμεσολαβούντα και στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση.
 Τεχνική και αντασφαλιστική συνεργασία μοναδική στην ελληνική αγορά για την

ανάληψη περιβαλλοντικών κινδύνων με τον μεγαλύτερο αντασφαλιστικό οργανισμό
στον κόσμο, την Munich RE.
 Η ηγέτιδα εταιρεία πραγματογνωμόνων ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές –

Μηχανικοί ΑΕ διαπιστευμένη επίσης κατά RICS με εμπειρία 40 ετών στους
διακανονισμούς βιομηχανικών κινδύνων, βρίσκεται άμεσα στο πλευρό του
ασφαλισμένου, αναλαμβάνοντας τον διακανονισμό της ασφαλιστικής περίπτωσης.
Αντίστοιχα, παρέχεται η απαραίτητη εξειδικευμένη νομική υποστήριξη.



Επικοινωνία

 renewables@interamerican.gr
 corporate.offers.liability@interamerican.gr

 210 9461336
 210 9461021

INTERAMERICAN
Ιδρυτικό Μέλος (2012)

ΑΑΑ
Αρχές
για την Αειφόρο
Ασφάλιση

A global sustainability framework and initiative of the
United Nations Environment Programme Finance Initiative

Corporate & Special Risks’ Solutions
Σύγχρονες ασφαλιστικές προτάσεις για τις επιχειρήσεις
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