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1. Ασφαλίσεις Περιόδου Εργασιών 

Ασφαλίσεις που πρέπει να συναφθούν από τον ΙΦΣ και να διατηρηθούν κατά την 

Περίοδο Εργασιών. 

Για τα ασφαλιστήρια 1.1 και 1.3 του παρόντος Μέρους Ασφαλιζόμενοι ορίζονται οι 

ακόλουθοι 

(1) To ΕΔ και οι εκπρόσωποι του 

(2) Ο ΙΦΣ και οι εκπρόσωποι του 

(3) Ο Ανάδοχος των κατασκευαστικών εργασιών και οι εργολάβοι / υπεργολάβοι που θα 

χρησιμοποιήσει 

(4) Οι Προμηθευτές υλικών και εξοπλισμού που θα ενσωματωθούν στο Έργο 

(5) Οι Σύμβουλοι Μηχανικοί και οι Επιθεωρητές των εκτελουμένων εργασιών  

(6) Οι Διοργανωτές και ή οι Εκπρόσωποι του Ομολογιακού Δανείου Χρηματοδότησης του 

Έργου. 

καθένας σε σχέση με τα δικαιώματά του και ασφαλιστικά συμφέροντά του στο Έργο. 

1.1. Ασφαλιστήριο «Κατά Παντός Κινδύνου των Έργων Κατασκευής» 

 

1.1.1. Ασφαλισμένη Περιουσία 

Το Έργο συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων και προσωρινών κατασκευών, υλικών, 

προϊόντων, οχημάτων, εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών (εξαιρουμένου του 

εξοπλισμού και των εργαλείων που ανήκουν στην κυριότητα ή στη σφαίρα ευθύνης του 

Αναδόχου των κατασκευαστικών εργασιών ή των υπεργολάβων του) καθώς και οτιδήποτε 

άλλου χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με την εκτέλεση εργασιών 

που αφορούν στο Έργο. 

1.1.2. Πλαίσιο ασφαλιστικής κάλυψης  

Κάλυψη «κατά παντός κινδύνου» για απώλεια ή υλική ζημία της Ασφαλισμένης Περιουσίας, 

περιλαμβανομένων των κινδύνων των Τρομοκρατικών  Ενεργειών, απεργιών, οχλαγωγιών, 

κοινωνικών & πολιτικών ταραχών  με το μέγιστο διαθέσιμο όριο ευθύνης που παρέχεται 

στη διεθνή ασφαλιστική αγορά, πλην των συνήθων στην ασφαλιστική πρακτική 

εξαιρέσεων. 

1.1.3. Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 

Το συμβατικό τίμημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι επαρκεί για την ανακατασκευή 

του συνόλου των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί, πλέον των προβλέψεων που 

αφορούν τις επεκτάσεις αποκομιδής ερειπίων και επαγγελματικών αμοιβών. 
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1.1.4.  Γεωγραφικά όρια 

Εντός Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης αποθήκευσης εκτός των Χώρων του Έργου και 

μεταφοράς από και προς τους χώρους αποθήκευσης. 

1.1.5. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

Ελληνικό Δίκαιο και Ελληνική Δικαιοδοσία. 

1.1.6.  Περίοδος Ασφάλισης 

Από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία δεν θα είναι 

μεταγενέστερη της Ημερομηνίας Έναρξης Εργασιών, μέχρι την Ημερομηνία Διαθεσιμότητας 

Υπηρεσιών και εφεξής, για περίοδο 24 μηνών, σύμφωνα με τον Ειδικό Όρο εκτεταμένης 

συντήρησης.  

1.1.7. Επεκτάσεις και Όροι (στο βαθμό που τέτοια κάλυψη είναι εμπορικά 

διαθέσιμη σύμφωνα με τις κρατούσες συνθήκες της αγοράς) 

(1) Κάλυψη επαγγελματικών αμοιβών (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών των 

συμβούλων της Αναθέτουσας Αρχής που χρεώνονται κατά την περίοδο 

αποκατάστασης) με υπό-όριο [10%] επί της εκάστοτε ζημίας. 

(2) Κάλυψη Αποκομιδής Συντριμμάτων με υπό-όριο [10%] επί της εκάστοτε ζημίας. 

(3) Όρος 72 ωρών. 

(4) Κάλυψη αύξησης κόστους έργου (όρος πρόνοιας 15%).  

(5) Κάλυψη πρόσθετου κόστους λόγω υπερωριών, αερομεταφορών αναφορικά με 

ασφαλισμένη απώλεια ή ζημία με υπό-όριο. 

(6) Κάλυψη σχεδίων και εγγράφων με υπό-όριο. 

(7) Κάλυψη υφιστάμενης περιουσίας με υπο-όριο  

(8) Κάλυψη εξόδων ελαχιστοποίησης απώλειας ή ζημίας με υπό-όριο. 

(9) Κάλυψη περιόδου δοκιμών για την έναρξης λειτουργίας (για Η/Μ εξοπλισμό). 

(10) Κάλυψη ελαττωματικού σχεδίου, εσφαλμένης μελέτης και λανθασμένης 

εργασίας με επί πλέον κάλυψη του ιδίου του ελαττωματικού σχεδιασμού και του 

ελαττωματικού υλικού, με υπό-όριο  

 

1.1.8.  Γενικές Εξαιρέσεις 

(1) Πόλεμος και άλλα παρόμοια συμβάντα (πχ ένοπλη σύρραξη, εμφύλιος πόλεμος, 

εισβολή ή άλλη συμφωνημένη διατύπωση της ελληνικής αγοράς). 
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(2) Κίνδυνοι πυρηνικής ενέργειας/ ραδιενέργειας /ιονίζουσας ακτινοβολίας 

(συμφωνημένη διατύπωση ελληνικής αγοράς). 

(3) Χημική ή βιολογική ρύπανση. 

(4) Ωστικά κύματα που προκαλούνται από αεροσκάφη και άλλες ιπτάμενες μηχανές 

που ταξιδεύουν με ηχητικές ή υπερηχητικές ταχύτητες.  

(5) Φθορά από συνήθη χρήση και σταδιακή φυσική απομείωση ασφαλισμένου 

αντικειμένου. 

(6) Επακόλουθες χρηματοοικονομικές ζημίες. 

(7) Κίνδυνοι κυβερνοχώρου. 

(8) Λοιπές εξαιρέσεις σύμφωνα με τις κρατούσες συνθήκες της ελληνικής 

ασφαλιστικής αγοράς που δεν δύνανται να καλυφθούν με πρόσθετες επεκτάσεις. 

1.1.9. Μέγιστη Αφαιρετέα Απαλλαγή  

(1) Σεισμός, φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, καθίζηση/ κατολίσθηση, 

ελαττωματικός σχεδιασμός αστοχία υλικού, ζημιές κατά την περίοδο συντήρησης 

€ 300.000. 

(2) Λοιποί κίνδυνοι € 150.000. 

1.2. Ασφαλιστήριο απώλειας εσόδων λόγω καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας  

 

1.2.1. Ασφαλιζόμενοι 

1.2.1.1. ΙΦΣ  

   1.2.1.2 Οι Διοργανωτές και ή οι Εκπρόσωποι του Ομολογιακού Δανείου Χρηματοδότησης  

του Έργου 

 καθένας σε σχέση με τα δικαιώματά του και τα ασφαλιστικά συμφέροντά του στο Έργο. 

1.2.2. Αντικείμενο Ασφάλισης  

Αναφορικά με: 

(1) Απώλεια Παγίων Δαπανών και Καθαρών Κερδών  σύμφωνα με το Επιχειρηματικό 

Πλάνο Λειτουργίας του Έργου, κατά τη διάρκεια της οριζόμενης Περιόδου 

Αποζημίωσης που οφείλεται σε  καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των Εργασιών 

ως συνέπεια απώλειας ή ζημίας που καλύπτεται από την Ασφάλιση κατά Παντός 

Κινδύνου Κατασκευής σύμφωνα με το ασφαλιστήριο 1.1 του παρόντος 

Παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένης της υλικής απώλειας ή ζημίας που δεν 

αποζημιώνεται λόγω της εφαρμογής τυχόν αφαιρετέας απαλλαγής, 

(2) πρόσθετες δαπάνες που ανακύπτουν εύλογα κατά την Περίοδο Αποζημίωσης με 

σκοπό την αποφυγή ή μείωση της ζημίας από Αναπόφευκτο Σταθερό Κόστος και 
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από το Κόστος Εξυπηρέτησης Κύριου Χρέους του ΙΦΣ, η οποία ζημία θα είχε 

επέλθει εάν οι σχετικές πρόσθετες δαπάνες δεν είχαν λάβει χώρα. 

