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ΤοΤο ζήτηµα της περιβαλλοντικής ευθύνηςζήτηµα της περιβαλλοντικής ευθύνης

στην Ελλάδα και οι προκλήσειςστην Ελλάδα και οι προκλήσεις

για τον τραπεζικό και ασφαλιστικό τοµέα για τον τραπεζικό και ασφαλιστικό τοµέα 

ΚωνσταντίνοςΚωνσταντίνος ΤσολακίδηςΤσολακίδης
Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός -- ΠεριβαλλοντολόγοςΠεριβαλλοντολόγος
Σύµβουλος Περιβάλλοντος Οµίλου Σύµβουλος Περιβάλλοντος Οµίλου InteramericanInteramerican



Περιβαλλοντική ευθύνη: η κατάσταση στην Ελλάδα

� Πολλά και κρίσιµα περιβαλλοντικά προβλήµατα, τα 
οποία γίνονται πιο σύνθετα µε την πάροδο του χρόνου

� Κοινοτικές Οδηγίες αυστηρού περιβαλλοντικού 
ελέγχου: 96/61/ΕΚ (IPPC)-Μητρώο EPER, 96/82/ΕΚ 
(SEVESO II), 2003/87/ΕΚ (ΚΥΟΤΟ), Κανονισµός 
166/2006, Κανονισµός REACH, η σύµβαση Åarhus
2004/35 (Περιβαλλοντική Ευθύνη) κ.ά.

� Ανεπάρκεια ελεγκτικών µηχανισµών για την τήρηση 
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, παρά ταύτα πρόοδος 
(π.χ. ΕΥΕΠ)



� Μικρός αλλά ανερχόµενος αριθµός επιχειρήσεων που 
διαχειρίζονται ορθολογικά τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις τους

� Σηµαντικό έλλειµµα ασφαλιστικών καλύψεων στις 
επιχειρήσεις, οι ελληνικές επιχειρήσεις ακάλυπτες 
στον περιβαλλοντικό κίνδυνο

� Έλλειψη ιστορικών στοιχείων και άλλων δεδοµένων, 
βάσει των οποίων θα µπορεί να εκτιµηθεί µε επάρκεια 
ο ασφαλιστικός κίνδυνος.

Περιβαλλοντική ευθύνη: η κατάσταση στην Ελλάδα

� Ζήτηµα περιβαλλοντικής κουλτούρας και παιδείας



� Έλλειψη τεχνογνωσίας διαχείρισης περιβαλλοντικών 
κινδύνων

Περιβαλλοντική ευθύνη: η κατάσταση στην Ελλάδα

� Αναδυόµενες µορφές χρηµατοδότησης π.χ. Σ∆ΙΤ

� Ο έντονος ανταγωνισµός στην τραπεζοασφαλιστική 
αγορά δεν θα πρέπει να διακυβεύει το περιβάλλον…

� Η µεγάλη τραπεζική και ασφαλιστική αγορά στην 
Ελλάδα είναι ευάλωτη στις µη-λογιστικές 
παραµέτρους (“non-tangibles”)



Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη

� Προσδίδεται οικονοµική αξία στο φυσικό περιβάλλον

� Ενδυναµώνεται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

� Ενδυναµώνεται η αρχή της πρόληψης

� Ενδυναµώνεται ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών



� Καθορίζονται οι διαδικασίες ανάληψης της ευθύνης 
αποκατάστασης σε ζηµίες στο έδαφος, το νερό και τη 
βιοποικιλότητα

� Άρθρο 14: Χρηµατοοικονοµική Ασφάλεια!Χρηµατοοικονοµική Ασφάλεια!

� Άρθρο 8: Κόστος πρόληψης και αποκατάστασηςΚόστος πρόληψης και αποκατάστασης

� Αναµενόµενη ενδυνάµωση της έννοιας της αστικής 
ευθύνης περιβάλλοντος

Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη



Τοµείς αιχµής για την περιβαλλοντική ευθύνη

� Πρωτογενής και δευτερογενής παραγωγή 
ανεξαρτήτως µεγέθους υπαγόµενη στη διαρκώς 
αυστηρότερη περιβαλλοντική νοµοθεσία

� Μεγάλα έργα υποδοµής: οδικοί άξονες, ενέργεια, 
εξυπηρετήσεις (utilities), κ.λπ.



Η ασφάλιση της περιβαλλοντικής ευθύνης

� ∆ιακινδύνευση της κατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος

� Κίνδυνοι υπαιτίου

� Κίνδυνοι τρίτων

� Λειτουργικοί κίνδυνοι

� Κίνδυνοι υποδοµών

� Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι

� Πολιτικοκοινωνικοί κίνδυνοι

� Θεσµικοί κίνδυνοι

� Τεχνολογικοί κίνδυνοι

� Επιχειρηµατικοί κίνδυνοι



Συµπράττοντες εταίροι σε ένα νέονέο καθεστώς 
ευθύνης για ένα βιώσιµο µέλλον…

ΚΡΑΤΟΣ – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συµµόρφωση
Αντίληψη ρίσκου

Νέα εργαλεία & προϊόντα
Νέοι πόροι χρηµατοδότησης
Συνδιαχείριση των κινδύνων

Υπεύθυνη ενεργοποίηση
Συναντίληψη προκλήσεων

Ουσιαστικός έλεγχος
Τήρηση των νόµων
Θεσµικά εργαλεία υποκίνησης



Όµιλος Interamerican και Αειφορία

� Καταξιωµένο πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης

� Περιβαλλοντική διαχείριση

� Σχεδιασµός ολοκληρωµένων προϊόντων υποστήριξης 
της πελατειακής βάσης

� Μέλος UNEPFI (Σεπτ 2006) µε συµµετοχή στο 
Insurance Working Group και στο Central & Eastern 
European Task Force





ΣαςΣας ευχαριστώευχαριστώ!!


