Ασφάλιση και κορωνοϊός (Covid 19)*
Η πρώτη προσέγγιση
1. Η επιδηµία που ζούµε, πρωτόγνωρη όχι µόνο για τους σύγχρονους, αλλά και για τις γενιές που
έχουν πια φύγει, έχει πέραν των άλλων τραγικών συνεπειών και ένα κεντρικό χαρακτηριστικό. Ότι
ήταν πραγµατικά απρόβλεπτη, δεν την προκάλεσαν κάποιοι από πρόθεση ούτε αµέλεια ούτε
µπορούσε να προβλεφθεί ο βαθµός της έκτασης που θα έπαιρνε. Τα απρόβλεπτα όµως για το άτοµο,
την επιχείρηση και οι οικονοµικές τους συνέπειες είναι αυτά για τα οποία ασφαλίζονται, ενώ για την
ίδια την ασφαλιστική επιχείρηση από µία άποψη δεν είναι ή δεν πρέπει να είναι απρόβλεπτα, αν και
καλύπτει τις ζηµιές που συνεπάγονται, γιατί υπολογίζει τα απρόβλεπτα στο σύνολο και, µε βάση τον
νόµο των πιθανοτήτων µπορεί να αναλάβει τον κίνδυνο, ως κάτι συνολικά προβλέψιµο και να
κοστολογήσει την υπηρεσία της. Όταν τεχνικά δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν οι συνέπειες ενός
κινδύνου, που είναι άγνωστος ή πολύ σπάνιος ή γιατί δεν έχει εµπειρία η αγορά ή και γιατί δεν είναι
εµπορεύσιµος λόγω του µεγάλου µεγέθους του, δεν τον αναλαµβάνει ή τον εξαιρεί. Η ασφάλιση
ενεργεί σε ένα πλαίσιο προβλεψιµότητας, ώστε ο ασφαλιστής να αναλαµβάνει κινδύνους
ασφαλίσιµους µε ανταγωνιστικό ασφάλιστρο και να µην κινδυνεύει να του ανακληθεί η άδεια και να
κλείσει από έναν κίνδυνο που ανέλαβε και αποδείχθηκε µη ασφαλίσιµος.
Θα µπορούσε κανείς να πει ότι απρόβλεπτος για την αγορά και όχι µόνο για τον καθένα είναι και ο
κίνδυνος της σηµερινής επιδηµίας του κορωνοϊού, γιατί βρίσκεται εκτός πλαισίου προβλεψιµότητας ή
αλλιώς, γιατί θα ήταν εκτός εµπορικής λογικής να κάνει προβλέψεις ο ασφαλιστής και να
δηµιουργήσει αποθέµατα για κάτι, η έκταση και η ταχύτητα εξάπλωσης του οποίου δεν είχε
προηγούµενο στη σύγχρονη εποχή. Και να µην ξεχνάµε ότι η ασφαλιστική δεν είναι κάτι άλλο από µία
εµπορική επιχείρηση. Εντούτοις είναι πολύ απλοϊκό να συµπεράνει κανείς ότι γενικά οι οικονοµικές
ζηµιές που προκάλεσε η πανδηµία δεν καλύπτονται. Το αν καλύπτονται από ασφαλιστήρια σε ισχύ, θα
εξαρτηθεί, µεταξύ άλλων, από το είδος της κάλυψης, τη συµβατική της διαµόρφωση και το βαθµό
επίδρασης της πανδηµίας.
Η διαµόρφωση των διαφόρων στερεότυπων ασφαλιστικών ρητρών, των εξαιρέσεων, των
περιορισµών της ευθύνης από ένα ποσό µέχρι ένα άλλο, των υποχρεώσεων που θέτουν στους
ασφαλισµένους να τηρούν προληπτικά µέτρα, οφείλονται και στις εµπειρίες της ασφαλιστικής αγοράς,
που έχουν αποκτήσει µε τα χρόνια από διάφορα σηµαντικά γεγονότα για την ευθύνη των ασφαλιστών
από τους κινδύνους που αναλαµβάνουν σε παγκόσµιο επίπεδο. Είναι συνεπώς αναµενόµενο ότι µετά
την πρωτόγνωρη εµπειρία του Covid 19, θα αλλάξουν στο µέλλον ορισµένοι όροι.
Προς το παρόν θα πρέπει να αναζητηθεί κατά πόσον µπορούν µε τα σε ισχύ ασφαλιστήρια να
προβληθούν απαιτήσεις σε τύπους ασφάλισης κυρίως ασθενειών, αστικής ευθύνης και περιουσιακών
ζηµιών που προκάλεσε ο εν λόγω κίνδυνος. Η «συγκοµιδή» ίσως να µην είναι µεγάλη, κυρίως γιατί οι
µεγάλες υλικές ζηµιές που προκαλούν στις επιχειρήσεις η διακοπή των εργασιών και η απώλεια της
πελατείας των (που δεν ανήκουν στον ασφαλιστικό κλάδο υγείας), αποτελούν κίνδυνο που κατ΄ αρχήν
δεν πωλείται στην διεθνή αγορά, αν δεν είναι απόρροια υλικής βλάβης. Είναι δε στα θέµατα της
διεθνούς συζήτησης να υποχρεώσει η εποπτική Αρχή ή το Κράτος τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να
αναλάβουν αναδροµικά µε τη στήριξη του Κράτους κινδύνους που δεν είχαν αναλάβει, γιατί κανείς
δεν είχε προβλέψει αυτό που συνέβη, ή να αναλάβει το Κράτος να καταβάλει στις επιχειρήσεις αυτό
που θα κατέβαλαν οι ασφαλιστές, αν ήσαν σωστά ασφαλισµένες1, συζήτηση που βρίσκει αντίθετη την
αγορά και την ΕΙΟΡΑ2.
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∆ιαδικτυακή προδηµοσίευση από την «Επιθεώρηση του Εµπορικού ∆ιακαίου», β΄τεύχος Απριλίου – Ιουνίου 2020.
A. Μilne, A Critical COVID-19 Economic Policy Tool: Retrospective Insurance, SSNR 23.3.2020
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3558667.
2
Η ΕΙΟΡΑ στην από 1.4.2020 ανακοίνωσή της συνιστά στους ασφαλιστές να λαµβάνουν υπόψη την κατάσταση που έφερε η
πανδηµία και να είναι ευέλικτοι στην αντιµετώπιση αλλαγών των συνήθων συµπεριφορών των καταναλωτών (λ.χ. να µην
µπορούν να υποβάλουν εγκαίρως claim), αλλά από την άλλη πλευρά προειδοποιεί ότι τυχόν υποχρέωση των ασφαλιστών να
αναλάβουν αναδροµικά καλύψεις µπορεί να οδηγήσει σε πτωχεύσεις και να χάσουν ασφαλισµένοι κάλυψη που έχουν αγοράσει,
χάριν της χορήγησης κάλυψης µη ασφαλισµένων.
1
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Ασφαλίσεις προσώπων
i. Ασφάλιση ασθενειών
2. Η ασφαλιστική κάλυψη που σχετίζεται περισσότερο µε την επιδηµία είναι ασφαλώς αυτή που
παρέχει η ασφάλιση ασθενειών, νοσοκοµειακών και µη. Όµως κατ΄ αρχήν τα ασφαλιστήρια δεν
προβλέπουν να καλύπτονται πάντα όλες οι ασθένειες και αιτίες που τις προκαλούν, αλλά όσες έχουν
ειδικά προσδιοριστεί, ενώ, αν προσδιορίζονται οι καλύψεις των ασθενειών γενικότερα, µπορούν να
περιλαµβάνουν στις εξαιρέσεις τις ασθένειες από πανδηµίες. Τέλος στην Ελλάδα, οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις παρέχουν νοσοκοµειακές καλύψεις σε όσα ιδιωτικά θεραπευτήρια είναι συνδεδεµένα µε
αυτές, ενώ από την άλλη πλευρά, για λόγους περιορισµού της διάδοσης της νόσου, η Πολιτεία δεν
επιτρέπει οι προσβεβληµένοι από Covid 19 να γίνονται δεκτοί προς θεραπεία, παρά µόνο από δηµόσια
νοσοκοµεία. Συνεπώς είναι µικρή για την ελληνική ασφαλιστική βιοµηχανία ασθενειών η επιβάρυνση
που επιφέρει η πανδηµία, και περιλαµβάνει κυρίως το ηµερήσιο κατ’ αποκοπή ποσό που τυχόν
συµφωνήθηκε να καταβάλλεται για τις ορισµένες ηµέρες νοσηλείας, ως συµπλήρωµα της
νοσοκοµειακής κάλυψης, συνήθως χωρίς να συνδέεται η παροχή στον ασφαλισµένο ασθενή µε το
είδος της ασθένειας και το θεραπευτήριο όπου νοσηλεύεται, άρα περιλαµβάνει τον ασφαλισµένο
ασθενή από τον ιό που θεραπεύεται σε κρατικό νοσοκοµείο.
