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Μέχρι και πριν λίγα χρόνια οι εταιρείες (πολύ μικρού έως μεσαίου μεγέθους) αγοράζαν κάλυψη
κυρίως για τους παραδοσιακούς κινδύνους:

- Περιουσίας ( εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κ.α.)

- Οχήματα κ.α.

- Μεταφορές εμπορευμάτων

- Ασφάλιση πιστώσεων

- Γενική ευθύνη

- Ευθύνη προϊόντος ( περιορισμένη κάλυψη, χαμηλά όρια / μικρό ποσοστό εταιρειών     
παραγωγής και διανομής φρέσκων φρούτων, λαχανικών) 
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Παρατηρείται διαφοροποίηση των ασφαλιστικών αναγκών:

- Νομοθεσίας ( τρόφιμα, περιβάλλον κ.α.)

- Διεθνοποίηση μέσω εξαγωγών ή συνεργειών με εταιρείες του εξωτερικού

- Τα προϊόντα είναι πλέον επώνυμα

- Διάχυση πληροφοριών μέσω διαδικτύου, κοινωνικά δίκτυα

- Προσαρμογή στις απαιτήσεις των καταναλωτών του εξωτερικού 

- Από το «καφάσι» στο επώνυμο συσκευασμένο ή επεξεργασμένο προϊόν 
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 Οι συνεχόμενες αλλαγές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των σχετικών 
κανονισμών,  τόσο σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο

 η αυξανόμενη πίεση για κοινωνική και εταιρική υπευθυνότητα

 κοινωνικές ανησυχίες για τα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ενσωμάτωση διαδικασιών σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων και συστημάτων 
διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων.  
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 Π.Δ.148/2009 « Ο ρυπαίνων πληρώνει»

Η οδηγία 2004/35/ΕΚ ενσωματώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για 
την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον-εναρμόνιση με την οδηγία 
2004/35/ΕΚ» (ΦΕΚ 190/Α/2009).

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042 / 2012
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ 
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ

 ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ B 383/28.3.06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων

 Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α 160/16.10.86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως  τροποποιήθηκε με 
το Ν.3010/02

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014/2011 : Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος

 Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
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 Βιομηχανικές και γεωργικές - κτηνοτροφικές δραστηριότητες των οποίων η λειτουργία δυνητικά
μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση περιβαλλοντικών επιπτώσεων επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον

 Δραστηριότητες και εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων(συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση και
διάθεση καθώς και της εποπτείας ανάλογων διαδικασιών)

 Παραγωγή, χρήση, αποθήκευση, κατεργασία, ταφή, απελευθέρωση στο περιβάλλον και
μεταφορά εντός της περιμέτρου της επιχείρησης :

α) επικινδύνων ουσιών β) παρασκευασμάτων γ) φυτοπροστατευτικών δ) βιοκτόνων

Μεταφορές οδικώς ,σιδηροδρομικώς κ.α. επικινδύνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων

 Λειτουργία εγκαταστάσεων που προϋποθέτουν άδεια σχετικά με την καταπολέμηση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης

 Οποιαδήποτε χρήση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς γενετικώς τροποποιημένων
οργανισμών
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Η ασφαλιστική βιομηχανία παρέχει ακόμη και ως σήμερα περιορισμένη κάλυψη, κυρίως ως 
επέκταση των συμβολαίων Γενικής Αστικής Ευθύνης, για την αντιμετώπιση απαιτήσεων από 
τρίτους για ζημιές σε περιουσίες και σωματικές βλάβες.

Όμως, οι όροι των ασφαλιστηρίων Γενικής Αστικής Ευθύνης ΔΕΝ ΠΕΡΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ:

 Ζημιές σε βιοποικιλότητα, προστατευόμενα είδη όπως ορίζονται πλέον στο Π.Δ. 148/2009

 Περιστατικά ρύπανσης εντός των ορίων της εγκατάστασης

 Βαθμιαία ρύπανση

 Ζημίες σε υπόγεια ύδατα, έδαφος

 Αναδρομική κάλυψη κ.α.
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Τύπος Ασφαλιστηρίου : «ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ» (Claims Made Policy)

Υψηλά Όρια Ασφάλισης : έως  ΕΥΡΩ 25,000,000 ανά εγκατάσταση ή αθροιστικά

Κάλυψη: Ατυχηματική, αιφνίδια και βαθμιαία ρύπανση
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Επιβαλλόμενα έξοδα απορρύπανσης από Αρμόδια Αρχή ή τρίτους για οιαδήποτε Περίπτωση 
Περιβαλλοντικής Βλάβης επί, υπό, εντός και εκτός των Καλυπτόμενων Τοποθεσιών 

Απαιτήσεις Τρίτων Μερών για Σωματικές βλάβες και ζημιές σε περιουσίες τρίτων,   
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της αξίας. 