1.2.3. Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 

Το ποσό που επαρκεί για να καλύψει το Αντικείμενο Ασφάλισης για την Περίοδο 

Αποζημίωσης. 

1.2.4. Περίοδος Αποζημίωσης 

Τουλάχιστον 12 μήνες. 

1.2.5. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

Ελληνικό Δίκαιο και Ελληνική Δικαιοδοσία. 

1.2.6.  Περίοδος Ασφάλισης 

Από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία δεν θα είναι 

μεταγενέστερη της Ημερομηνίας Έναρξης Εργασιών, μέχρι την Ημερομηνία Διαθεσιμότητας 

Υπηρεσιών.  

1.2.7. Επεκτάσεις και Όροι (στο βαθμό που τέτοια κάλυψη είναι εμπορικά 

διαθέσιμη σύμφωνα με τις κρατούσες συνθήκες της αγοράς) 

(1) Επαγγελματικές αμοιβές με υπό-όριο 10% επί της εκάστοτε ζημίας. 

(2) Αμοιβές λογιστών με υπό-όριο [10%] επί της εκάστοτε ζημίας. 

(3) Επέκταση κινδύνου Προμηθευτών 

1.2.8. Γενικές Εξαιρέσεις 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ασφάλιση κατά Παντός Κινδύνου του ΙΦΣ χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση αναφορικά με επακόλουθες ζημίες. 

1.2.9. Μέγιστη Αφαιρετέα Απαλλαγή  

[60 ημέρες] 
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1.3. Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης κατασκευαστή έναντι τρίτων  

  

1.3.1. Ασφαλιστικό Συμφέρον  

Αποζημιώνονται οι Ασφαλιζόμενοι αναφορικά με όλα τα ποσά τα οποία ενδέχεται να 

υποχρεωθούν νομικά να καταβάλουν (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων του αιτούντος 

την αποζημίωση) ως αποζημίωση προς οποιονδήποτε τρίτο αναφορικά με (αλλά όχι 

περιοριστικά): 

(1) θάνατο, σωματική βλάβη, ασθένεια, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη,  

(2) περιουσιακή απώλεια ή ζημία, 

(3) ατυχηματική ρύπανση, 

(4) επακόλουθη ζημία συνεπεία καλυπτόμενης υλικής ζημίας και /ή σωματικής βλάβης  

τα οποία λαμβάνουν χώρα κατά την περίοδο της Ασφάλισης κατά Παντός Κινδύνου των 

Έργων Κατασκευής, και προκαλούνται εξ αιτίας του Έργου ή σε σχέση με δραστηριότητες 

του Έργου (μελέτη, κατασκευή, δοκιμαστική λειτουργία ή συντήρηση). 

1.3.2. Όρια Ευθύνης  

Όχι λιγότερο από € [10.000.000] ανά συμβάν και από € [30.000.000] αθροιστικά για το 

σύνολο της περιόδου ασφάλισης  

Σε περίπτωση τυχαίας και απρόβλεπτης ρύπανσης, το όριο ευθύνης δεν μπορεί να είναι 

λιγότερο από € [1.000.000] ανά συμβάν και από € [2.000.000] αθροιστικά για το σύνολο 

της περιόδου ασφάλισης. 

1.3.3. Γεωγραφικά Όρια  

Εντός Ελλάδος. 

1.3.4. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

Ελληνικό Δίκαιο και Ελληνική Δικαιοδοσία. 

1.3.5.  Περίοδος Ασφάλισης 

Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία δεν 

θα είναι μεταγενέστερη της Ημερομηνίας Έναρξης Εργασιών, μέχρι την Ημερομηνία 

Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών και εφεξής, μέχρι την λήξη της περιόδου εκτεταμένης 

συντήρησης του Έργου. 
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1.3.6. Επεκτάσεις και Όροι  

(1) Κάλυψη ευθύνης εργοδότη πλέον της υποχρεωτικής εκ του νόμου και για θάνατο ή 

σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης απαιτήσεων για ψυχική οδύνη 

και ηθική βλάβη). Τα ελάχιστα όρια ευθύνης θα είναι € [500.000] ανά άτομο, € 

[1.500.000] ανά συμβάν και € [3.000.000] αθροιστικά.  

(2) Κάλυψη διασταυρούμενης ευθύνης έναντι υπεργολάβων. 

(3) Κάλυψη ευθύνης προστήσαντος (για την εκ του άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα 

απορρέουσα ευθύνη ) 

(4) Κάλυψη ευθυνών για ζημιές σε υπόγειες καλωδιώσεις, σωληνώσεις και λοιπές 

εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. 

(5) Κάλυψη ευθυνών για ζημιές τρίτων συνεπεία εξασθένισης, δόνησης θεμελίων σε 

όμορες / γειτονικές εγκαταστάσεις με υπό όριο 

1.3.7. Βασικές Εξαιρέσεις 

(1) Ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, για τα οποία η 

ασφάλιση είναι υποχρεωτική εκ του νόμου. 

(2) Ευθύνη για προκαθορισμένα πρόστιμα ή ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στα 

πλαίσια σύμβασης που έχει συναφθεί από ασφαλιζόμενο. 

(3) Ευθύνη αναφορικά με απώλεια ή ζημία περιουσίας που βρίσκεται υπό την επιμέλεια, 

εποπτεία και έλεγχο του ασφαλιζόμενου.  

(4) Ευθύνη που προκύπτει από τεχνικές ή επαγγελματικές συμβουλές (που παρέχονται 

έναντι αμοιβής) και που δεν αφορά σε θάνατο ή σωματική βλάβη  προσώπων ή 

περιουσιακή ζημία τρίτου. 

(5) Ευθύνη που προκύπτει από την κυριότητα, κατοχή ή χρήση τυχόν αεροσκάφους ή 

θαλάσσιου σκάφους. 

(6) Ευθύνη που προκύπτει από διήθηση και ρύπανση εκτός και αν προκαλείται από ένα 

ξαφνικό, αναπάντεχο και απρόσμενο συμβάν. 

1.3.8. Μέγιστη Αφαιρετέα Απαλλαγή  

(1) Ζημιές σε υπόγεια καλώδια και σωληνώσεις [20% με μέγιστο € 100.000] 

(2) Λοιπές  Υλικές ζημιές τρίτων [€ 50.000]  

1.4. Ασφαλιστήριο Ολοκληρωμένων Έργων Πολιτικού Μηχανικού  

Σε περίπτωση αναστολής των εκτελουμένων εργασιών ή ολοκλήρωσης των Εργασιών  

χωρίς να επιτευχθεί διαθεσιμότητα Υπηρεσιών , ο ΙΦΣ θα συνάψει το ακόλουθο 

ασφαλιστήριο  
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1.4.1. Ασφαλιζόμενοι 

(1) Το Ελληνικό Δημόσιο 

(2) Ο ΙΦΣ   

(3)  Οι Διοργανωτές και ή οι Εκπρόσωποι του Ομολογιακού Δανείου Χρηματοδότησης του 

Έργου. 

καθένας σε σχέση με τα δικαιώματά του και ασφαλιστικά συμφέροντά του στο Έργο. 

1.4.2. Ασφαλισμένη Περιουσία  

Τα τμήματα του Έργου που έχουν ολοκληρωθεί κατασκευαστικά (αλλά δεν έχουν δοθεί 

Ημερομηνία Διαθεσιμότητας του Έργου. 