Αν ο, χάριν πρόληψης, αποκλεισµός των ιδιωτικών θεραπευτηρίων δεν υπήρχε, όπως δεν υπάρχει
κατά πληροφορίες σε ορισµένες άλλες χώρες, και τα ασφαλιστήρια δεν προέβλεπαν εξαίρεση από
νόσους που οφείλονται σε πανδηµίες αναγνωρισµένες από κάποιο εθνικό ή υπερεθνικό φορέα, η
ασφαλιστική επιχείρηση θα κάλυπτε τα νοσήλια.
Πάντως, οι επιβαρυντικές συνέπειες της πανδηµίας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν
κλάδους υγείας µπορούν να προέλθουν άµεσα και από τα έκτακτα µέτρα που λαµβάνει η Πολιτεία,
όπως συµβαίνει και µε άλλες χώρες. Στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης και σε άλλες Πολιτείες των
ΗΠΑ, η εποπτική Αρχή, ως αναγκαστικό µέσο κατά της εξάπλωσης του ιού µε περιορισµό των
επισκέψεων σε νοσοκοµεία που ευνοούν τη µετάδοση της νόσου, υποχρέωσε τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις να παρέχουν µε µηδενικό κόστος στους καταναλωτές ασφαλισµένους οιαδήποτε
τηλεϊατρική συµβουλή/ θεραπεία3, ενώ νοµοσχέδια προβλέπουν υποχρέωση να παρέχουν καλύψεις
που δεν έχουν συµφωνηθεί στα ασφαλιστήρια4! Πρόκειται για µονοµερή µέτρα που, εκεί όπου
συζητούνται ή εφαρµόζονται, αµφισβητείται η συνταγµατικότητά τους5. Αλλά και το µέτρο της
υποχρεωτικής διακοπής ορισµένων επιχειρήσεων που έχουν εισάγει οι ΠΝΠ της Κυβέρνησης και
διάφορες νοµοθεσίες άλλων Κρατών, προσβάλλει ατοµικά δικαιώµατα, χωρίς όµως να στερείται
συνταγµατικής νοµιµοποίησης όταν τηρείται σωστά. Οι Κυβερνήσεις συµµετέχουν σε µέρος των
δυσµενών συνεπειών µε ενισχύσεις των πληττόµενων επιχειρήσεων από τα δηµόσια έσοδα (δηλαδή
χρήµα των φορολογούµενων) και το ζητούµενο είναι η σύµφωνη µε το περί δικαίου αίσθηµα, εύστοχη
κατανοµή των βαρών, καθόσον η προτεραιότητα στα µέτρα περιορισµού της διάδοσης της επιδηµίας
δεν είναι ζητούµενο, αλλά δεδοµένο6.
Γενικεύοντας µπορούµε να πούµε ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν κινδύνους
ασθενειών, δεν επιβαρύνονται στην έκταση που εκ πρώτης όψεως θα ανέµενε κανείς ότι θα επέφερε γι’
αυτές η πανδηµία. Τούτο συµβαίνει γιατί η αντιµετώπιση των κινδύνων της υγείας αφορά άµεσα όλο

3
Στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, ο Κυβερνήτης της Α.Cuomo, ανακοίνωσε στις 14.3.2020 ότι το Υπουργείο Οικονοµικών
(Department of Financial Services) θα ζητήσει από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να παραιτηθούν από την πάγια πρόβλεψη των
ασφαλιστηρίων υγείας στη χώρα αυτή συµµετοχής των ασφαλισµένων στον κίνδυνο για ιατρικές τηλεεπισκέψεις, άσχετα αν
σχετίζεται η τηλεεπίσκεψη µε τον κορωνοϊό, ώστε να ενθαρρύνονται οι πολίτες να έχουν ιατρικές φροντίδες από το σπίτι τους,
περιορίζοντας τις επισκέψεις στα νοσοκοµεία και την µε αυτόν τον τρόπο διάδοση του ιού (πληροφ. του insurancenewsnet της
17.4.20). Τούτο έγινε πράξη από το Υπουργείο που επιπλέον υποχρέωσε τους ασφαλιστές να παρέχουν τηλεϊατρικές φροντίδες
στους ασφαλισµένους τους δωρεάν.
4
Στις ΗΠΑ, οι Πολιτείες της Λουιζιάνας, Μασαχουσέτης, Νέας Υόρκης, Νέας Υερσέης, Οχάιο, Πενσυλβανίας και Νοτίου
Καρολίνας εισηγούνται ρυθµίσεις που υποχρεώνουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις να καταβάλουν σε µικρές ασφαλισµένες
επιχειρήσεις µε όχι περισσότερο προσωπικό από 100-150 άτοµα ασφάλισµα λόγω απώλειας χρήσης αγαθών, επαγγελµατικής
απασχόλησης ή διακοπής των εργασιών τους εξαιτίας του κορωνοϊού, ανεξάρτητα αν τα ασφαλιστήριά τους καλύπτουν
κινδύνους περιουσίας ή διακοπής της επιχείρησης (π.χ. το νοµοσχέδιο της Νοτίου Καρολίνας προβλέπει ότι “Notwithstanding
any provision of law to the contrary, every policy of insurance in force in this state insuring against loss or damage to
property…., that includes a loss of use and occupancy, or business interruption, shall be construed to include, among the covered
perils under the policy, coverage for loss of use and occupancy, or business interruption, directly or indirectly resulting from the
global pandemic known as Covid-19 virus...”. (Ιnsuranceday 28.4.2020, www. insuranceday.com).
5
A. Ladbury, Ιnsuranceday, όπ.π.
6
Όπως µας πληροφορεί το πρακτορείο Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-03/washing-hands-ofcoronavirus-insurers-to-sidestep-most-costs), στην Κίνα η Κυβέρνηση είχε αναλάβει να συνδράµει στην κάλυψη για τα ιατρικά/
νοσοκοµειακά έξοδα αντιµετώπισης του ιού.
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τον πληθυσµό και το υψηλότερο αγαθό της ανθρώπινης κοινωνίας, «την ύπαρξη», και όχι µόνο
ορισµένες επιχειρήσεις όπως αφορούν π.χ. οι κίνδυνοι πυρός, µε αποτέλεσµα το Κράτος να
αναλαµβάνει κατά προτεραιότητα τη µέριµνα ώστε να υπάρχουν οι βασικές παροχές υγείας, στις
οποίες συγκαταλέγονται πρώτιστα και οι σχετιζόµενες µε τον περιορισµό της εξάπλωσης της
πανδηµίας και µε τη θεραπεία των ασθενών από αυτήν. Επειδή αυτή η προτεραιότητα δεν µπορεί να
αφεθεί εξ ολοκλήρου στην ασφαλιστική επιχείρηση και να εξαρτάται η ικανοποίησή της από τους
ασφαλιστικούς της όρους και την χρηµατοοικονοµική της ευρωστία, όσο καλά και αν εποπτεύεται,
παρά µόνο βοηθητικά/ συµπληρωµατικά και επειδή η πλήρης κάλυψη λόγω µεγέθους του κινδύνου θα
απαιτούσε εξωπραγµατικά υψηλό ασφάλιστρο, η διαµόρφωση των ασφαλιστηρίων υγείας είναι
προσαρµοσµένη σε καλύψεις συνηθισµένων κινδύνων ασθενειών. Έτσι, η έκθεση των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων στους ασυνήθιστους, άγνωστους και δύσκολα ελέγξιµους κινδύνους από τις πανδηµίες
είναι περιορισµένη.
