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ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (ΕΕ) 
(πριν την Οδηγία 2004/35/ΕΚ) 

Πλήθος συμβάντων περιβαλλοντικής ζημιάς πιέζουν προς 
την ανάληψη νομοθετικής δράσης, όπως: 

 Βύθιση του δεξαμενόπλοιου ERIKA, της γαλλικής TOTAL, 

προκάλεσε εκτεταμένη περιβαλλοντική καταστροφή 
στις γαλλικές ακτές, έχοντας ως αποτέλεσμα το θάνατο 
εκατοντάδων χιλιάδων θαλασσοπουλιών και άλλων 
ζώων.  

 Κατάρρευση του φράγματος που συγκρατούσε απόβλητα 
του μεταλλίου Boliden Apirsa το 1998 στην Ισπανία, 
προκαλεί τη διαρροή τοξικών αποβλήτων στο Donana 
National Park. (εκτιμώμενο κόστος ζημίας μόνο για 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος περίπου 70 εκ. ευρώ) 

 

 

 

 



ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (ΕΕ) 
(πριν την Οδηγία 2004/35/ΕΚ) 

 Διαρροή τόνων από χημικές ουσίες προκάλεσε φωτιά 

στην εταιρεία Sandoz AG Schweizerhalle το 1986 στη 

Σουηδία, προκαλώντας τη μόλυνση του Ρήνου. Αν και η 

επέμβαση των αρχών υπήρξε άμεση, η αποκατάσταση 

της ζημιάς κόστισε 90 εκατ. ευρώ (39 εκατ. ευρώ 

δαπανήθηκαν για αποκατάσταση του περιβάλλοντος, 

27 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις αστικής ευθύνης και 

24 εκατ. ευρώ κόστος απομάκρυνσης των προϊόντων 

που καταστράφηκαν) 

Τα ανωτέρω περιστατικά στάθηκαν η αφορμή για την 

υιοθέτηση το 2000 της Λευκής Βίβλου για την 
περιβαλλοντική ευθύνη.  

 

 

 



Η ΟΔΗΓΙΑ 2004/35/ΕΚ 

 Σκοπός: η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την 
περιβαλλοντική ευθύνη, βάσει της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» με σκοπό την πρόληψη και την 
αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας.  

 
 Η Οδηγία καθιστά τους φορείς εκμετάλλευσης 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων οι οποίες 
προκαλούν περιβαλλοντική ζημία ως οικονομικά 
υπόχρεους για την αποκατάσταση της ζημίας. 
Επίσης, οι φορείς εκμετάλλευσης των οποίων οι 
δραστηριότητες συνιστούν επικείμενη απειλή για 
την πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας καθίστανται 
υπόχρεοι για την λήψη των απαραίτητων 
προληπτικών μέτρων.  



 
Ορισμός της ζημίας 

 
 Ως «ζημία» νοείται η μετρήσιμη δυσμενής 

μεταβολή φυσικού πόρου ή η μετρήσιμη 
υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένη με 
φυσικό πόρο, που μπορεί να επέλθει 
άμεσα ή έμμεσα (άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ) 

Για να προσδιοριστεί οποιαδήποτε 
μεταβολή απαιτείται ενδελεχής και 
εμπεριστατωμένη γνώση της υφιστάμενης 
κατάστασης. Συνεπώς μελέτες υποβάθρου 
και δυναμικά συστήματα μετρήσεων.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 

 
 



Τι πληρώνει ο Φορέας 
 Πληρώνει το κόστος των απαραίτητων μέτρων 

πρόληψης (Άρθρο 8 του Π.Δ.) 

Σε περίπτωση άμεσης απειλής περιβαλλοντικής 
ζημίας, ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται, 
χωρίς προειδοποίηση, να λαμβάνει αμελλητί τα 
κατά την κρίση του απαραίτητα προληπτικά μέτρα 
και να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή, για 
όλες τις σχετικές πτυχές της κατάστασης.  

Είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ, 
μετά από εισήγηση του ΣΥΓΑΠΕΖ, να 
προσδιορίζονται πρόσθετα κριτήρια για τα ληπτέα 
μετρα πρόληψης από τους φορείς εκμετάλλευσης. 



Τι πληρώνει ο Φορέας 
 Πληρώνει το κόστος των μέτρων περιορισμού της 

ρύπανσης (άρθρα 9 του Π.Δ.) 

 

Όταν επέλθει η ζημία ο φορέας εκμετάλλευσης: 

 Ενημερώνει το ΥΠΕΝ 

 Λαμβάνει ο ίδιος αμελλητί τα μέτρα περιορισμού 
της περιβαλλοντικής ζημίας 

 Λαμβάνει και όποια άλλα πρόσθετα μέτρα τυχόν 
απαιτηθούν κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής 
για τον αποτελεσματικό περιορισμό της ζημίας.  

 



Τι πληρώνει ο Φορέας 
 Πληρώνει επίσης το κόστος της εκτίμησης της 

περιβαλλοντικής ζημίας και του καθορισμού των 
μέτρων αποκατάστασης (άρθρα 10 και 11 του Π.Δ.) 

 

Όταν επέλθει η περιβαλλοντική ζημία, ο φορέας 
εκμετάλλευσης πρέπει να προχωρήσει σε μελέτη 
αποκατάστασης, στην οποία θα περιγράφονται 
αναλυτικά τα μέτρα και οι δράσεις που θα λάβουν 
χώρα για την επαναφορά του περιβάλλοντος στην 
προτέρα κατάσταση. Η Μελέτη Αποκατάστασης 
εγκρίνεται από το ΥΠΕΝ ή τις Περιφέρειες κατόπιν 
σχετικής εισήγησης του ΣΥΓΑΠΕΖ ή της ΠΕΑΠΖ 
αντίστοιχα.  

 



Τι πληρώνει ο Φορέας 
 Πληρώνει το κόστος των απαραίτητων μέτρων 

αποκατάστασης (άρθρα 9, 10 και 11 του Π.Δ.) 

Μετά την έγκριση της Μελέτης αποκατάστασης, ο 
φορέας εκμετάλλευσης υλοποιεί όλα τα μέτρα και τις 
δράσεις που περιγράφονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη.  

 

 Τέλος, ο φορέας εκμετάλλευσης είναι πιθανόν να 
πληρώνει και το κόστος των διοικητικών δαπανών 
και των δαπανών επιβολής του νόμου που θα 
υποχρεωθεί να καταβάλει η Διοίκηση και 
δικαιούται να ανακτήσει. (άρθρο 11) 

 



Τι πληρώνει ο Φορέας 

Όλα τα ανωτέρω κόστη καταβάλλονται 
ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από άλλες 
διατάξεις της νομοθεσίας κυρώσεων, όπως π.χ: 
 
 Διοικητικά πρόστιμα,  
 Χρηματικές ποινές,  
 Ζημίες προς τρίτους  

 



Χρηματοοικονομική ασφάλεια 
(άρθρο 14 της Οδηγίας) 

 1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα για να ενθαρρύνουν 
την ανάπτυξη µέσων και αγορών χρηµατοοικονοµικής 
ασφάλειας, µε στόχο να καταστεί δυνατή η χρήση 
χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων από τους φορείς 
εκµετάλλευσης προκειµένου να καλύψουν τις ευθύνες 
τους δυνάµει της παρούσας οδηγίας.  

 2. Η Επιτροπή, πριν από τις 30ης Απριλίου 2010, υποβάλλει 
έκθεση και εξετάζει [....] µια σταδιακή προσέγγιση, ένα 
µέγιστο ποσό για την χρηµατοοικονοµική εγγύηση και την 
εξαίρεση δραστηριοτήτων χαµηλού κινδύνου. Βάσει της 
εν λόγω έκθεσης η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον 
ενδείκνυται, προτάσεις για ένα σύστηµα 
εναρµονισµένης υποχρεωτικής χρηµατοοικονοµικής 
ασφάλειας. 