1.4.3. Πλαίσιο ασφαλιστικής κάλυψης  

Οι ακόλουθοι κατονομαζόμενοι κίνδυνοι: 

- Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη, Πρόσκρουση οχήματος 

- Πτώση αεροσκάφους 

- Σεισμός 

- Θύελλα 

- Πλημμύρα 

- Καθίζηση, Κατολίσθηση 

- Χιόνι ,Παγετός 

- Βανδαλισμός 

1.4.4. Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 

Το κόστος ανακατασκευής του συνόλου των Τμημάτων του Έργου που εντάσσονται στην 

παρούσα ασφάλιση. 

1.4.5. Γεωγραφικά Όρια  

Εντός Ελλάδος. 

1.4.6. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

Ελληνικό Δίκαιο και Ελληνική Δικαιοδοσία. 
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1.4.7. Περίοδος Ασφάλισης 

Από την Ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης περαίωσης εργασιών μέχρι την Ημερομηνία 

Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών. 

1.5. Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης Μελετητών  

  

1.5.1. Ασφαλιζόμενοι  

Οι Μελετητές που θα εκπονήσουν μελέτες σχετικά με τις ανάγκες του Έργου. 

1.5.2. Ασφαλιστικό Συμφέρον 

Απαιτήσεις έναντι των Ασφαλισμένων για ευθύνη τους από πράξη, λάθος ή παράλειψη σε 

σχέση με την εκτέλεση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων σε 

σχέση με την μελέτη, τον σχεδιασμό και τον καθορισμό προδιαγραφών για το Έργο της 

Σύμβασης Σύμπραξης. 

1.5.3. Όρια Ευθύνης 

€ [5.000.000] ανά συμβάν και από € [10.000.000] αθροιστικά, για το σύνολο της περιόδου 

ασφάλισης 

1.5.4. Γεωγραφικά Όρια  

Παγκόσμια εξαιρουμένων Η.Π.Α. και Καναδά. 

1.5.5. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

Ελληνικό Δίκαιο και Ελληνική Δικαιοδοσία. 

1.5.6.  Περίοδος Ασφάλισης 

Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία δεν 

θα είναι μεταγενέστερη της Ημερομηνίας Έναρξης Εργασιών, μέχρι και δύο έτη μετά την 

Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών. 

1.5.7. Αναδρομική ημερομηνία ισχύος 

Η ημερομηνία ανάληψης οποιασδήποτε επαγγελματικής υποχρέωσης σχετιζόμενης με το 

Έργο της Σύμβασης 
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1.5.8. Επεκτάσεις και Όροι 

(1) Κάλυψη δαπανών για διόρθωση/ μείωση των συνεπειών της πράξης, λάθους ή 

παράλειψης  

(2) Διασταυρουμένη Ευθύνη 

(3) Κάλυψη δυσφήμησης  

(4) Κάλυψη παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων  

(5) Κάλυψη απιστίας υπαλλήλων 

1.5.9. Βασικές εξαιρέσεις 

(1) Ευθύνη Διευθυντικών Στελεχών 

(2) Συμβατικές Ευθύνες  

(3) Ευθύνη προϊόντων 

(4) Ευθύνη που έχει αναληφθεί μέσω συμβατικής απαλλαγής άλλου φορέα ευθύνης  

(5) Εργοδοτική Ευθύνη 

(6) Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες 

1.5.10. Μέγιστη Αφαιρετέα Απαλλαγή  

500.000 € ανά ζημιά 
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2. Ασφαλίσεις Περιόδου Υπηρεσιών 

Ασφαλίσεις που πρέπει να συναφθούν από τον ΙΦΣ και να διατηρηθούν κατά την 

Περίοδο Υπηρεσιών. 

Για τα ασφαλιστήρια 2.1 και 2.3 του παρόντος Μέρους Ασφαλιζόμενοι ορίζονται οι 

ακόλουθοι 

(1) To Ελληνικό Δημόσιο και οι εκπρόσωποι του 

(2) Ο ΙΦΣ, οι εκπρόσωποι του και οι εργολάβοι/υπεργολάβοι που θα χρησιμοποιήσει 

(3) Οι Διοργανωτές και ή οι Εκπρόσωποι του Ομολογιακού Δανείου Χρηματοδότησης 

του Έργου. 

καθένας σε σχέση με τα δικαιώματά του και τα ασφαλιστικά συμφέροντά του στο Έργο. 

2.1. Ασφαλιστήριο υλικών απωλειών ή ζημιών 

 

2.1.1. Ασφαλισμένη Περιουσία 

Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο οποιασδήποτε φύσης που σχετίζεται με το Έργο, που 

ανήκει στην κυριότητα του ΙΦΣ ή για το οποίο ο ΙΦΣ ενδεχομένως φέρει την ευθύνη 

διαχείρισης ή συντήρησής του. 

2.1.2. Κάλυψη 

«Κατά παντός κινδύνου» υλικής απώλειας ή ζημίας σε Ασφαλισμένη Περιουσία 

περιλαμβανομένων των Τρομοκρατικών  Ενεργειών  (στο μέγιστο δυνατό βαθμό που αυτό 

το ζημιογόνο αίτιο ασφαλίζεται στη διεθνή ασφαλιστική αγορά),  η εξαιρουμένων  των 

ζημιογόνων αιτίων που συνήθως περιλαμβάνονται σε σχετικά ασφαλιστήρια.  

Εφόσον δεν διατίθεται ασφαλιστήριο κάλυψης κατά παντός κινδύνου θα θεωρείται 

αποδεκτό και ασφαλιστήριο με εκτενή κάλυψη κατονομαζόμενων κινδύνων «Extensive 

Named Perils Policy», με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιώνεται από τον ασφαλιστικό 

σύμβουλο της Αναθέτουσας Αρχής το ουσιαστικά ισοδύναμο αποτέλεσμα. 

2.1.3. Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 

Η αξία πλήρους αντικατάστασης της Ασφαλισμένης Περιουσίας ως καινουργιο πλέον 

πρόβλεψης για να συμπεριληφθούν οι παρακάτω επεκτάσεις (με κατάλληλη περιοδική 

αναπροσαρμογή του ποσού). 

2.1.4. Γεωγραφικά Όρια  

Εντός Ελλάδος. 
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2.1.5. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

Ελληνικό Δίκαιο και Ελληνική Δικαιοδοσία. 

2.1.6.  Περίοδος Ασφάλισης 

Από την Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης 

Σύμπραξης, ανανεώσιμη σε ετήσια βάση, εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί από τα Μέρη. 

2.1.7. Επεκτάσεις και Όροι (στο βαθμό που τέτοια κάλυψη είναι εμπορικά 

διαθέσιμη σύμφωνα με τις κρατούσες συνθήκες της αγοράς)  

(1) Ασφαλισμένη Περιουσία που βρίσκεται σε μεταφορά  

(2) Αυτόματη κάλυψη προσαύξησης κεφαλαίου, με υπό-όριο [10%]. 

(3) Όρος 72 ωρών. 

(4) Κάλυψη κόστους αποκατάστασης ηλεκτρονικών αρχείων υπολογιστή με υπό-όριο 

[5%]. 

(5) Κάλυψη επαγγελματικών αμοιβών με υπό-όριο [5%]. 

(6) Κάλυψη αποκομιδής συντριμμάτων με υπό-όριο [10%]. 

(7) Κάλυψη κατολίσθηση / καθίζησης εδάφους. 

(8) Κάλυψη ζημιών στις ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις συνεπεία εργασιών 

συντήρησης/ ανακαίνισης προϋπολογισμού έως 250.000 € 

(9) Κάλυψη εξόδων ελαχιστοποίησης απώλειας ή ζημίας με υπό-όριο  

(10) Η ασφάλιση θα είναι σε βάση αντικατάστασης των βλαβέντων αντικειμένων με 

καινούρια (new for old). 

2.1.8. Βασικές εξαιρέσεις 

(1) Πόλεμος και άλλα παρόμοια συμβάντα (π.χ. ένοπλη σύρραξη, εμφύλιος πόλεμος, 

εισβολή ή άλλη συμφωνημένη διατύπωση της ελληνικής αγοράς). 