ii. Ασφάλιση θανάτου
3. Εννοείται ότι ο ασφαλιστής ασφάλισης θανάτου θα καταβάλει στον δικαιούχο το προβλεπόµενο
ασφάλισµα για τους ασφαλισµένους που κατέληξαν από τη νόσο, αλλά, ευτυχώς για την Ελλάδα, η
επιβάρυνση της ασφαλιστικής βιοµηχανίας είναι µικρή. Εκτός τούτου η επιβάρυνση είναι µικρή και
λόγω του ότι τα θύµατα είναι µεγάλης ηλικίας και άρα η παροχή του ασφαλιστή αφορά κυρίως το
αποταµιευµένο ασφάλιστρο και όχι το ασφάλιστρο κινδύνου.
iii. Ασφάλιση ατυχηµάτων
4. Τέλος, αν υπάρχει κάλυψη ατυχηµάτων αλλά όχι ασθενειών, ο ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται
από τις οικονοµικές συνέπειες της νόσου, γιατί η ασφάλιση ατυχηµάτων προϋποθέτει αυτές να είναι
συνέπεια, µεταξύ άλλων, βίαιης εξωτερικής αιτίας, τόσο κατά το ελληνικό όσο και κατά τα γνωστά
αλλοδαπά νοµοθετικά συστήµατα και πρακτική7.

Η γενική αντιµετώπιση της πανδηµίας ως γεγονότος ανωτέρας βίας
i. Προσδιορισµός της ανωτέρας βίας
5. Εν προκειµένω, το αν η πανδηµία του κορωνοϊού είναι ανωτέρα βία ή όχι που µπορεί να
επικαλεστεί ο ασφαλιστής, είναι ένα θέµα χωρίς αντικείµενο, ασχέτως του ότι αποτελεί ένα καλό
παράδειγµα, αν ήθελε κανείς να δώσει τον ορισµό της. Η ασφαλιστική επιχείρηση πριν τη σύναψη της
ασφαλιστικής σύµβασης θα ερευνήσει αν οι ζηµιές από διαταγή Αρχής, όπως η επιβολή διακοπής
επιχειρήσεων, η επιβολή καραντίνας ή ακόµα επίταξης της επιχείρησης ή στοιχείων αυτής, θα
καλυφθούν ως ασφαλιστικός κίνδυνος ή θα απορριφθούν ως ανεπιθύµητος κίνδυνος, µε κριτήρια
ασφαλιστικοτεχνικά και εµπορικά. Το ότι για τον ασφαλισµένο οι εν λόγω κίνδυνοι, στο µέτρο που τον
εµποδίζουν να εκπληρώσει συµβατικές του υποχρεώσεις, τον απαλλάσσουν κατ΄ αρχήν από αυτές
λόγω ανωτέρας βίας, δεν έχει σηµασία για την ανάληψη του κινδύνου. Γι’ αυτό, αν δεν έχει εξαιρέσει
τους κινδύνους αυτούς ο ασφαλιστής, είναι άνευ αντικειµένου η επίκληση της ανωτέρας βίας προς
απαλλαγή του8.
Η ανωτέρα βία αναγνωρίζεται σε γενικές γραµµές ως «ανώτερη» εξωτερική δύναµη, µε την
έννοια ότι βρίσκεται πέρα από κάθε δυνατότητα που είχε το πρόσωπο να εµποδίσει τις βλαπτικές
της συνέπειες ή να τις προβλέψει9, µε αποτέλεσµα ο υπόχρεος µιας παροχής να µην ευθύνεται για
την εντεύθεν αδυναµία εκπλήρωσής της. Έτσι τα ζητήµατα που γεννώνται σχετικά δεν είναι αν, λόγω
ανωτέρας βίας, απελευθερώνεται ή όχι ο υπόχρεος προς παροχή, αλλά κυρίως η αξιολόγηση αν τα
πραγµατικά περιστατικά και οι περιστάσεις µπορούν να χαρακτηριστούν ότι στοιχειοθετούν
ανωτέρα βία, το ποιος κάνει την αξιολόγηση και το ποιος φέρει το βάρος της απόδειξης.

7

Βλ. Ι. Ρόκα, Ασφαλιστικό ∆ίκαιο, Εισηγήσεις 2019, αρ. περ. 338.
Μόνο αν ανατραπεί πλήρως και για ένα όχι µικρό διάστηµα ο νόµος των πιθανοτήτων, in abstracto για όλη την αγορά εξαιτίας
µιας κοινής εξωτερικής αιτίας/κινδύνου, µπορεί να απαλλαγεί «εκ των πραγµάτων», λόγω συγγνωστής αδυναµίας της από την
υποχρέωση καταβολής του ασφαλίσµατος, έστω και αν ο κίνδυνος δεν έχει εξαιρεθεί. Σε αυτή την περίπτωση παρίσταται
ανάγκη επέµβασης του ρυθµιστή /εποπτικής Αρχής, που θα πρέπει, µαζί µε τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οµάδας ανώτατου
επιπέδου ειδικών, ιατρών, αναλογιστών, οικονοµικών, νοµικών κ.α., να καταστρώσουν ένα «ρυθµιστικό πλαίσιο ανάγκης».
9
Σύµφωνα µε την απόφαση C-296/86 ∆ικΕΕ της 8.3.1988, (McNicholl κ.λπ.), σκέψη 11, ανωτέρα βία συνιστούν γεγονότα που
οφείλονται σε περιστάσεις ξένες προς αυτόν που την επικαλείται, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, οι συνέπειες των οποίων δεν
µπορούσαν να έχουν αποφευχθεί παρ’ όλη την επιδειχθείσα επιµέλεια.
8
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Όταν όµως µιλάµε για την υποχρέωση του ασφαλιστή, είναι φανερό ότι ούτος δεν εµποδίζεται στο
να καταβάλει τα νοσήλια επειδή η νόσος, η έκταση και οι συνέπειές της ήταν εντελώς απρόβλεπτα και
µάλιστα, όχι µόνο για τον καθένα, αλλά και για την ίδια την ασφαλιστική βιοµηχανία σαν σύνολο,
αφού το επάγγελµα του ασφαλιστή είναι να αναλαµβάνει τις οικονοµικές συνέπειες του ασφαλισµένου
του από τυχαία ζηµιογόνα γεγονότα, δηλαδή γεγονότα που συνέβησαν πέραν της θέλησής του, όπως
είναι και αυτά που προκλήθηκαν γιατί ο ασφαλισµένος λόγω ανωτέρας βίας δεν µπορούσε να τα
αποφύγει. Αφού µία ασφαλιστική επιχείρηση δεν εξαίρεσε την ασφαλιστική κάλυψη ασθενειών που
οφείλονται σε πανδηµία, ενώ είχε ευχέρεια να το κάνει, υποχρεούται να την καλύψει. Η καταβολή της
ασφαλιστικής αποζηµίωσης είναι εκδήλωση της παροχής του ασφαλιστή, που είναι η υπόσχεση
κάλυψης που «πούλησε» έναντι ασφαλίστρου στον ασφαλισµένο και έκανε και τις κατά νόµο
προβλέψεις και άρα δεν µπορεί να απαιτήσει να του «επιστραφεί» αυτό που έχει ήδη πουλήσει και του
παρείχε από τον χρόνο της αγοράς του, γιατί κατ’ αποτέλεσµα αυτό θα σήµαινε η άρνηση καταβολής
της ασφαλιστικής αποζηµίωσης.
Ευκολότερο είναι το ζήτηµα, όταν κάποιο περιοριστικό µέτρο του Κράτους εµποδίζει την παροχή
του υπόχρεου. Τούτο γιατί δεν θα απαιτηθεί να κρίνεται αν για την κάθε συγκεκριµένη περίπτωση η
νόσος αποτέλεσε λόγο ανωτέρας βίας, αφού η αδυναµία παροχής θα έχει επιβληθεί από το Κράτος.