Κάλυψη νομικών εξόδων και νομικής υπεράσπισης

Αυτόματη κάλυψη Περιβαλλοντικής Ζημίας (Π.Δ.148/2009)
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Υπόγειες Δεξαμενές, Σωληνώσεις 

Διακοπή Εργασιών ή αυξημένα έξοδα συνεπεία 
περιστατικού ρύπανσης

Μεταφορά επικινδύνων υλικών ή αποβλήτων με οχήματα 
του Ασφαλισμένου ή τρίτων για λογαριασμό αυτού

Περιστατικά ρύπανσης σε μη-ιδιόκτητες περιοχές 
εναπόθεσης αποβλήτων 

Εργασίες σε εγκαταστάσεις τρίτων 

Κάλυψη μικροβιακής ύλης, μούχλα, λεγιονέλλα 

Ιστορική κάλυψη 

Ασφάλιση Συμβάσεων

Ευθύνη που απορρέει από συγχωνεύσεις και εξαγορές

Ευθύνη προϊόντος συνέπεια ρύπανσης (*)

Εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας σε περίπτωση ακύρωσης της 
ασφάλισης (από 36 μήνες και άνω)

Δυνατότητα κάλυψης εγκαταστάσεων που δεν είναι πλέον σε 
λειτουργία

(*) Επέκταση με διαφορετικό ασφαλιστήριο
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Εσκεμμένη μη Συμμόρφωση ή σκόπιμη αδιαφορία

Γνωστά περιστατικά ρύπανσης (εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία με ειδικό όρο)

Μείωση αξίας, απώλεια χρήσης της περιουσίας του ασφαλισμένου ή περιουσίας τρίτου που 
είναι υπό την επιτήρηση, επίβλεψη του Ασφαλισμένου, πλην των εξόδων απορρύπανσης

Εργοδοτική Ευθύνη 

Συμβατική ευθύνη (εκτός αν αναφέρεται με ειδικό όρο)

Πολιτικοί κίνδυνοι, τρομοκρατικές ενέργειες , πόλεμος 

Πρόστιμα, ποινές, παραδειγματικές τιμωρίες

Ραδιενεργός μόλυνση
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Δραστηριότητα του Ασφαλισμένου

Διαδικασία παραγωγής και είδος παραγόμενων προϊόντων

Είδος και ποσότητες παραγόμενων υγρών και στερεών αποβλήτων (επικίνδυνων και μη 
επικίνδυνων)

Διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων & ετήσια παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων

Εφαρμοζόμενες πρακτικές διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων (επεξεργασία, 
ανακύκλωση, τελική διάθεση)

Γεωγραφική θέση της εγκατάστασης π.χ. γειτνίαση με απόσταση από κατοικημένες 
περιοχές γειτνίαση κ.α.

Απόσταση από ποτάμια, υδατορέματα, θάλασσα, δασικές εκτάσεις
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Υπόγειες δεξαμενές, σωληνώσεις (ηλικία, κατασκευή, αποτελέσματα μετρήσεων κ.α.)

Μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικών κινδύνων

Ύπαρξη Σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών σε ισχύ

Εν ισχύ ISO 14001 ή EMAS

Συμβάσεις με τρίτους

Ιστορικό περιβαλλοντικών ζημιών, προστίμων κ.α.