(2) Κίνδυνοι πυρηνικής ενέργειας/ ραδιενέργειας/ ιονίζουσας ακτινοβολίας 

(συμφωνημένη διατύπωση ελληνικής αγοράς). 

(3) Χημική ή βιολογική ρύπανση. 

(4) Ωστικά κύματα που προκαλούνται από αεροσκάφη και άλλες ιπτάμενες μηχανές 

που ταξιδεύουν με ηχητικές ή υπερηχητικές ταχύτητες.  

(5) Φθορά από χρήση και σταδιακή φυσική απομείωση ασφαλισμένου αντικειμένου. 

(6) Επακόλουθες χρηματοοικονομικές ζημίες. 

(7) Κίνδυνοι κυβερνοχώρου. 
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(8) Λοιπές εξαιρέσεις σύμφωνα με τις κρατούσες συνθήκες της εγχώριας ασφαλιστικής 

αγοράς που δεν μπορούν να καλυφθούν με πρόσθετες επεκτάσεις. 

2.1.9. Μέγιστη Αφαιρετέα Απαλλαγή 

(1) Σεισμοί: [2% του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου] 

(2) Ζημιές από πλημμύρα / νερά: [10% επί εκάστοτε ζημίας με ελάχιστο € 150.000] 

(3) Λοιποί κίνδυνοι: € [75.000] 

 

2.2. Ασφαλιστήριο απώλειας εσόδων λόγω διακοπής λειτουργίας 

 

2.2.1. Ασφαλιζόμενοι  

(1) Ο ΙΦΣ 

(2) Οι Διοργανωτές και ή οι Εκπρόσωποι του Ομολογιακού Δανείου Χρηματοδότησης του 

Έργου 

καθένας σε σχέση με τα δικαιώματά του και τα ασφαλιστικά συμφέροντά του στο Έργο. 

2.2.2. Ασφάλισμα 

Αναφορικά με: 

(1) Απώλεια αναμενόμενων Εσόδων κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποζημίωσης, που 

ανακύπτει εξαιτίας διακοπής ή παρεμβολών στη λειτουργία του Έργου ως συνέπεια 

απώλειας ή ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο υλικών ζημιών ή απωλειών, το 

οποίο έχει συναφθεί σύμφωνα με το 1ο ασφαλιστήριο 2.1  του παρόντος Παραρτήματος, 

συμπεριλαμβανομένης απώλειας ή ζημίας που δεν αποζημιώνεται λόγω  εφαρμογής τυχόν 

αφαιρετέας απαλλαγής, 

(2) Πρόσθετες δαπάνες που ανακύπτουν εύλογα και απαραίτητα κατά την Περίοδο 

Αποζημίωσης με σκοπό την αποφυγή ή μείωση της ζημίας από Αναπόφευκτο Σταθερό 

Κόστος και από το Κόστος Εξυπηρέτησης Κύριου Χρέους του ΙΦΣ, η οποία ζημία θα είχε 

επέλθει εάν οι σχετικές πρόσθετες δαπάνες δεν είχαν λάβει χώρα. 

2.2.3. Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 

Το ποσό που επαρκεί για να καλύψει το Ασφάλισμα για την Περίοδο Αποζημίωσης. 

2.2.4. Περίοδος Αποζημίωσης 

Τουλάχιστον [12] μήνες. 
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2.2.5. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

Ελληνικό Δίκαιο και Ελληνική Δικαιοδοσία  

2.2.6. Περίοδος Ασφάλισης 

Από την Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών και για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης 

Σύμπραξης, ανανεούμενη σε ετήσια βάση.  

2.2.7. Επεκτάσεις & Όροι (στο βαθμό που τέτοια κάλυψη είναι εμπορικά διαθέσιμη 

σύμφωνα με τις κρατούσες συνθήκες της αγοράς) 

(1) Αμοιβές λογιστών με υπό-όριο [10%].  

(2) Αδυναμία πρόσβασης στο Έργο λόγω ζημίας στα περίχωρα του Έργου που 

οφείλεται σε κίνδυνο καλυπτόμενο από το ασφαλιστήριο υλικών απωλειών της 

παραγράφου 2.1   

2.2.8. Μέγιστη Αφαιρετέα Απαλλαγή 

(1) Σεισμοί: [60 πρώτες μέρες] ανά ζημιογόνο γεγονός. 

(2) Λοιποί κίνδυνοι: [30 πρώτες μέρες] ανά ζημιογόνο γεγονός. 

 

 

2.3.  Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

 

2.3.1. Ασφαλιστικό Συμφέρον 

Αποζημιώνονται οι ασφαλιζόμενοι αναφορικά με όλα τα ποσά τα οποία ενδέχεται να 

υποχρεωθούν νομικά να καταβάλουν (συμπεριλαμβανομένου του κόστους και των εξόδων 

του αιτούντος την αποζημίωση) ως αποζημίωση σε οποιονδήποτε τρίτο αναφορικά με (αλλά 

όχι περιοριστικά): 

(1) θάνατο, σωματική βλάβη, ψυχική οδύνη & ηθική βλάβη,  

(2) περιουσιακή απώλεια ή ζημία 

(3) ατυχηματική ρύπανση / μόλυνση,  

(4)  επακόλουθη ζημία συνεπεία καλυπτόμενης υλικής ζημίας και /ή σωματικής βλάβης 

τα οποία λαμβάνουν χώρα κατά την περίοδο της ασφάλισης και ανακύπτουν εξαιτίας του 

Έργου ή σε σχέση με το Έργο και την παροχή των Υπηρεσιών. 
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2.3.2. Όριο Ευθύνης 

Όχι λιγότερο από € [5.000.000] ανά συμβάν και από € [10.000.000] αθροιστικά για όλη 

την περίοδο ασφάλισης  

Σε περίπτωση τυχαίας και απρόβλεπτης ρύπανσης το όριο ευθύνης δεν μπορεί να είναι 

λιγότερο από € [1.000.000] ανά συμβάν και από € [2.000.000] αθροιστικά για όλη την 

περίοδο ασφάλισης. 

2.3.3. Γεωγραφικά Όρια 

Εντός Ελλάδος. 

2.3.4. Δικαιοδοσία 

Διεθνώς (στο βαθμό που η κάλυψη αυτή είναι εμπορικά διαθέσιμη σύμφωνα με τις 

επικρατούσες συνθήκες της αγοράς) με βάση το Ελληνικό δίκαιο. 

2.3.5. Περίοδος Ασφάλισης 

Από την Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών και για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης 

Σύμπραξης, ανανεώνεται σε ετήσια βάση εκτός αν άλλως συμφωνηθεί από τα Μέρη. 

2.3.6. Επεκτάσεις & Όροι 

(1) Κάλυψη ευθύνης εργοδότη πλέον της υποχρεωτικής εκ του νόμου και για θάνατο 

ή σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης για ψυχική οδύνη και 

ηθική βλάβη). Τα ελάχιστα όρια ευθύνης θα είναι € [500.000] ανά άτομο, € 

[1.500.000] ανά συμβάν και € [3.000.000] αθροιστικά. 

(2) Κάλυψη διασταυρούμενης ευθύνης έναντι υπεργολάβων. 

(3) Κάλυψη ευθύνης προστήσαντος (για την εκ του άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα 

απορρέουσα ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής ). 

2.3.7. Βασικές Εξαιρέσεις 

(1) Ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων για τα οποία η 

ασφάλιση είναι υποχρεωτική εκ του νόμου. 

(2) Ευθύνη για προκαθορισμένα πρόστιμα ή ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στα 

πλαίσια σύμβασης που έχει συναφθεί από ασφαλιζόμενο. 

(3) Ευθύνη αναφορικά με απώλεια ή ζημία περιουσίας που βρίσκεται υπό την επιμέλεια, 

εποπτεία και έλεγχο του ασφαλιζόμενου.  

(4) Ευθύνη που προκύπτει από τεχνικές ή επαγγελματικές συμβουλές (που παρέχονται 

έναντι αμοιβής) και που δεν αφορά σε θάνατο ή σωματική βλάβη προσώπων ή 

περιουσιακή ζημία τρίτου. 
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(5) Ευθύνη που προκύπτει από την κυριότητα, κατοχή ή χρήση τυχόν αεροσκάφους ή 

θαλάσσιου σκάφους. 