Το εµπόδιο είναι λοιπόν ότι τούτο επιβάλλεται αναγκαστικά από το Κράτος µε βαρύτατες κυρώσεις
για τους παραβάτες (δίωξη για ανθρωποκτονία αν πεθάνει κάποιος από µόλυνση εξαιτίας της
παράβασης) µε σκοπό τον περιορισµό της εξάπλωσης της νόσου και άρα το γεγονός ανωτέρας βίας
είναι το κρατικό µέτρο, ενώ χωρίς αυτό θα ήταν η ανωτέρα βία, ακριβέστερα η κρίση, αν για τη
συγκεκριµένη περίπτωση αποτελεί η νόσος γεγονός ανωτέρας βίας. Π.χ. η αδυναµία εκτέλεσης
ξενοδοχειακής υπηρεσίας σε οργανωτή ταξιδίων, λόγω κυβερνητικής απαγόρευσης που καταλαµβάνει
την εν λόγω υπηρεσία και που εκδόθηκε στα πλαίσια των µέτρων που λαµβάνονται για τον περιορισµό
της ταχύτατα διαδιδόµενης αυτής ασθένειας. Οι αναλυτικές λίστες των επιχειρήσεων που στην Ελλάδα
υποχρεώθηκαν να κλείσουν προσωρινά10, σε συνδυασµό µε το ότι το κριτήριο της ένταξής τους είναι η
αποφυγή του συνωστισµού, περιορίζει τη δυνατότητα αναγνώρισης δικαστικά ή εξώδικα και σε άλλα
είδη επιχειρήσεων που έκλεισαν οικειοθελώς προληπτικά, ότι το κλείσιµο οφείλεται σε λόγο ανωτέρας
βίας που τους απαλλάσσει επίσης από υποχρεώσεις τους προς παροχή.

ii. Πρόκληση ασφαλιστικών κινδύνων από τα περιοριστικά µέτρα
6. Το ότι η επιδηµία, τουλάχιστον στην έκταση που έλαβε, είναι κάτι που δεν ανέµενε ούτε όφειλε
να αναµένει και ο πλέον προνοητικός συναλλασσόµενος, δεν σηµαίνει ότι µπορεί οριζόντια να
10
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εισήγαγαν οι ΠΝΠ 25.2.2020, άρθ. πρώτο, παρ. 2, περ. ζ’ & παρ. 4 περ. ε’: κύρωση από
αρθ. 1 ν. 4682/2020, ΠΝΠ 14.3.2020, άρθ. ένατο, παρ. 3: κύρωση από αρθ. 3 ν.4682/20201, σε εξειδικευµένα καταστήµατα:
Λιανικό εµπόριο σε µη εξειδικευµένα καταστήµατα, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων υπολογιστών και
λογισµικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σε, εξοπλισµού ήχου και εικόνας, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, σιδηρικών,
χρωµάτων και τζαµιών, χαλιών, κιλιµιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επίπλων,
φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης, εµπόριο βιβλίων, εφηµερίδων και γραφικής ύλης, εγγραφών µουσικής και
εικόνας, παιχνιδιών, ενδυµάτων, υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών, καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού, ρολογιών και
κοσµηµάτων, καύσιµου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας µεταχειρισµένων ειδών,
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων και υποδηµάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, άλλων ειδών σε υπαίθριους
πάγκους και αγορές, καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα σύντοµης διαµονής εποχικής λειτουργίας, Χώροι
κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα, ∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων
και κινητών µονάδων εστίασης, υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering), παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα,
αναψυκτήρια, καφέ µπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ, προβολής κινηµατογραφικών ταινιών, ενοικίαση και
εκµίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων ειδών
προσωπικής ή οικιακής χρήσης, οργάνωση συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων, συναυλιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
σχολών ερασιτεχνών οδηγών, εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων, βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων, µουσείων, ιστορικών
χώρων και κτιρίων και παρόµοιων πόλων έλξης επισκεπτών, βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων, τυχερά
παιχνίδια και στοιχήµατα (συµπεριλαµβανοµένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.), εκµετάλλευση αθλητικών
εγκαταστάσεων, αθλητικών οµίλων, εγκαταστάσεις γυµναστικής, άλλες αθλητικές δραστηριότητες, πάρκων αναψυχής και
άλλων θεµατικών , άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας δραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων και κέντρων
αισθητικής, δραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία, λιανικό εµπόριο ανθέων, αποξηραµένων φυτών, κοµµένων ανθέων
και µπουµπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσµών, στεφανιών και παρόµοιων ειδών, εµπόριο µερών φυτών,
χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσµητική χρήση, λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ανθέων, υπηρεσίες
που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων, από σχολικές καντίνες, φοιτητικά εστιατόρια, πολιτιστικών συλλόγων
και σωµατείων Υπηρεσίες ψυχαγωγικών µη αθλητικών, γραφείων γνωριµίας ή συνοικεσίων, γυαλίσµατος υποδηµάτων,
δερµατοστιξίας, υπηρεσίες ιερόδουλων, στολισµού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάµους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες
εκδηλώσεις) τρυπήµατος δέρµατος του σώµατος (piercing), τεχνικού ελέγχου οχηµάτων οδικών, υπηρεσίες που παρέχονται από
παιδότοπους, από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων, υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάµατος,
καταστήµατα λιανικού εµπορίου που λειτουργούν µε συµφωνίες συνεργασίας όλων των καταστηµάτων λιανικού εµπορίου
τύπου "κατάστηµα εντός καταστήµατος" (shop-in-a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήµατα (outlet), εµπορικά κέντρα
ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουµένων των σούπερ µάρκετ και των φαρµακείων.
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θεωρηθεί ότι ο κάθε οφειλέτης απαλλάσσεται λόγω ανωτέρας βίας από τη συµβατική του υποχρέωση.
Το αν απαλλάσσεται για το λόγο αυτό θα προκύψει από την εξέταση της κάθε µεµονωµένης
περίπτωσης και µε πιστοποίηση της συνδροµής των περιστατικών ανωτέρας βίας στο πρόσωπο
του οφειλέτη της παροχής από τρίτο. Ζήτηµα τίθεται επίσης, µήπως θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η
γενίκευση των συνεπειών της ασθένειας αποτελεί τεκµήριο για ορισµένες κατηγορίες περιπτώσεων,
ότι η αθέτηση της υποχρέωσης του οφειλέτη οφείλεται στην πανδηµία, ώστε να φέρει το βάρος της
απόδειξης ότι δεν οφείλεται σε αυτήν, ο δανειστής/ δικαιούχος της παροχής. Η υποχρέωση καταβολής
ασφαλιστικής αποζηµίωσης, ως παρακολουθηµατική των οικονοµικών συνεπειών των κινδύνων που
η πανδηµία προκάλεσε την πραγµατοποίησή των, είναι εξαρτηµένη από τη νοµική αναγνώριση ή µη
της κάθε περίπτωσης ως ανωτέρας βίας, εκτός ζηµιών ασφαλισµένων αγαθών που επέφερε η ασθένεια
χωρίς να οφείλονται (οι ζηµιές) σε αθέτηση υποχρέωσης προς παροχή (π.χ. καταστροφή
ασφαλισµένων µολυσµένων αγαθών) και εκτός περιπτώσεων που συµβατικοί όροι έχουν διευρύνει ή
περιορίσει την κάλυψη.