14



Πλήρως συμπληρωμένο ειδικό ερωτηματολόγιο από αρμόδιο στέλεχος

Ή

Προ-ασφαλιστικός έλεγχος & Ασφάλιση : Διαδικασία προ-ασφαλιστικού ελέγχου από 

εξειδικευμένους πιστοποιημένους επιστήμονες (επιθεωρητές), έλεγχος συμμόρφωσης 

με τη κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη 

βελτίωση του επιπέδου περιβαλλοντικής ασφαλείας της εγκατάστασης και την μείωση 

της έκθεσης σε περιβαλλοντικό κίνδυνο και τις υποδείξεις του επιθεωρητή.
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 Εξασφάλιση καλύτερων όρων και κόστους ασφάλισης, ειδικά όταν το επίπεδο της
εγκατάστασης όσον αφορά την εφαρμοζόμενη περιβαλλοντική διαχείριση κρίνεται
ικανοποιητικό.

 Σε περίπτωση διαπίστωσης «προβλημάτων», οι εξειδικευμένοι περιβαλλοντικοί σύμβουλοι
μας θα προτείνουν τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και περιορισμού των περιβαλλοντικών
κινδύνων και επιπτώσεων και θα διαπραγματευτούμε με τους Ασφαλιστές τους κατάλληλους
όρους. (*)

*[ Το κόστος των υπηρεσιών συμφωνείται εκ των προτέρων με τον Ασφαλισμένο]
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Τυπικοί Λόγοι:

- Υποχρεωτική ασφάλιση βάσει του 
άρθρου 57 του ν.4042/2012

- Επίσης, λόγω απαίτησης από 
τρίτους

(Τράπεζες, συνεργαζόμενες εταιρείες 
ή πελάτες του εξωτερικού)

Ουσιαστικοί:

Προστασία της οικονομικής θέσης 
της εταιρείας και των μετόχων

Προστασία της ΦΗΜΗΣ 
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Αν υποθέσουμε ότι η εταιρεία Α ευθύνεται για ρύπανση που προκλήθηκε και οι Αρχές 
υποχρέωσαν σε δαπάνες αποκατάστασης:

Κόστος Έρευνας, μελετών κ.α. : Ευρώ 30,000

Νομικά έξοδα: Ευρώ 25,000

Έξοδα πρωτογενούς αποκατάστασης : Ευρώ 120,000 

1 μήνας Διακοπή εργασιών: 
◦ Σταθερά έξοδα (μισθοί, δάνεια κ.α.): Ευρώ 50,000

◦ Απώλεια κερδών: Ευρώ 100,000 
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Τι αντίκτυπο θα είχε στους πελάτες σας και στο 
καταναλωτικό κοινό?

Είστε προετοιμασμένοι για τη διαχείριση μιας 
τέτοιας κρίσης?
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Η επιμόλυνση των τροφίμων και τα κόστη ανάκλησης, αποτελούν πλέον, κρίσιμους παράγοντες 
για την ανάπτυξη αλλά κυρίως για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Η δημοσιότητα ενός τέτοιου περιστατικού, επιδρά αρνητικά στη φήμη της Εταιρείας, στη 
διατήρηση και επέκταση των εμπορικών σχέσεων και φυσικά στον ισολογισμό της. 

Η αυστηροποίηση  της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και οι βελτιωμένοι τρόποι ελέγχου καθώς και η 
πρόσβαση στη πληροφόρηση των καταναλωτών, συντέλεσαν τα τελευταία έτη στην αύξηση 
των ανακλήσεων.

Σκοπός των ανακλήσεων είναι η προστασία των καταναλωτών από επιβλαβή προϊόντα, αλλά 
και η έμμεση υποχρέωση προς τους παραγωγούς /διανομείς να αυξήσουν τα επίπεδα 
ασφάλειας κατά την παραγωγική διαδικασία.
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Από στοιχεία της αγοράς, η πλειονότητα των επιχειρήσεων, παρότι συμμορφώνεται με τους κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων που παράγει, εντούτοις δε λαμβάνει μέριμνα για την αντιμετώπιση 
περιστατικών επιμόλυνσης ή ανάκλησης.

Η Ασφάλιση Κρίσεων, όπως συνήθως αναφέρεται, περιλαμβάνει την μόλυνση του προϊόντος και την 
ανάκληση των προϊόντων. 