(6) Ευθύνη που προκύπτει από διήθηση και ρύπανση εκτός και αν προκαλείται από ένα 

ξαφνικό, αναπάντεχο και απρόσμενο συμβάν. 

2.3.8. Μέγιστη Αφαιρετέα Απαλλαγή 

(1) Γενική ευθύνη: [€ 25.000] 

(2) Ευθύνη εργοδότη: [3 πρώτες εργάσιμες ημέρες από το ατύχημα για την κάλυψη 

πλέον του Δημόσιου Φορέα Ασφάλισης]. 

 

2.4. Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης Λειτουργίας του Έργου 

  

2.4.1. Ασφαλιζόμενοι  

Ο ΙΦΣ και οι εκπρόσωποι του  . 

Το Ελληνικό Δημόσιο και οι εκπρόσωποι του θα δηλώνονται ως συνασφαλιζόμενοι.  

2.4.2. Ασφαλιστικό Συμφέρον 

Αποζημιώνονται απαιτήσεις έναντι των Ασφαλισμένων για ευθύνη τους από πράξη, λάθος 

ή παράλειψη σε σχέση με την εκτέλεση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων και 

υποχρεώσεων σε σχέση με τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου. 

2.4.3. Όρια Ευθύνης 

€ [5.000.000] ανά συμβάν και από € [10.000.000] αθροιστικά, για το σύνολο της περιόδου 

ασφάλισης 

2.4.4. Γεωγραφικά Όρια  

Παγκόσμια εξαιρουμένων Η.Π.Α. και Καναδά. 

2.4.5. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

Ελληνικό Δίκαιο και Ελληνική Δικαιοδοσία. 

2.4.6.  Περίοδος Ασφάλισης 

Από την Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών μέχρι την λήξη της Σύμβασης Σύμπραξης 

. 
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2.4.7. Αναδρομική ημερομηνία ισχύος 

Η ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας του Έργου 

2.4.8. Επεκτάσεις και Όροι 

(1) Κάλυψη δαπανών για μείωση των συνεπειών της πράξης, λάθους ή παράλειψης  

(2) Διασταυρουμένη Ευθύνη 

(3) Κάλυψη δυσφήμησης  

(4) Κάλυψη παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων  

(5) Κάλυψη απιστίας υπαλλήλων 

2.4.9. Βασικές εξαιρέσεις 

(1) Ευθύνη Διευθυντικών Στελεχών 

(2) Συμβατικές Ευθύνες  

(3) Ευθύνη προϊόντων 

(4) Ευθύνη που έχει αναληφθεί μέσω συμβατικής απαλλαγής άλλου φορέα ευθύνης  

(5) Εργοδοτική Ευθύνη 

(6) Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες 

2.4.10. Μέγιστη Αφαιρετέα Απαλλαγή  

500.000 € ανά ζημιά 
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3. Πρόσθετοι Ειδικοί Όροι  

Θα επισυνάπτονται στις Ασφαλιστικές Συμβάσεις του Έργου και θα αποτελούν ενιαίο 

σύνολο με αυτές και αναπόσπαστο τμήμα τους. 

 

Ειδικός Όρος 1  

Ακύρωση 

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση δεν θα ακυρώνεται ή λύεται πριν παρέλθει η αρχική 

ημερομηνία λήξης, εξαιρουμένης της περίπτωσης μη καταβολής των ασφαλίστρων. 

Ο ασφαλιστής θα ειδοποιεί εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή : 

(α) τουλάχιστον εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες πριν τεθεί σε ισχύ τυχόν ακύρωση ή λύση, 

(β) τουλάχιστον εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες πριν τεθεί σε ισχύ οποιαδήποτε απομείωση 

των ορίων ή της κάλυψης ή τυχόν αύξηση της αφαιρετέας απαλλαγής, και 

(γ) για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ή άλλο γεγονός για το οποίο ο ασφαλιστής έχει 

λάβει γνώση και το οποίο μπορεί να ακυρώσει ή να καταστήσει μη εκτελεστή εξ 

ολοκλήρου ή εν μέρει την ασφαλιστική σύμβαση  

 

Ειδικός Όρος 2  

Ρήτρα πολλαπλών ασφαλιζόμενων / Υποκατάστασης / Μη ακύρωσης συμβολαίου 

Καθένα από τα μέρη που αποτελούν τους ασφαλιζόμενους θα θεωρούνται για τους σκοπούς 

του παρόντος ασφαλιστηρίου ως χωριστή συν-ασφαλιζόμενη οντότητα. Με τον όρο 

«ασφαλιζόμενος» θα θεωρείται κάθε ένα μέρος σαν να ήταν χωριστά και ατομικά 

ασφαλισμένο, υπό τον όρο πως η συνολική ευθύνη των ασφαλιστών στα πλαίσια κάθε 

ενότητας τους ασφαλιστηρίου έναντι των ασφαλιζόμενων συλλογικά δεν θα (εκτός και αν 

το ασφαλιστήριο ρητά άλλως επιτρέπει) υπερβαίνει το όριο της ευθύνης ή του δηλωμένου 

προς ασφάλιση στο πλαίσιο της αντίστοιχης ενότητας ή ασφαλιστηρίου ποσού.  

Αντιστοίχως, η ευθύνη των ασφαλιστών στο πλαίσιο του ασφαλιστηρίου έναντι κάθε 

ασφαλιζόμενου δεν θα τελεί υπό την αίρεση της προσήκουσας τήρησης και εκπλήρωσης 

από τα λοιπά ασφαλιζόμενα μέρη των όρων και προϋποθέσεων του ασφαλιστηρίου ή των 

καθηκόντων που επιβάλλονται στο συγκεκριμένο ασφαλιζόμενο μέρος αναφορικά με αυτά 

και δεν θα επηρεάζεται από την παράλειψη της τήρησης ή εκπλήρωσης των ανωτέρω από 

οποιοδήποτε τέτοιο ασφαλιζόμενο μέρος. 

Είναι κατανοητό και έχει συμφωνηθεί πως τυχόν πληρωμή ή πληρωμές από τους 

ασφαλιστές προς οποιονδήποτε ή οποιουσδήποτε ασφαλιζόμενους θα μειώνει, στο ύψος 

της σχετικής πληρωμής, την συνολική ευθύνη του ασφαλιστή έναντι των μερών, η οποία 

προκύπτει από κάθε ένα συμβάν που γεννά αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο του 

ασφαλιστηρίου . 
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Οι ασφαλιστές θα δικαιούνται απαλλαγής από την ευθύνη ή από την καταβολή  

αποζημίωσης  προς οποιοδήποτε ασφαλιζόμενο μέρος σε περιπτώσεις απάτης, ψευδούς 

δήλωσης, απόκρυψης στοιχείων ή ουσιώδους αθέτησης εγγυητικής δήλωσης ή όρου του 

ασφαλιστηρίου («Πράξεις Ακύρωσης Συμβολαίου»), που διαπράττονται από αυτό το 

ασφαλιζόμενο μέρος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις λανθασμένης  δήλωσης, απόκρυψης 

στοιχείων ή αθέτησης εγγυητικής δήλωσης ή όρου του ασφαλιστηρίου, που έχουν 

διαπραχθεί από αμέλεια και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν διαπραχθεί κακόπιστα. 

Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, ωστόσο, συμφωνείται πως μια Πράξη Ακύρωσης 

Συμβολαίου που διαπράττεται από ένα ασφαλιζόμενο μέρος δεν θα βλάπτει το δικαίωμα 

αποζημίωσης άλλου ασφαλιζόμενου, ο οποίος έχει ασφαλιστικό συμφέρον και δεν έχει 

διαπράξει την Πράξη Ακύρωσης. 