Στην Ιταλία11 και στην Κίνα το Κράτος επεµβαίνει όµως και στη ρύθµιση συµβατικών σχέσεων,
δηλαδή για εµπορικές σκοπιµότητες και όχι µόνο άµεσα για λόγους δηµόσιας υγείας, όπως στην
Ελλάδα. Έτσι, αν κάποιος υποστεί ζηµιά από την κακή (µε την έννοια τη καθυστέρησης ή κάτι άλλο)
εκτέλεσης έργου που είχε αναλάβει ένας εργολάβος, ο οποίος όµως εντάχθηκε στη λίστα των
επαγγελµάτων που γι’ αυτούς η επιδηµία του Covid 19 έχει «νοµοθετηθεί» ως γεγονός ανωτέρας βίας
για τα επαγγέλµατα της λίστας (όπως συµβαίνει στην Ιταλία), τότε ο ζηµιωθείς δεν θα έχει αξίωση,
άρα δεν θα έχει και ο ασφαλιστής επαγγελµατικής αστικής ευθύνης της εµπορικής επιχείρησης που
είχε µεν ευθύνη για τη ζηµιά που προκάλεσε, αλλά το Κράτος εκ των υστέρων µε νοµοθέτηµά του α)
θέσπισε τη µη ευθύνη του λόγω κατάστασης ανωτέρας βίας που β) νοµοθέτησε ότι υπάρχει, αφού,
προϋπόθεση της ευθύνης του ασφαλιστή αστικής ευθύνης είναι να υπάρχει αστική ευθύνη!
iii. Στην ασφάλιση ζηµιών αγαθών (περιουσιακών ζηµιών)
7. Για πολλούς οφειλέτες η πανδηµία µπορεί να οδηγήσει σε απαλλαγή, προσωρινή ή οριστική,
από την υποχρέωσή τους να εκτελέσουν ένα έργο, πράγµα που µπορεί να συµβεί, ακόµα και για την
ίδια την ασφαλιστική επιχείρηση όταν π.χ. εµποδίζεται να παράσχει υπηρεσία του κλάδου βοήθειας
που ασκεί. Πάντως το ζήτηµα της απαλλαγής ή του περιορισµού της συµβατικής ευθύνης του παρόχου
υπηρεσίας λόγω συνδροµής γεγονότων ανωτέρας βίας, είναι δύσκολο και όχι απλό, όπως τούτο
φαίνεται, κυρίως κατά την εφαρµογή του.
Θα µπορέσει ο οφειλέτης να καταργήσει την εµπορική του συµφωνία ή θα πρέπει απλώς να
επαναδιαπραγµατευθεί τους όρους της ή/και το τίµηµα; Θα έχει δικαίωµα ο προµηθευτής να απαιτήσει
την επιστροφή των αγαθών που δεν µπόρεσαν να εξοφληθούν; Για το λόγο αυτό στις συµβάσεις
τακτικά προσδιορίζονται τα γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία. Π.χ. η αδυναµία έγκαιρης
παράδοσης εµπορευµάτων λόγω απεργίας των τελωνειακών υπαλλήλων, φορτοεκφορτωτών κ.λπ. Οι
αναλυτικές λίστες των επιχειρήσεων που στην Ελλάδα περιλαµβάνονται σε αυτές που υποχρεώνονται
να κλείσουν για ένα διάστηµα12, σε συνδυασµό µε το ότι το κριτήριο είναι η αποφυγή του
συνωστισµού, περιορίζει τη δυνατότητα αναγνώρισης και σε άλλα είδη επιχειρήσεων που δεν
βρίσκονται στις λίστες, αλλά έκλεισαν προληπτικά, αλλά οικειοθελώς, ότι η διακοπή οφείλεται σε
λόγους ανωτέρας βίας που τους απαλλάσσει επίσης από υποχρεώσεις τους προς παροχή.
Καταστροφές ευπαθών εµπορευµάτων επί πιστώσει που δεν µπορούν λόγω των µέτρων να
εξοφληθούν, γιατί δεν διατέθηκαν στη λιανική, θα καλυφθούν από τον ασφαλιστή στον οποίο τα είχε
ασφαλίσει ο αγοραστής έµπορος κατά κινδύνων βλάβης, αλλοίωσης, απώλειας κ.τ.τ., εκτός αν είχε
προβλεφθεί εξαίρεση των κινδύνων που τους προκαλεί η κατά διαταγή Αρχής διακοπή της επιχείρησης
του αγοραστή13. Αν όµως η αλλοίωση προήλθε από αδυναµία (επαρκούς) διάθεσης των εµπορευµάτων
λόγω της πανδηµίας, η ζηµιά θα καλύπτεται στο µέτρο που δεν µπορούσε να την περιορίσει/ αποφύγει
ο ασφαλισµένος, εννοείται εκτός αν είχε προβλεφθεί ως εξαίρεση η ζηµιά αυτών από αλλοίωση που
προήλθε από µολυσµατική νόσο, πανδηµία κ.λπ.

11
Ιταλικό Προεδρικό ∆ιάταγµα 18/17.3.2020 σχετικά µε τα µέτρα βελτίωσης της ∆ηµόσιας Υγείας και την οικονοµική ενίσχυση
οικογενειών, εργαζοµένων και εταιριών που συνδέονται µε την επείγουσα κατάσταση της πανδηµίας του COVID-19, σύµφωνα
µε το οποίο η συµµόρφωση µε µέτρα περιορισµού του διατάγµατος θεωρείται ότι απαλλάσσει τον οφειλέτη συµβατικών
υποχρεώσεων από την ευθύνη του (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg).
12
Βλ. πιο πάνω σηµείωση.
13
Σε αυτά περιλαµβάνονται οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης, υπηρεσιών τροφοδοσίας
για εκδηλώσεις (catering), παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ µπαρ, καφενεία, καφετερίες, κέντρα
διασκέδασης κτλ, προβολής κινηµατογραφικών ταινιών, που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη σηµείωση.
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iv. Ασφαλίσεις πιστώσεων και εγγυήσεων
8. Στην περίπτωση που ο πωλητής επί πιστώσει είχε τυχόν συνάψει ασφάλιση πίστωσης, κατ΄
αρχήν δεν θα γεννηθεί υποχρέωση καταβολής ασφαλίσµατος εκ µόνου του λόγου αδυναµίας του
πιστούχου να εξοφλήσει την οφειλή λόγω της πανδηµίας, γιατί στα συνήθη ασφαλιστήρια απαιτείται
για να γεννηθεί υποχρέωση του ασφαλιστή πίστωσης η συνδροµή πολλών άλλων παραγόντων, όπως
κυρίως η πτώχευση του εµπόρου στον οποίο ο ασφαλισµένος πούλησε εµπορεύµατα µε πίστωση.
Στις ασφαλίσεις πιστώσεων, όπως και στις ασφαλίσεις εγγυήσεων, µπορούν πάντως να
δηµιουργηθούν πολλά σενάρια µε επίπτωση στα είδη αυτά των ασφαλίσεων από την έκτακτη
κατάσταση των ηµερών µας που προκαλεί ανυπαίτια αδυναµία εκπλήρωσης των συµβατικών
υποχρεώσεων των συναλλασσόµενων γενικά, αλλά ιδιαίτερα ειδικά από τα µέτρα που έχουν εισαγάγει
οι επείγουσες ΠΝΠ. Π.χ. ο ασφαλισµένος σε σύµβαση ασφάλισης εγγύησης δεν εκτελεί τη συµβατική
του υποχρέωση ως προς κάποια παροχή που έπρεπε να είχε εκτελεστεί προ της επιδηµίας, σε
εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης της οποίας είχε εκδοθεί υπέρ του δέκτη παροχής εγγυητική επιστολή
ως δικαιούχου, άνευ όρων και σε α’ ζήτηση από ασφαλιστική επιχείρηση. Γεννάται λοιπόν το
ερώτηµα, αν η εγγυητική επιστολή ως οιονεί αξιόγραφο14 εντάσσεται στα αξιόγραφα που
αναστέλλεται η προθεσµία εµφάνισης και πληρωµής των, όπως προβλέπει η ΠΝΠ15. Αν όχι,
εντάσσεται πάντως η αναστολή κ.λπ. της «προσωπικής» επιταγής του ασφαλισµένου που είχε δώσει
στην ασφαλιστική για κάλυµµά της, αν ο ασφαλισµένος εντάχθηκε µετά στους πληττόµενους ΚΑ∆.

Ασφαλίσεις µη προσώπων
Μεγαλύτερη επίπτωση φαίνεται ότι θα έχει η κρίση της πανδηµίας σε θέµατα ασφάλισης
χρηµατικών απωλειών (financial losses, όπως τις ονοµάζει η διεθνής αγορά) και συγκεκριµένα στην
ασφάλιση διακοπής επιχείρησης (business interruption), στην ασφάλιση ευθύνης διευθυντών και
αξιωµατούχων (Directors & Officers) και στην ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης (Errors &
Omissions).