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΕ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 

 Το άρθρο 14 της Οδηγίας προτρέπει την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων για την ασφαλιστική 
κάλυψη περιβαλλοντικών ζημιών. Προβλέπεται 
δε και η σταδιακή υπαγωγή σε καθεστώς 
υποχρεωτικής ασφάλισης των επιχειρήσεων 
του Παραρτήματος ΙΙΙ.  

 
 Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί υποχρεωτική η 

ασφάλιση έναντι περιβαλλοντικής ζημίας σε 
επίπεδο ΕΕ, αλλά αναμένεται αναθεώρηση της 
Οδηγίας προς αυτή την κατεύθυνση κατά τα 
προσεχή έτη.  



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΕ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 

Σύμφωνα με τη  Λευκή Βίβλο, η πείρα από την 
εφαρμογή της νομοθεσίας Superfund στις ΗΠΑ 
(ευθύνη για τον καθαρισμό ρυπανθέντων χώρων) 
αναδεικνύει την ανάγκη της αποφυγής έμμεσων 
τρόπων αποποίησης της ευθύνης με την 
μεταβίβαση των επικίνδυνων δραστηριοτήτων σε 
εταιρείες μικρού κεφαλαίου οι οποίες είναι 
αναξιόχρεες σε περίπτωση πρόκλησης 
σημαντικών ζημιών, και ότι, αν οι εταιρείες 
μπορούν να καλυφθούν από τους κινδύνους που 
συνεπάγεται η ευθύνη ασφαλιζόμενες, δεν θα 
εκτίθενται στον πειρασμό να προσφύγουν στην 
ανορθόδοξη αυτή πρακτική.  



Χρηματοοικονομική ασφάλεια 
(άρθρο 14 ΠΔ 148/2009) 

 Οι φορείς εκμετάλλευσης προκειμένου να καλύψουν την 
ευθύνη τους μπορούν να κάνουν χρήση 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ιδιωτικής ασφάλισης 
καθώς και άλλων μορφών χρηματοοικονομικών 
εγγυήσεων), για την κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη 
της αποκατάστασης των πιθανολογούμενων 
περιβαλλοντικών ζημιών. 

 2. Από την 1η Μαΐου 2010, ξεκινά η υποχρεωτική 
υπαγωγή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, σε σύστημα 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ιδιωτικής ασφάλισης 
καθώς και άλλων μορφών χρηματοοικονομικών 
εγγυήσεων) με την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής 
απόφασης.  



ΝΟΜΟΣ 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209)  
Άρθρο 22 (παρ. 7) 

7. Με την έκδοση ΚΥΑ, έως το τέλος του 2012, θα 
καθοριστούν το είδος και το ύψος της 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τη σταδιακή 
υπαγωγή των δραστηριοτήτων του Παραρτήματος 
ΙΙΙ του π.δ. 148/2009, λαμβάνοντας υπόψη:  

το είδος της δραστηριότητας,  

τη σοβαρότητα της ενδεχόμενης ρύπανσης και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτής στο έδαφος, 
στο νερό και τη βιοποικιλότητα,  

το βαθμό επικινδυνότητας εκδήλωσης 
περιβαλλοντικής ζημιάς  

και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 

Καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης για 
περιβαλλοντική ζημία έχει ήδη θεσπιστεί βάσει 
του άρθρο 7 της ΚΥΑ 13588/2006 για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπου 
προϋπόθεση για τη χορήγηση της σχετικής άδειας 
είναι και η κατάθεση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
η οποία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για 
επαναφορά του περιβάλλοντος στην προτέρα 
κατάσταση σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής 
ζημίας (όρια από 0,5 έως 1 εκ. ευρώ).  



ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

 Μέχρι το 2004, δεν υπήρχαν σε επίπεδο Ε.Ε. 
εξειδικευμένα συμβόλαια κάλυψης ευθύνης 
από περιβαλλοντική ζημία. 

 Από το 2004 μέχρι σήμερα, ο κλάδος έχει 
αναπτυχθεί ραγδαία, με πλήθος συμβολαίων 
διαθέσιμων στην αγορά. 