Σκοπός: 

Ενεργητική διαχείριση του κινδύνου και οικονομική προστασία της επιχείρησης σε περιπτώσεις όπου 
απειλείται η ομαλή ροή εργασιών και ίσως και η ζωή των καταναλωτών.
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Οι ασφαλιστικές λύσεις διαχείρισης κρίσεων καλύπτουν τις επιχειρήσεις για τις 
άμεσες και έμμεσες απώλειες που συνδέονται με μόλυνση προϊόντων, σε 
περιπτώσεις όπως :

Σκόπιμης κακόβουλης παρέμβασης / απειλής / μόλυνσης σε προϊόντα, η
οποία οδηγεί σε προϊόντα ακατάλληλα ή επικίνδυνα ή, έστω, δημιουργεί αυτή
την εντύπωση στους καταναλωτές.

Τυχαίου, μη σκόπιμου λάθους στην παραγωγή, επεξεργασία ή συσκευασία

Ανακλήσεων από τις αρχές
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Δαπάνες αντιμετώπισης εκβιασμού για αλλοίωση ή επέμβαση στα ασφαλισμένα προϊόντα

Ευθύνη για έξοδα ανάκλησης τρίτων
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Three more companies recall spinach products 
possibly contaminated with Listeria

Simply Balanced organic spinach sold at Target stores nationwide has been recalled after a supplier said its spinach was contaminated with Listeria. (JSAYERS, FOOD AND DRUG 

ADMINISTRATION)

By Eileen FaustOf The Morning Call



Έξοδα αποκατάστασης: καθαρισμός/αποκατάσταση του προϊόντος στην αρχική του 
κατάσταση, αποκατάσταση της φήμης της εταιρικής μάρκας και του μεριδίου αγοράς της 
επιχείρησης. 

Απώλεια κερδών: από τη μείωση στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. 

Έξοδα ανάκλησης: έξοδα για έλεγχο, απόσυρση, μεταφορά, υπερωρίες, αμοιβές και 
μεταφορές επιπλέον προσωπικού, μίσθωση αποθηκευτικών χώρων, καταστροφή του 
προϊόντος, καθαρισμός εγκαταστάσεων παραγωγής των προϊόντων, αναδιανομή, ακυρώσεις 
προγραμματισμένων προωθητικών ενεργειών, ανακοινώσεις στον τύπο, κ.ά. 

Έξοδα συμβούλων διαχείρισης κρίσεων: επικοινωνιακή και συνολική διαχείριση για την 
προστασία της φήμης της επιχείρησης. Οι ειδικοί διαχείρισης κρίσεων της εταιρείας παρέχουν 
υποστήριξη σε κάθε χώρα όπου η επιχείρηση παράγει ή εξάγει τα προϊόντα της. 
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Έδαφος

Νερό άρδευσης

Ανθρώπινος παράγοντας
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Υπολείμματα προϊόντων φυτοπροστασίας

Βαρέα μέταλλα, Μόλυβδος, Κάδμιο

Νιτρικά (Φυλλώδη λαχανικά)

Μικροβιολογικά

Ηπατίτιδα Α, Norovirus (φράουλα κ.α.)
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Γεωγραφικά όρια : Παγκόσμια

Όρια ασφάλισης: έως 20,000,000 ανά περίπτωση και αθροιστικά ανά έτος
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Εταιρείες παραγωγής ή/και διανομής τροφίμων, παραγωγής, συσκευασίας και 
διανομής νωπών φρούτων και λαχανικών, παραγωγής, εμφιάλωσης και διανομής, 
ποτών, αναψυκτικών, χυμών, νερού.

Εταιρείες παραγωγής και διανομής γαλακτοκομικών προϊόντων 

Εταιρείες παραγωγής ή/και εμπορίας ζωοτροφών

Εταιρείες καπνού

Εταιρείες καλλυντικών κ.α.

Επίσης, δυνατότητα προσαρμοσμένων καλύψεων για κάθε κατηγορία προϊόντος 
(tailor made)
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Ευθύνη Προϊόντος : (Λειτουργεί συμπληρωματικά)

Ευθύνη Μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών

Μεταφορά εμπορευμάτων και Απόρριψη φορτίου από Αρχές

Κάλυψη Εμπορικών και πολιτικών κινδύνων

Απαγωγή, εκβιασμός και λύτρα 
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Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια τους:

κ.κ. Ελίνα Παπασπυροπούλου, Στυλιανός Βασιλόπουλος

κ. Στρατάκης Γιώργος

κ. Σπανός Ιωάννης
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Σας ευχαριστούμε!
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