Ασφάλιση διακοπής επιχείρησης
9. Η ασφάλιση αυτή περιλαµβάνει την απώλεια εσόδων και τα επιπλέον έξοδα στα οποία
υποβλήθηκε, εξαιτίας αναγκαστικής διακοπής της επιχείρησης, λόγω κάποιας ασφαλισµένης ζηµιάς
που υπέστη για ένα διάστηµα που έχει συµφωνηθεί. Συνήθως, αλλά όχι πάντα, δεν παρέχεται αν δεν
έχει ασφαλιστεί η επιχείρηση για βλάβες ή απώλειες περιουσιακών της αγαθών κατά κινδύνων που τα
απειλούν (λ.χ. πυρκαγιά, πληµµύρα, σεισµός), έτσι ώστε η διακοπή της επιχείρησης να προήλθε
εξαιτίας των ζηµιών αυτών (π.χ. διακοπή του εργοστασίου της ασφαλισµένης επιχείρησης µέχρι την
αποκατάσταση των βλαβών που υπέστη από πυρκαγιά, για την οποία ήταν ασφαλισµένη). H ελληνική
και οι γνωστές αλλοδαπές νοµοθεσίες δεν προβλέπουν ειδικά περιορισµούς στη διαµόρφωση της
κάλυψης και γι’ αυτό το «α» µέχρι το «ω» βρίσκεται στην περιγραφή της κάλυψης στο ασφαλιστήριο,
που δεν είναι πάντα σαφής. Πάντως η συνήθης πρακτική σε διεθνές επίπεδο είναι να µην παρέχεται
αυτοτελώς η κάλυψη, παρά µόνο όταν η διακοπή ήταν το αποτέλεσµα ασφαλισµένων περιουσιακών
ζηµιών16, όπως εκ πρώτης όψεως προκύπτει. ∆ηλαδή την καλύπτει µόνο αν προήλθε ως συνέπεια µιας
καλυπτόµενης ζηµιάς, π.χ. πυρκαγιάς εργοστασίου, καθόσον η πυρκαγιά δεν συνεπάγεται µόνο κόστη
αποκατάστασης των βλαβών, οι οποίες είναι η άµεση ζηµιά (από την πυρκαγιά), που µόνο αυτήν την
άµεση ζηµιά καλύπτει η ασφάλιση πυρός, αλλά και απώλεια κερδών το χρόνο διακοπής των εργασιών
που απαιτείται για τις επισκευές, που είναι µία από τις έµµεσες ζηµιές από την πυρκαγιά και που δεν
ταξινοµείται σε κίνδυνο του ασφαλιστικού κλάδου πυρός και στοιχειά της φύσης, αλλά σε κίνδυνο του
κλάδου διάφορες χρηµατικές απώλειες. Υπάρχουν βέβαια διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα,
ασφαλιστήρια που παρέχουν την κάλυψη, όχι µόνον αν η διακοπή ήταν απότοκο ασφαλισµένων
περιουσιακών άµεσων ζηµιών και άρα (µέρος) της έµµεσης ζηµιάς που προέκυψε, αλλά άµεση ζηµιά
εξαιτίας κάποιου ζηµιογόνου γεγονότος που προβλέφθηκε στο ασφαλιστήριο, αρκεί ο ενδιαφερόµενος
να το είχε ζητήσει, να είχε γίνει αποδεκτό και να είχε περιληφθεί στους όρους17. Μάλιστα αυτή η όχι
14

ΣτΕ, Επ. Αναστ. 654/2011.
Από 30.3.20020, ΦΕΚ 75 Α. Αλλά και αν η ∆ιοίκηση διευκρινίσει ότι εντάσσονται, δεν θα έχει σηµασία αν στην εγγυητική
έχει οριστεί τόπος δικαιοδοσίας και εφαρµοστέο δίκαιο αποκλειστικά αλλοδαπή χώρα και δίκαιο.
16
Ι. Ρόκας, Συµβατικό ασφαλιστικό δίκαιο, 2016, ΙΙΙ 163 επ. J. Scragg, Duncan Cotterill, newsletter Απρίλιος 2020.
17
Τέτοια είναι ασφαλιστήρια που καλύπτουν τις ζηµιές από διακοπή ή µεγάλη µείωση εργασιών επιχείρησης όταν η ζηµιά είναι
άµεση συνέπεια κάπου ζηµιογόνου γεγονότος, που όµως δεν προκάλεσε από υπαιτιότητά του ο ασφαλισµένος σε βαθµό που να
µην καλύπτεται (λ.χ. η επιβολή της διακοπής από δηµόσια Αρχή για κάποιο λόγο δηµοσίου συµφέροντος (βλ. ηλ. σελ. της
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συνηθισµένη, αλλά τόσο χρήσιµη την εποχή της πανδηµίας, ασφάλιση πωλείται συνήθως ως
«ασφάλιση κλεισίµατος επιχείρησης» (business shutdown insurance) που είναι κύρια κάλυψη18 και
διακρίνεται από την «ασφάλιση διακοπής εργασιών επιχείρησης» (business interruption insurance)
που, όπως είπαµε, παρέχεται µόνο ως συµπληρωµατική κάλυψη της ασφάλισης ζηµιών περιουσίας.
Με άλλα λόγια, η επιχείρηση που είναι ασφαλισµένη, π.χ. κατά υλικών ζηµιών (πυρκαγιά, σεισµός
κ.λπ.) και κλείσει από ένα συµβάν που δεν της προκάλεσε υλική ζηµιά (δεν εξετάζουµε εδώ την
διάρκεια), όπως π.χ. µία µολυσµατική ασθένεια, η εντεύθεν ζηµιά θα είναι άµεση ζηµιά του
συµβάντος αυτού, που για το λόγο αυτό, δεν θα περιλαµβάνεται στην κάλυψή του ενός ασφαλιστηρίου
υλικών, ζηµιών, αφού δεν είναι υλική ζηµιά! Θα µπορούσε όµως να καλυφθεί ως άµεση ζηµιά
διαφόρων συµβάντων που θα προβλέπονται στο ασφαλιστήριο (µολυσµατικές ασθένειες κ.λπ.) µε ένα
ειδικό ασφαλιστήριο, που δεν αποκλείει η νοµοθεσία να είναι ένα ξεχωριστό τµήµα ενός (λεγόµενου)
πολυασφαλιστηρίου. Πάντως και στη συνήθη πρακτική, που η ασφαλιστική κάλυψη ζηµιών από την
διακοπή της επιχείρησης πωλείται ως συµπληρωµατική κάλυψη έµµεσης ζηµιάς που προξένησε
καλυπτόµενη άµεση ζηµιά περιουσιακών στοιχείων, ο τρόπος διαµόρφωσης και ειδικότερα το λεκτικό
της ρήτρας, δεν είναι στερεότυπο. Υπάρχουν διαφορές που µπορούν να οδηγούν αλλού σε κάλυψη και
αλλού όχι ή σε λύσεις εκτός της εµπορικής λογικής του ασφαλιστηρίου, ενώ υπάρχουν και
ερµηνευτικά ερωτήµατα, στα οποία συµβάλλει το γεγονός ότι συνήθως το λεκτικό είναι λακωνικό και
τεχνικό και προέρχεται από αυτολεξεί µετάφραση ξενόγλωσσου πρωτότυπου. Ο λόγος της σύγχυσης
που προκαλείται, όχι µόνο εκ πρώτης όψεως, είναι ότι δεν γίνεται πάντα σαφές στις επιχειρήσεις ότι η
ασφάλιση υλικών ζηµιών που αγοράζουν δεν καλύπτει έµµεσες ζηµιές, γιατί αυτό προβλέπει η
νοµοθεσία της ασφαλιστικής σύµβασης και είναι αναγκαιότητα της ασφαλιστικής τεχνικής. Θα λέγαµε
ότι είναι αναγκαίο να διανέµεται η κάλυψη αυτή µε τον τίτλο, «διακοπή λόγω πραγµατοποίησης
ασφαλισµένων υλικών ζηµιών», για να φανερώνεται µε την πρώτη µατιά τι καλύπτει, µια που η αγορά
δεν έχει εµπεδώσει επαρκώς ότι η ασφαλιστική αποζηµίωση διαφέρει από την αποζηµίωση που οφείλει
ο αστικώς υπεύθυνος µιας ζηµιάς, ο οποίος ευθύνεται σε αποζηµίωση και των έµµεσων ζηµιών που
συνδέονται αιτιωδώς µε την άδικη πράξη του.