 

Ειδικός Όρος 3 

Επικοινωνίες 

Κάθε επικοινωνία και όλες οι κοινοποιήσεις στα πλαίσια του παρόντος ασφαλιστηρίου ή σε 

σχέση με αυτό θα γίνονται σε κάθε ασφαλιζόμενο (ιδιοχείρως ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με 

συστημένη επιστολή ή με άλλο τρόπο προβλεπόμενο από τη νομοθεσία. Έγγραφο που  

κοινοποιείται θα θεωρείται πως έχει κοινοποιηθεί :  

(α) εφόσον η κοινοποίηση γίνεται ιδιοχείρως, με την παράδοση του εγγράφου και 

(β) εφόσον η κοινοποίηση γίνεται μέσω τηλεομοιοτυπίας, όταν γίνει η αποστολή και 

μόνον εφόσον αμέσως μετά την αποστολή, η συσκευή τηλεομοιοτυπίας του 

αποστολέα έχει καταγράψει την επιτυχή αποστολή. 

Η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας του Ελληνικού Δημοσίου για όλες τις 

κοινοποιήσεις στα πλαίσια ή σε σχέση με το παρόν ασφαλιστήριο θα είναι αυτά που 

κοινοποιούνται κατά καιρούς από το Ελληνικό Δημόσιο  για το σκοπό αυτό προς τον 

ασφαλιστικό μεσίτη του ΙΦΣ.  

Επιπροσθέτως, συμφωνείται πως η κοινοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης στα πλαίσια του 

παρόντος ασφαλιστηρίου από την Αναθέτουσα Αρχή  ή οποιοδήποτε άλλο ασφαλιζόμενο, 

ελλείψει πρόδηλου λάθους, θα γίνεται αποδεκτή από τους ασφαλιστές ως έγκυρη 

κοινοποίηση της αξίωσης αυτής για λογαριασμό όλων των ασφαλιζόμενων.  

 

Ειδικός Όρος 4 

Δικαιούχος αποζημίωσης (εφαρμόζεται μόνο σε Ασφαλιστήρια Υλικών Ζημιών) 

Όλες οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις του Ασφαλιστηρίου Υλικών Ζημιών  που υπερβαίνουν 

το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ θα καταβάλλονται, χωρίς να γίνονται 

παρακρατήσεις και οποιοσδήποτε συμψηφισμός (πέραν των τυχόν υποχρεωτικών από τη 

νομοθεσία), στον Ασφαλιστικό Λογαριασμό σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο 

Άρθρο 36 της Σύμβασης.  
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Ειδικός Όρος 5 

Βασική ασφάλιση 

Έχει ρητά γίνει κατανοητό και συμφωνηθεί πως το παρόν ασφαλιστήριο παρέχει βασική 

κάλυψη στα ασφαλιζόμενα μέρη και πως σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, ζημιάς ή 

ευθύνης καλυπτόμενης από το παρόν ασφαλιστήριο, που καλύπτεται εξ ολοκλήρου ή εν 

μέρει στα πλαίσια οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστηρίου ή ασφαλιστηρίων συμβολαίων που 

έχουν συναφθεί από ή για λογαριασμό οποιουδήποτε από τα ασφαλιζόμενα μέρη, οι 

ασφαλιστές θα αποζημιώνουν τα ασφαλιζόμενα μέρη λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι το άλλο 

ασφαλιστήριο ή τα άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν είναι σε ισχύ. Οι ασφαλιστές 

παραιτούνται από τα δικαιώματά τους αναγωγής, εφόσον υφίστανται, έναντι των 

ασφαλιστών του άλλου ασφαλιστηρίου ή των άλλων ασφαλιστηρίων συμβολαίων.  

 

Ειδικός Όρος 6 

Δικαιώματα διαπραγμάτευσης ασφαλιστικών απαιτήσεων 

Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις της παρούσας σχετικά με ασφαλιστικές απαιτήσεις, οι 

ασφαλιστές συμφωνούν πως το Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε 

διακανονισμούς και να διαπραγματεύεται τυχόν ασφαλιστικές απαιτήσεις που εγείρονται 

από τρίτους υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης συναίνεσης των ασφαλιστών. Εφόσον 

το Ελληνικό Δημόσιο  προβεί ή παραλείψει να προβεί σε ενέργειες και αυτό έχει ως άμεση 

συνέπεια την αύξηση της ευθύνης των ασφαλιστών, τότε η υποχρέωση των ασφαλιστών 

να καταβάλλουν το ασφάλισμα μειώνεται στο αντίστοιχο βαθμό. 

 

Ειδικός Όρος 7 

Διαχωρισμός απαιτήσεων  

Το επίπεδο οποιουδήποτε ασφαλίσματος που τίθεται στη διάθεση ενός ασφαλιζόμενου 

μέρους στο πλαίσιο του παρόντος ασφαλιστηρίου αναφορικά με ασφαλιστικές απαιτήσεις 

σχετικές με το Έργο δε θα επηρεάζεται και/ή μειώνεται από τυχόν ασφαλιστικές απαιτήσεις 

που δεν σχετίζονται με το Έργο. 

 

Ειδικός Όρος 8 

Αυτόματη ανασύσταση ασφαλιζομενων κεφαλαίων /Ορίων ευθύνης  

Σε περίπτωση αποζημίωσης υλικών ζημιών, επακόλουθης διακοπής δραστηριότητας, 

απαιτήσεων Τρίτων τα όρια και υπό-όρια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα 

αναπροσαρμόζονται αυτόματα (όρος αυτόματης αναπροσαρμογής ασφαλιζόμενου 

κεφαλαίου), εκτός της περίπτωσης καταστροφικών γεγονότων στα οποία οι συνθήκες 

ανάληψης κινδύνων της ασφαλιστικής αγοράς δεν επιτρέπουν την αυτόματη 
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αναπροσαρμογή των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων /ορίων ευθύνης στα προ του ζημιογόνου 

γεγονότος ποσά. 

Ειδικός Όρος 9 

Παραίτηση από Δικαίωμα Αναγωγής ή Υποκατάστασης  

Οι ασφαλιστές δια της παρούσας συμφωνούν να παραιτηθούν από όλα τα δικαιώματα 

υποκατάστασης  και/ή αναγωγής που ενδεχομένως έχουν ή θα αποκτήσουν έναντι 

οποιουδήποτε ασφαλιζόμενου μέρους (συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού και 

εκπροσώπων) με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αυτά τα δικαιώματα υποκατάστασης ή 

αναγωγής έχουν αποκτηθεί ως συνέπεια Πράξης Ακύρωσης και στις οποίες περιπτώσεις οι 

ασφαλιστές δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματα αυτά έναντι του ασφαλιζόμενου που 

ευθύνεται για την Πράξη Ακύρωσης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τρέχουσα ή 

προηγούμενη ιδιότητα του μέρους αυτού ως ασφαλιζόμενου μέρους. 
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4. Επιστολή ανάληψης υποχρεώσεων ασφαλιστικού μεσίτη  

Προς:        Ελληνικό Δημόσιο   

Αγαπητοί, 

ΘΕΜΑ : Σύμβαση Σύμπραξης με ημερομηνία  [●] μεταξύ  [●] (“ΙΦΣ”) και  [●] 

(“Ελληνικού Δημοσίου”) (“Σύμβαση Σύμπραξης”) 

1. Αναφερόμενοι Όροι  

  Εκτός και αν δηλώνεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα 

επιστολή θα έχουν την ίδια σημασία, όπως ορίζεται στη Σύμβαση Σύμπραξης 

2 Βεβαιώσεις σχετικά με τις ισχύουσες Ασφαλίσεις  

Με την ιδιότητά μας ως ασφαλιστικοί μεσίτες του ΙΦΣ αναφορικά με τις Υποχρεωτικές 

Ασφαλίσεις, επιβεβαιώνουμε πως οι Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις που απαιτείται να 

συναφθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης και το Παράρτημα 9 αυτής : 

2.1 δηλώνουν εσάς και κάθε άλλο πρόσωπο που απαιτείται να δηλωθεί ως 

συνασφαλιζόμενο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 9 της Σύμβασης 

Σύμπραξης, αναφορικά με τα ασφαλιστικά συμφέροντα που σας αντιστοιχούν, 

2.2 έχουν συναφθεί με ασφαλιστές, που κατά τη χρονική στιγμή σύναψης των 

ασφαλιστηρίων και στο βαθμό που μπορούμε να γνωρίζουμε, είναι Αποδεκτοί 

Ασφαλιστές, και έχουν τεθεί με σημερινή ημερομηνία σε πλήρη ισχύ αναφορικά 

με όλα τα θέματα που καθορίζονται στη Σύμβαση Σύμπραξης,  

2.3 όλα τα ασφάλιστρα που είναι καταβλητέα μέχρι σήμερα σε σχέση με τις 

Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις έχουν καταβληθεί και 

2.4 οι ειδικοί όροι που καθορίζονται στο Άρθρο 3 του Παραρτήματος 9 της Σύμβασης 

Σύμπραξης είναι σε πλήρη ισχύ όσον αφορά στις Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις. 