 Τα διαθέσιμα ασφαλιστήρια παρουσιάζουν 
σημαντικές διαφοροποιήσεις που αφορούν 
μεταξύ άλλων τις εξαιρέσεις, το εύρος 
καλύψης, όριο ευθύνης, όριο απαλλαγής, 
σταδιακή ρύπανση, κλπ.  

 Υποχρεωτική ασφάλιση υφίσταται σήμερα σε 8 
κράτη-μέλη 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Διασφαλίζει την δυνατότητα του φορέα 
εκμετάλλευσης να ανταποκριθεί στο κόστος 
αποκατάστασης μιας πιθανής περιβαλλοντικής 
ζημίας. 

 Διασφαλίζει την ουσιαστική εφαρμογή της 
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» 

 Ενδυνάμωση του ελεγκτικού μηχανισμού και 
προαγωγή της πρόληψης, καθώς προϋπόθεση 
για την ασφάλιση από τις περισσότερες εταιρίες 
είναι η διεξαγωγή επιτόπιου περιβαλλοντικού 
ελέγχου (environmental audit)  



ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η εμπειρία από την υπερδεκαετή εφαρμογή της 
υποχρεωτικής ασφάλισης στην διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων κατέδειξε ότι: 

 

Υφίσταται μια διαρκώς αυξανόμενη αγορά που 
παρέχει πλήρη και αξιόπιστα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια στους λήπτες της ασφάλισης 

Το κόστος της σχετικής κάλυψης δεν είναι 
απαγορευτικό για τις επιχειρήσεις 

Απαιτείται η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου 
ελάχιστων προδιαγραφών που θα πρέπει να 
πληρούνται από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες. 



Προϋποθέσεις για ομαλή μετάβαση στο 
καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης (I) 

 Σταδιακή υπαγωγή των δραστηριοτήτων 
ανάλογα με την βαρύτητα των επαπειλούμενων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 Ενημέρωση και διαβούλευση με τους 
εμπλεκόμενους φορείς 

 Ανάπτυξη στοχευμένων και ελκυστικών 
ασφαλιστικών προϊόντων 

 Ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης από τη 
βιομηχανία 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ευθύνη 
επιχείρησης  

Ασφάλιση 

 



Προϋποθέσεις για ομαλή μετάβαση στο 
καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης (ΙΙ) 

Διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού, μέσω 
καθορισμού από την ΚΥΑ: 

 

Ορίου ευθύνης 

Ορίου απαλλαγής 

Ασφαλιζόμενων κινδύνων - Εύρους κάλυψης 

Επιτρεπόμενων εξαιρέσεων 



Προϋποθέσεις για ομαλή μετάβαση στο 
καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης (ΙΙΙ) 

Για τον προσδιορισμό της ζημίας και τον 
καταλογισμό της ευθύνης: 

 

Ακριβής ποσοτικός και ποιοτικός 
προσδιορισμός της υφιστάμενης κατάστασης 

Ακριβής και αναλυτική απογραφή του συνόλου 
των δραστηριοτήτων 

Μελέτες υποβάθρου 

Δυναμικά συστήματα μετρήσεων 



ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

Η ΚΥΑ για την υπαγωγή έργων και 
δραστηριοτήτων σε καθεστώς υποχρεωτικής 
ασφάλισης θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 

 

Το πεδίο εφαρμογής, όσον αφορά στις 
δραστηριότητες που θα υπάγονται στο νέο 
καθεστώς. Αυτές απαριθμούνται τόσο στο 
Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας, όσο και στο 
αντίστοιχο Παράρτημα του ΠΔ 148/2009 



ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

Τα έργα και δραστηριότητες που θα υπάγονται 
στο νέο καθεστώς περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