Για να παρέχεται η κάλυψη διακοπής σε σταθερή βάση, θα πρέπει να προβλέπεται σαφώς ότι την
διακοπή προκάλεσε κίνδυνος κατά υλικών ζηµιών (που ονοµάζουµε εδώ «άλλος κίνδυνος») που
επήλθε και ήταν ασφαλισµένος από την ίδια την ασφαλιστική επιχείρηση. Αυτή είναι και η
διαµόρφωση των ασφαλιστηρίων του κινδύνου αυτού που πωλούνται στην αγορά. Ερµηνευτικό
ζήτηµα ως προς το αν ο «άλλος κίνδυνος» αρκεί να παρείχετο από άλλη ασφαλιστική επιχείρηση, κατ΄
αρχήν εκ των πραγµάτων δεν µπορεί να προκύψει, γιατί στην αγορά ο ασφαλιστής δεν δέχεται κίνδυνο
διακοπής αν δεν έχει ασφαλίσει υλικές ζηµιές, η πραγµατοποίηση των οποίων προκάλεσε την
διακοπή19.
Επίσης, αν δεν προβλέπεται ειδικά το είδος του αγαθού που καλύπτει ο «άλλος κίνδυνος», αλλά
γίνεται απλά αναφορά σε ζηµία περιουσιακού στοιχείου, είναι ζήτηµα ερµηνείας να δεχθούµε ότι
θέλησαν οι συµβαλλόµενοι να εντάξουν στην έννοια αυτή και ζηµιές σε αγαθά αποτιµητά σε χρήµα
που δεν ήσαν υλικές ζηµιές ενσώµατων αγαθών. Τα ασφαλιστήρια ελληνικών κινδύνων αναφέρονται
συνήθως σε «περιουσιακές ζηµιές» κατά µεταφορά από τις λέξεις property damages, που συνήθως
εννοούν τις ζηµιές σε ενσώµατα αγαθά (physical damage)20, ενώ το περιεχόµενο που δίδει το
ελληνικό δίκαιο είναι ευρύτερο, καθόσον δεν περιορίζεται στις υλικές ζηµιές ενσώµατων, αλλά σε
κάθε αγαθό αποτιµητό σε χρήµα. Αλλά η ερµηνεία θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την ειδικότητα της
ασφαλιστικής σύµβασης, την καταγωγή της διάταξης ως µετάφραση συνήθως του όρου physical
damage και την εµπορική λογική της συγκεκριµένης ασφάλισης21. Για να θεµελιωθεί όµως ευθύνη του
ασφαλιστή προς κάλυψη ζηµιών από διακοπή της επιχείρησης θα πρέπει το αποτιµητό σε χρήµα, µη
ενσώµατο, αγαθό που ζηµιώθηκε να ήταν ασφαλισµένο και να προκάλεσε αυτό την διακοπή,
κλαδικής εφηµερίδας Commercial risk & Risk management, 16.4.2020 [www.commercialriskonline.com], όπου φέρεται ως
παράδειγµα η βρετανική ασφαλιστική εταιρία Hiscox που φαίνεται ότι παρέχει τέτοια κάλυψη, µε αποτέλεσµα να
προετοιµάζονται συλλογικές αγωγές, λόγω της διαφαινόµενης άρνησής της να αποδεχθεί την ευθύνη της) και ασφαλιστήρια που
καλύπτουν ζηµιές από ακύρωση των κρατήσεων τουριστικού ξενοδοχείου λόγω µολυσµατικών ασθενειών, πανδηµίας κ.τ.τ.
18
Bλ. Arnecke Sibeth Dabelstein, Inter. Law Office Μάιος 2010.
19
Αν όµως οι ζηµιές που προξένησαν την διακοπή ήσαν λ.χ. µηχανολογικές βλάβες που τις είχε ασφαλίσει σε έναν δεύτερο
ασφαλιστή, χωρίς συµπληρωµατική κάλυψη (µε τον ασφαλιστή αυτόν) διακοπής της επιχείρησης, τότε ο πρώτος ασφαλιστής
που είχε ασφαλίσει τις βλάβες στις οικοδοµές και επιπλέον είχε προβεί µε αυτόν σε συµπληρωµατική κάλυψη διακοπής, δεν θα
ευθύνεται για τις ζηµιές λόγω διακοπής. Θα πρέπει πάντως να προσδιορίζει το ασφαλιστήριο στην περιγραφή της διακοπής τις
υλικές βλάβες εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε (η διακοπή). Αν πάλι, παράλληλα µε τις µηχανολογικές προέκυψαν από το ίδιο
γεγονός και ζηµιές στις οικοδοµές, οι οποίες θα µπορούσαν να προκαλέσουν µία µικρότερης διάρκειας διακοπή και πάλι είναι
ζήτηµα ερµηνείας αν καλύπτει το σύνολο της προβλεπόµενης διακοπής ο πρώτος ασφαλιστής. Πλήθος σχηµάτων και ζητηµάτων
µπορούν να προκύψουν και προκύπτουν σχετικά που, η αντιµετώπισή τους, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην διαµόρφωση και
ερµηνεία του ασφαλιστηρίου.
20
Έτσι π.χ. τα standard cover for business του Ισραήλ, βλ. ηλ. διευθ. Levitan, Sharon & Co, Απρ. 2020.
21
ΑΠ 1284/2017.
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συνδυασµός κάπως απίθανος να συντρέξει. Βέβαια, στο µέτρο που το κόστος των υγειονοµικών
µέτρων που θα κληθούν να εφαρµόσουν όταν επαναλειτουργήσουν τα ξενοδοχεία22 θα συµβάλει στην
επιµήκυνση του χρόνου που πρέπει να παραµείνουν κλειστά και, εφόσον ο συγκεκριµένος κίνδυνος
είναι ασφαλισµένος (π.χ. διάφορες χρηµατικές απώλειες) και επίσης η, βραχεία προφανώς, χρονική
διάρκεια εφαρµογής των µέτρων δεν απορροφηθεί από το πρώτο διάστηµα που τυχόν έχει συµφωνηθεί
ως απαλλαγή, θα οφείλεται ασφάλισµα για την διακοπή της λειτουργίας. Ζήτηµα έχει επίσης τεθεί,
χωρίς ακόµα να έχει κριθεί δικαστικώς, αν οι ζηµιές που προκαλούνται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης από µόλυνση, εφόσον προβλέπεται η κάλυψή των ή δεν έχει εξαιρεθεί, κρίνονται ότι
αποτελούν την υλική ζηµιά που προκάλεσε την διακοπή της επιχείρησης, αν δηλαδή η ζηµιά από την
διακοπή µπορεί να χαρακτηρισθεί ως άµεση ζηµιά από την µόλυνση, ώστε να την καλύπτει . Η
απάντηση εξαρτάται κυρίως από το κείµενο του ασφαλιστηρίου23.