3 Ανάληψη μελλοντικών υποχρεώσεων  

Σύμφωνα με τις εντολές που έχουμε λάβει από τον ΙΦΣ και λαμβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι έχετε εγκρίνει το διορισμό μας ως ασφαλιστικού μεσίτη όσον αφορά στις 

Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις, αναλαμβάνουμε με την παρούσα, σε σχέση με τα 

ασφαλιστικά συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής (και όλων των άλλων μερών που 

προβλέπεται να είναι ασφαλιζόμενοι στο πλαίσιο των Υποχρεωτικών Ασφαλίσεων) και 

αναφορικά με τις Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις τα εξής: 

3.1 Υποχρεώσεις ενημέρωσης 
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3.1.1 να σας ενημερώνουμε τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν τη 

λήξη οποιασδήποτε από τις Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις,  εάν δεν έχουμε λάβει 

εντολή από τον ΙΦΣ να διαπραγματευτούμε την ανανέωσή της και στην 

περίπτωση που έχουμε λάβει τέτοια εντολή να σας πληροφορούμε άμεσα για 

τις σχετικές λεπτομέρειες, 

3.1.2 να σας ενημερώνουμε τουλάχιστον εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες πριν 

σταματήσουμε να ενεργούμε ως ασφαλιστικοί μεσίτες του ΙΦΣ, εκτός εάν 

προκύψουν γεγονότα και περιστάσεις που δεν μπορούμε να ελέγξουμε,  

οπότε θα σας ενημερώνουμε το συντομότερο δυνατόν και 

3.1.3 να καταβάλουμε στον Ασφαλιστικό Λογαριασμό, χωρίς να γίνεται κανενός 

είδους παρακράτηση ή συμψηφισμός για οποιαδήποτε αιτία, όλα τα ποσά που 

εισπράττονται σε σχέση με τις Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις, όπως δηλώνεται  

στο άρθρο 36.2.3 της Σύμβασης Σύμπραξης. 

3.2 Συμβουλευτικές υποχρεώσεις 

3.2.1 να σας ενημερώνουμε εφεξής για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταβολή 

των ασφαλίστρων για οποιαδήποτε Υποχρεωτική Ασφάλιση,  

3.2.2 να σας ενημερώνουμε σχετικά, εάν οποιοσδήποτε ασφαλιστής ακυρώσει ή 

αποστείλει ειδοποίηση ακύρωσης οποιασδήποτε από τις Υποχρεωτικές 

Ασφαλίσεις, τουλάχιστον εξήντα  (60) εργάσιμες ημέρες πριν η ακύρωση 

αυτή τεθεί σε ισχύ ή το νωρίτερο δυνατόν στην περίπτωση που η ειδοποίηση 

για την ακύρωση γίνει λιγότερο από εξήντα  (60)) εργάσιμες ημέρες πριν 

αυτή τεθεί σε ισχύ, 

3.2.3 να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη, αθέτηση 

υποχρέωσης ή γεγονός υπερημερίας για τα οποία έχουμε λάβει γνώση και τα 

οποία μπορούν να ακυρώσουν ή να καταστήσουν μη εκτελεστή εν όλων ή εν 

μέρει οποιαδήποτε από τις Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις ή που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν το βαθμό της κάλυψης που παρέχεται στα πλαίσια των 

Υποχρεωτικών Ασφαλίσεων, 

3.2.4 να σας ενημερώνουμε αμέσως μόλις λάβουμε γνώση για τυχόν αλλαγές στις 

Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ως συνέπεια 

μείωση των ορίων της κάλυψης (συμπεριλαμβανομένων αυτών που 

προκύπτουν από επεκτάσεις της κάλυψης) ή αύξηση των αφαιρετέων 

απαλλαγών, αποκλεισμών ή εξαιρέσεων, 

3.2.5 να ενημερώνουμε τον ΙΦΣ για το καθήκον του να επιδεικνύει στο μέγιστο 

βαθμό καλή πίστη έναντι των ασφαλιστών ως ασφαλιζόμενος γενικά και 

επιπλέον ειδικά ως προς τις καταβολές του στα πλαίσια των Υποχρεωτικών 
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Ασφαλίσεων πριν την έναρξη ή την ανανέωση τους και καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος των ασφαλιστικών συμβάσεων, και 

3.2.6 να παρέχουμε συμβουλές στον ΙΦΣ, χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των 

ανωτέρω, ως προς τα εξής: 

3.2.6.1 τα γεγονότα, περιστάσεις και πεποιθήσεις που θα πρέπει να 

γνωστοποιηθούν στους ασφαλιστές και 

3.2.6.2 την υποχρέωση να μην προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις για οποιαδήποτε 

γεγονότα, ζητήματα ή πεποιθήσεις προς τους ασφαλιστές. 

3.3 Υποχρεώσεις αποκάλυψης στοιχείων 

3.3.1 να γνωστοποιούμε στους ασφαλιστές κάθε πληροφορία που βρίσκεται στη 

διάθεσή μας καθώς και κάθε γεγονός, μεταβολή των συνθηκών ή  περιστατικό 

που περιέρχεται σε γνώση μας και που είναι ουσιώδες ως προς τους 

κινδύνους που ασφαλίζονται στα πλαίσια των Υποχρεωτικών Ασφαλίσεων και 

το οποίο θα πρέπει να γνωστοποιείται στους ασφαλιστές το συντομότερο 

δυνατόν αφού λάβουμε γνώση της σχετικής πληροφορίας, γεγονότος, 

μεταβολής των συνθηκών ή περιστατικού είτε πριν την έναρξη ή ανανέωση 

ή άλλως και 

3.3.2 να χειριζόμαστε ως εμπιστευτική, εφόσον έχει χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτική, κάθε πληροφορία που μας έχει χορηγηθεί από ή για 

λογαριασμό του ΙΦΣ ή της Αναθέτουσας Αρχής  και να μην αποκαλύπτουμε 

τέτοιες πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 

παρόχου των πληροφοριών αυτών, προς οποιονδήποτε τρίτο πλην των 

προσώπων εκείνων που, κατά την εύλογη κρίση μας, έχουν ανάγκη 

πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες κατά καιρούς καθώς και πλην των 

περιπτώσεων που αυτή η αποκάλυψη γίνεται επί σκοπώ εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών μας ενημέρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της 

παρούσας επιστολής. Η υποχρέωσή μας για εμπιστευτικότητα δεν θα κωλύει 

την εκπλήρωση των καθηκόντων μας έναντι του ΙΦΣ και δεν θα ισχύει σε 

περίπτωση που η αποκάλυψη επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή από το 

νόμο ή από απόφαση κυβερνητικής ή άλλης ανεξάρτητης αρχής που έχει ισχύ 

νόμου ή σε περίπτωση που η πληροφορία είναι ήδη γνωστή στο ευρύ κοινό.  