 Ενεργειακή βιομηχανία και διύλιση  

 Παραγωγή και μεταποίηση μετάλλων 

 Βιομηχανία ορυκτών προϊόντων 

 Χημική Βιομηχανία 

 Διαχείριση αποβλήτων 

 Βιομηχανίες χάρτου και δέψης δερμάτων 

 Μεγάλα σφαγεία 

 Βιομηχανίες οργανικών διαλυτών 

 Εγκαταστάσεις παραγωγής άνθρακα 

 



ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

 Απορρίψεις σε εσωτερικά ύδατα 

 Απορρίψεις σε υπόγεια ύδατα 

 Άντληση και κατακράτηση ύδατος 

 Παραγωγή και χρήση επικίνδυνων ουσιών, 
επικίνδυνων παρασκευασμάτων, 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βιοκτόνων 

 Μεταφορές επικίνδυνων ή ρυπογόνων 
εμπορευμάτων 

 Μεγάλες εγκαταστάσεις καύσεις 

 Χρήση ή απελευθέρωση GMOs 

 Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων. 

 



ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι οι θεωρούμενες, 
σύμφωνα και με την Οδηγία, εγγενώς επικίνδυνες 
δραστηριότητες.  

Συζητείται κατά πόσον μόνο αυτές είναι εκείνες 
που θα έπρεπε να ενταχθούν, καθώς: 

Α. Δεν υφίσταται, ούτε καν σε επίπεδο Ε.Ε., ένα 
εμπεριστατωμένο risk assessment σχετικά με την 
επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων. 

Β. Θα πρέπει να τεθεί και να συζητηθεί το θέμα 
της πιθανής διεύρυνσης, με βάση τα δεδομένα της 
«κοινωνίας των κινδύνων».  
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Ως πιθανότερη λύση θεωρείται αυτή τη στιγμή η 
σύνδεση των δραστηριοτήτων με την λεγόμενη 
περιβαλλοντική αδειοδότηση και περιβαλλοντική 
κατάταξη, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Νόμο 
4014/2011 και στην ΥΑ 37674/2016 (Β’ 2471). 

 

Θα πρέπει να εξεταστεί η υφιστάμενη 
υποχρεωτική ασφάλιση των εργασιών σχετικών 
με τα επικίνδυνα απόβλητα, εν σχέση με το 
καθεστώς που θα εισάγει η νέα ΚΥΑ.  
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Είδη υποχρεωτικής χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας 

 Τραπεζική εγγυοδοσία 

 Αλληλέγγυα ταμεία ευθύνης 

 Ιδιωτική Ασφάλιση 

 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των 
δυνατοτήτων που παρέχονται, είναι σαφές ότι 
όσον αφορά στην Ελλάδα, η συντριπτική 
πλειοψηφία των υπόχρεων θα στραφούν στην 
ιδιωτική ασφάλιση.  
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Εύρος κάλυψης 

Το συμβόλαιο θα καλύπτει κατ ελάχιστον τις 
δαπάνες πρωτογενούς αποκατάστασης και 
περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας στο 
έδαφος, στα ύδατα και στα προστατευόμενα είδη 
και τους φυσικούς οικοτόπους.  

Η χρηματοοικονομική ασφάλεια σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμόζεται για την 
κάλυψη επιβολής διοικητικών ή ποινικών 
κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο φορέα 
εκμετάλλευσης για πράξεις ή παραλείψεις.  
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Διασφάλιση Εφαρμογής 

 Η χρηματοοικονομική ασφάλεια θα αποτελεί 
προϋπόθεση για την έναρξη της λειτουργίας 
νέου έργου καθώς και για την 
τροποποίηση/ανανέωση της ΑΕΠΟ υφιστάμενου 
έργου ή δραστηριότητας.  

 Συζητείται σε ποιο στάδιο της αδειοδοτικής 
διαδικασίας θα ζητείται το ασφαλιστήριο (ΑΕΠΟ 
ή έγκριση λειτουργίας). 