3.4 Διαχειριστικές υποχρεώσεις 

3.4.1 να τηρούμε σε αρχείο όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις Υποχρεωτικές 

Ασφαλίσεις ή αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία των Υποχρεωτικών 

Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

ασφαλιστικών αποδείξεων, συμβάσεων, συμβολαίων, προσθέτων πράξεων 

και όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν την ανανέωση των 
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Υποχρεωτικών Ασφαλίσεων, την καταβολή των ασφαλίστρων, την έγερση 

ασφαλιστικών απαιτήσεων και την είσπραξη αποζημιώσεων, 

3.4.2 να χορηγούμε στην Αναθέτουσα Αρχή  και / ή τους ασφαλιστικούς της 

συμβούλους (ή σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους), εφεξής και 

εφόσον μας ζητηθεί, αντίγραφα των εγγράφων που προσδιορίζονται στην 

παράγραφο 3.4.1 της παρούσας επιστολής και να θέτουμε στη διάθεση των 

προσώπων αυτών τα πρωτότυπα έγγραφα το συντομότερο δυνατόν μετά από 

σχετικό αίτημα της Αναθέτουσα Αρχή  , 

3.4.3 να διαχειριζόμαστε τις καταβολές ασφαλίστρων που οφείλονται σύμφωνα με 

τις Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις έτσι ώστε, στο βαθμό που διαθέτουμε τα 

απαραίτητα κεφάλαια, όλες οι πληρωμές ασφαλίστρων να καταβάλλονται 

στους ασφαλιστές σύμφωνα με τους όρους των Υποχρεωτικών Ασφαλίσεων,  

3.4.4 να διαχειριζόμαστε τις καταβολές ασφαλιστικών αποζημιώσεων από τους 

ασφαλιστές αναφορικά με τις Ασφαλίσεις («Ασφαλιστικές Απαιτήσεις») 

συμπεριλαμβανομένων:  

3.4.4.1 της διαπραγμάτευσης της εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Απαιτήσεων 

αναφορικά με Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις,  

3.4.4.2 της συλλογής και παροχής κάθε πληροφορίας που απαιτούν οι 

ασφαλιστές αναφορικά με τις Ασφαλιστικές Απαιτήσεις στα πλαίσια των 

Υποχρεωτικών Ασφαλίσεων και 

3.4.4.3 στο βαθμό που αυτό είναι σχετικό και εφικτό, της διαμεσολάβησης και 

ενημέρωσης προς την Αναθέτουσα Αρχή   καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκκαθάρισης, καταβολής και διαχείρισης αυτών των Ασφαλιστικών 

Απαιτήσεων. 

3.4.5 να πληροφορούμε την Αναθέτουσα Αρχή   αμέσως μετά τη γνωστοποίηση σε 

εμάς τυχόν ουσιωδών τροποποιήσεων που έχουμε εντολή να επιφέρουμε 

στους όρους των Υποχρεωτικών Ασφαλίσεων και που, σε περίπτωση που 

τεθούν σε ισχύ, θα είχαν ως συνέπεια ουσιώδη μείωση των ορίων κάλυψης ή 

αύξηση των αφαιρετέων απαλλαγών, αποκλεισμών ή εξαιρέσεων, 

3.4.6 να πληροφορούμε την Αναθέτουσα Αρχή   προκαταβολικά για τυχόν 

τροποποιήσεις των όρων, καθυστέρηση, μη ανανέωση και / ή ακύρωση 

οποιουδήποτε ασφαλιστηρίου στα πλαίσια των Υποχρεωτικών Ασφαλίσεων 

και 

3.4.7 να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επισυνάπτονται σε κάθε 

ένα από τα ασφαλιστήρια που αποδεικνύουν τις Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις 
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(κατά τη σύναψή του) οι ειδικοί όροι στη μορφή που καθορίζεται στο Άρθρο  

3 του Παραρτήματος 9 της Σύμβασης Σύμπραξης. 

     3.4.8 να  σας παρέχουμε επιστολές της παρούσας μορφής με κάθε ανανέωση των  

Υποχρεωτικών Ασφαλίσεων καθώς και οποτεδήποτε μας ζητήσετε. Επίσης 

θα παρέχουμε αντίγραφα των επιστολών αυτών και σε άλλα πρόσωπα καθ’ 

υπόδειξη σας.  

4 Στοιχεία επικοινωνίας 

Οι υποχρεώσεις μας απέναντί σας για ενημέρωση και πληροφόρηση σύμφωνα με το άρθρο 

3 της παρούσας επιστολής θα θεωρούνται πως έχουν εκπληρωθεί με την παροχή εκ μέρους 

μας των απαραίτητων πληροφοριών εγγράφως προς το Ελληνικό Δημόσιο  στην ακόλουθη 

διεύθυνση / ηλεκτρονική διεύθυνση / αριθμό τηλεομοιοτυπίας   : 

  

Με εκτίμηση, 

 

-------------------- 

Για λογαριασμό του    [ασφαλιστικός μεσίτης του ΙΦΣ] 

 

  



             Σελίδα30από30 

5. Ορισμοί  

«Αναπόφευκτο Σταθερό Κόστος» ορίζεται το σταθερό κόστος με το οποίο επιβαρύνεται 

ο ΙΦΣ και το οποίο πρώτο καθίσταται απαιτητό για πληρωμή από τον ΙΦΣ κατά τη διάρκεια 

της Περιόδου Αποζημίωσης όπως ορίζεται στο Παράρτημα 9 (Ασφαλίσεις) της Σύμβασης 

Σύμπραξης, εξαιρουμένων όμως των εξής: 

(α)  δαπανών που θα μπορούσαν εύλογα να περιοριστούν ή να αποφευχθούν από τον ΙΦΣ,  

(β)  πληρωμών προς τις συνδεδεμένες με τον ΙΦΣ επιχειρήσεις (εξαιρουμένων των 

πληρωμών που γίνονται προς Υπεργολάβους σύμφωνα με τους όρους και τις 

προβλέψεις των Συμβάσεων Υπεργολαβίας), 

(γ)  πληρωμών που δεν γίνονται σε όρους αγοράς (arm's length), 

(δ)  πληρωμών προς μετόχους του ΙΦΣ, Δευτερεύοντες Χρηματοδότες και καταβολών 

οποιωνδήποτε άλλων χρηματοοικονομικών εξόδων εκτός του Κόστους Εξυπηρέτησης 

Κύριου Χρέους, 

(ε)  αποθετικών ζημιών που υφίσταται ή ισχυρίζεται ότι υφίσταται οποιοδήποτε πρόσωπο,  

(στ)  προστίμων, ποινών ή ζημιών για παράνομες πράξεις και αθέτηση συμβατικών ή άλλων 

νόμιμων υποχρεώσεων, 

(ζ)   πληρωμών που ο ΙΦΣ μπορεί να διεκδικήσει συμβατικά ή αναφορικά με τις οποίες ο 

ΙΦΣ μπορεί να στραφεί κατά τρίτου (όσον αφορά στην ίδια ευθύνη),  

(η)  πληρωμών στο βαθμό που είναι διαθέσιμες στο ΙΦΣ: 

(i) αποθεματικά από τα οποία μπορεί να αντλήσει χωρίς να παραβιάσει τις Κύριες 

Συμβάσεις Χρηματοδότησης, 

(ii)  πιστώσεις σε αναμονή ή δυνητικές πιστώσεις ή χρηματοδοτικά κεφάλαια που ο 

ΙΦΣ έχει δικαίωμα να έχει στη διάθεσή του  

(θ)  πληρωμών που αντιπροσωπεύουν τυχόν κέρδη από το Έργο (στο βαθμό που δεν 

εξαιρούνται ήδη σύμφωνα με την περίπτωση (ε) ανωτέρω)      

«Εισοδήματα» ορίζονται το προβλεπόμενο Αναπόφευκτο Σταθερό Κόστος και το Κόστος 

Εξυπηρέτησης Κυρίου Χρέους του ΙΦΣ. 

«Κόστος Εξυπηρέτησης Κύριου Χρέους» ορίζεται το κόστος εξυπηρέτησης των 

τοκοχρεολυσίων που προκύπτουν στο πλαίσιο των Κύριων Συμβάσεων Χρηματοδότησης, 

μείον: 

(α) ποσά που είναι σε καθυστέρηση και 

(β) όλα τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί από τον ΙΦΣ και τα οποία ο ΙΦΣ δικαιούται να 

χρησιμοποιήσει για να κάνει τις σχετικές πληρωμές χωρίς να παραβιάσει τους όρους 

των Κύριων Συμβάσεων Χρηματοδότησης. 