 Στην περίπτωση διακοπής/ακύρωσης του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλιστικός 
οργανισμός ενημερώνει άμεσα την αρμόδια 
αρχή. 
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Προϋποθέσεις εγκυρότητας (υπό συζήτηση) 

 να καλύπτει τις υποχρεώσεις των φορέων 
εκμετάλλευσης και να αναγράφεται ότι η 
ασφαλιστική κάλυψη καλύπτει την επαναφορά 
του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε 
περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας,  

 

  να έχει εκδοθεί από ασφαλιστικό φορέα που 
δραστηριοποιείται νόμιμα για τον σκοπό αυτόν 
στην Ελλάδα ή σύμφωνα με τους κανόνες του 
εθνικού και κοινοτικού δικαίου 
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Προϋποθέσεις εγκυρότητας (υπό συζήτηση) 

 

 να είναι στην Ελληνική γλώσσα,  

 να διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, 

 να αναγράφεται το ύψος της ασφαλιστικής 
κάλυψης και να αναφέρεται ρητώς το ύψος της 
απαλλαγής, εφόσον προβλέπεται και  

 να προβλέπει δωσιδικία Ελληνικών 
Δικαστηρίων.   
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Τραπεζική εγγυοδοσία (υπό συζήτηση) 

 Ο φορέας εκμετάλλευσης θα οφείλει να 
προσκομίσει στο Πράσινο Ταμείο εγγυητική 
επιστολή ή στο άνοιγμα ανέκκλητης τραπεζικής 
πίστωσης υπέρ του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του 
ΥΠΕΝ. 

 Στις περιπτώσεις που ο φορέας εκμετάλλευσης 
που έχει προσκομίσει εγγυοδοσία προκαλέσει 
περιβαλλοντική ζημία, η εγγύηση καταπίπτει 
και χρησιμοποιείται για την κάλυψη της 
δαπάνης των μέτρων αποκατάστασης της 
περιβαλλοντικής ζημίας. 
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Ταμεία αποκατάστασης (υπό συζήτηση) 

 Οι φορείς εκμετάλλευσης ομοίων ως προς το 
αντικείμενο κλάδων έργων και δραστηριοτήτων 
ή ευρισκόμενα εντός της ιδίας νομίμως 
χωροθετημένης περιοχής, μπορούν να 
συστήνουν ταμεία αποκατάστασης 
περιβαλλοντικών ζημιών ώστε, τα ταμεία αυτά 
να διευκολύνουν τους φορείς εκμετάλλευσης να 
καλύπτουν χρηματοοικονομικά τις υποχρεώσεις 
τους και να εφαρμόζουν τα επιβαλλόμενα μέτρα 
πρόληψης και αποκατάστασης της 
περιβαλλοντικής ζημίας.  
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Κριτήρια καθορισμού ασφαλίστρου (υπό 
συζήτηση) 

 το είδος του έργου ή δραστηριότητας,  

 την υποκατηγορία του έργου ή δραστηριότητας,  

 τη θέση της δραστηριότητας,   

 στοιχεία σχετικά με την εγγενή περιβαλλοντική 
επικινδυνότητα του έργου ή δραστηριότητας, 

 τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, καθώς και το 
ιστορικό συμμόρφωσης με την ΑΕΠΟ, 

 την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης. 
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Όριο ευθύνης (υπό συζήτηση) 

 Κλιμάκωση, ανάλογα με το είδος της 
δραστηριότητας, από 0,5 (Α2 δραστηριότητες) 
έως 1 εκ. ευρώ (Α1 δραστηριότητες).  

 

 

 Σε περίπτωση σώρευσης περισσότερων 
δραστηριοτήτων, μπορεί να φτάνει έως τα 12 εκ. 
ευρώ.  
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Διοικητικές Κυρώσεις (υπό συζήτηση) 

 Για την περίπτωση έλλειψης χρηματοοικονομικής 
εγγύησης/ ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε ισχύ 
επιβάλλονται πρόστιμα, ως εξής: 

 α) για δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1: 
100.000€ 

 β) για δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2:   
50.000€ 

 Σε περίπτωση υπότροπης παραβατικής 
συμπεριφοράς εντός πενταετίας, τα ως άνω 
πρόστιμα διπλασιάζονται. 

 



  

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!  