10. ∆εν υπάρχει αµφιβολία λοιπόν ότι ο κίνδυνος διακοπής επιχείρησης αναφέρεται στην
πρακτική της διεθνούς ασφαλιστικής επιχειρηµατικής αγοράς, να ασφαλίζεται ως έµµεση ζηµιά
ασφαλισµένων περιουσιακών ζηµιών επιχείρησης, που είναι π.χ. βλάβη µηχανηµάτων, σωληνώσεων,
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, έκρηξη, κεραυνός/ κακοκαιρία, πυρκαγιά, πληµµύρα, κατολίσθηση
εδάφους κ.λπ. Η ασφάλιση αγαθών δεν καλύπτει τις έµµεσες αλλά τις άµεσες ζηµιές που είναι η αξία
αποκατάστασης του αγαθού που καταστράφηκε ολοσχερώς ή µερικά ή απωλέσθηκε, γιατί έτσι
µετριέται η αξία του και µπορεί να υπολογίσει το ασφάλιστρο ο ασφαλιστής, καθόσον οι έµµεσες
ζηµιές είναι κατ΄ αρχήν µη µετρήσιµες και άρα κατ΄ αρχήν µη ασφαλίσιµες (π.χ. η αξία της πελατείας
που έχασε, η ποινική ρήτρα που κατέβαλε κ.λπ. εξαιτίας των ασφαλισµένων υλικών ζηµιών). Το κενό
αυτό της κάλυψης έρχεται να καλύψει ένα είδος/ µέρος έµµεσων ζηµιών που µπορούν να προκαλέσουν
οι ασφαλισµένες ζηµιές αγαθών, που είναι οι ζηµιές της απώλειας κερδών και των επιπλέον εξόδων
που προκάλεσε η διακοπή της επιχείρησης το διάστηµα επισκευών των ασφαλισµένων υλικών ζηµιών,
καθόσον αυτές οι έµµεσες ζηµιές είναι µετρήσιµες. Γι’ αυτό το λόγο προβλέπεται στα ασφαλιστήρια
µε τρόπο στερεότυπο, ότι η διακοπή πρέπει να οφείλεται σε ζηµιά περιουσιακού στοιχείου από
ασφαλισµένο κίνδυνο.
Για να καλύπτονται άρα οι κίνδυνοι διακοπής της επιχείρησης θα έπρεπε να προβλεπόταν ο
κίνδυνος διακοπής και ως άµεση ζηµιά ενός τυχαίου γεγονότος που τον προξένησε, όπως είναι ο
εξαναγκασµός σε διακοπή από την Πολιτεία για τον περιορισµό διάδοσης της πανδηµίας. Θα
µπορούσε τότε ο ασφαλιστής να περιλάβει µερικά γεγονότα που προξενούν την διακοπή που θα ήσαν
αποδεκτά από αυτόν. Ειδικά όσον αφορά την διακοπή λειτουργίας ξενοδοχείων, θα ανέµενε κανείς
ότι η Ελλάδα του τουρισµού θα είχε µελετήσει τους ανασφάλιστους, αλλά ασφαλίσιµους κινδύνους
που διατρέχει η τουριστική µας βιοµηχανία πριν επέλθουν, όπως αυτόν που προκαλεί η επιδηµία,
καθόσον, µε µικρή σε σχέση µε το όφελος επιβάρυνση στο ασφάλιστρο, θα είχαν εισρεύσει µέσω της
ασφάλισης, κυρίως από το εξωτερικό µέσω των αντασφαλίσεων, εκατοντάδες εκατοµµύρια, που οι
αρµόδιοι φορείς του κλάδου ζητούν τώρα από το Κράτος. Η αναιµική ελληνική ασφαλιστική
βιοµηχανία είναι κυρίως µεταπρατική, µεταφέροντας (αντασφαλιστικά) όχι µόνο σηµαντικές
εµπορικές καλύψεις από το εξωτερικό, αλλά και τους τύπους ασφάλισης και τους ασφαλιστικούς
όρους σε ακατέργαστη συνήθως µετάφραση από αλλοδαπά νοµικά περιβάλλοντα και αλλοδαπή
συµβατική «κουλτούρα». Γι’ αυτό θα πρέπει και οι ίδιοι οι φορείς και οι αρµόδιοι του τουρισµού να
δώσουν, έστω εκ των υστέρων, περισσότερη προσοχή στις νοµικές δεσµεύσεις που προκύπτουν από τα
επαγγελµατικά ασφαλιστήρια του κλάδου. Άλλωστε επιδηµίες υπήρχαν και πριν τον Covid 19 σε
µικρότερη έκταση στην Άπω Ανατολή (SARS και άλλοι τύποι COVID µε άλλη αρίθµηση) και είχαν εν
µέρει προειδοποιήσει.
∆εν υπάρχει λόγος να µη µπορεί να ζητήσει η επιχείρηση ή τα συλλογικά όργανα του κάθε
ενδιαφερόµενου κλάδου, την κάλυψη των οικονοµικών ζηµιών που προέρχονται από την διακοπή της
επιχείρησης εξαιτίας των περιορισµών που τίθενται από δηµόσιες αρχές, δηλαδή του κινδύνου
διακοπής της λειτουργίας, ως άµεσης ζηµιάς κάποιου γεγονότος που αναγκάζει να µη λειτουργεί ή να
χάσει την πελατεία της η επιχείρηση, κάλυψη που πράγµατι παρέχεται αλλά πολύ περιορισµένα στην
αγορά. Ο τύπος του ασφαλιστηρίου «ασφάλιση κλεισίµατος επιχείρησης» θα παρείχε τη βάση µιας
ικανοποιητικής κάλυψης. ∆εν είναι µόνο η πανδηµία ή µία επιδηµία, που µπορεί να αναγκάσει σε
διακοπή µια τουριστική µονάδα ή σε µηδενισµό της πελατείας της, αλλά και άλλα γεγονότα, που δεν
είναι κατ’ ανάγκη απότοκα υλικών ζηµιών, όπως η αιφνίδια ρύπανση της ακτής, η εµφάνιση εντόµων
κ.τ.τ. που προκαλούν άµεσα την διακοπή και την εντεύθεν απώλεια κερδών και αύξηση εξόδων.

22

Επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων της 24.4.2020 προς το Υπουργείο Τουρισµού.
Αναφέρεται ότι στη βάση αυτή έχουν ασκηθεί ήδη αγωγές στην Νέα Ορλεάνη, N. Cooper στην Ιnsuranceday 8.4.2020,
(https://insuranceday.maritimeintelligence.informa.com/ID1130765/Legal-Focus-Covid19-business-interruption-losses-will-bedifficult-to-claim).
23
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Είναι σηµαντικό ότι ελληνικός νόµος «επικύρωσε» µε διάταξη την πρακτική της διεθνούς
ασφαλιστικής αγοράς (άρθ. 24 ν. 2496/1997) που καλύπτει την απώλεια κερδών και το επιπλέον
κόστος λόγω της διακοπής ως (όταν είναι) έµµεση ζηµιά ασφαλιστικού κινδύνου που προκάλεσε
περιουσιακές ζηµιές, αλλά τον επικύρωσε ευρύτερα, γιατί δεν περιορίζει την κάλυψη, ώστε να είναι
αποτέλεσµα µόνο υλικών ζηµιών (π.χ. κόστη αποκατάστασης οικοδοµής) και έτσι µπορεί να είναι και
αποτέλεσµα οιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού κινδύνου. Συγχρόνως δε αναγνώρισε ότι πρόκειται για
µη δεσµευτική πρακτική και γι’ αυτό έδωσε τη δυνατότητα να συµφωνηθεί κάτι άλλο, ώστε π.χ. να
µπορεί να συµφωνείται η κάλυψη και όταν η απώλεια κερδών κ.λπ. λόγω διακοπής αποτελεί άµεση
ζηµιά και όχι έµµεση κάποιου ασφαλιστικού κινδύνου, όπως θα συνέβαινε αν είχε ασφαλιστεί η
διακοπή λόγω κυβερνητικής εντολής. ∆εν υπάρχει δηλαδή ανάγκη προσκόλλησης εκ µέρους
ασφαλιστή και ασφαλισµένου στην κάλυψη της διακοπής ως έµµεσης ζηµιάς άµεσων υλικών ζηµιών
ασφαλισµένων αγαθών, π.χ. από πυρκαγιά.
Είναι µεν γεγονός ότι η διεθνής πρωτασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά διαµορφώνει
στερεότυπους τύπους ασφαλιστικής κάλυψης που καθιστούν δυνατή τη µαζική παραγωγή σε λογικό
κόστος. Γι’ αυτό είναι δύσκολη η εγκατάλειψη του τύπου της κάλυψης διακοπής επιχείρησης. Θα
µπορούσε όµως να καλυφθούν και τα διαφυγόντα κέρδη λόγω πραγµατοποίησης κινδύνου διακοπής
που δεν αποτελεί την «ουρά» άλλου πραγµατοποιηθέντος κινδύνου, που, όπως είπαµε, δεν είναι κάτι
άγνωστο στην αγορά, που θα εντάσσεται σε άλλο τύπο (ασφαλιστικό προϊόν, αν αυτό του
«κλεισίµατος επιχείρησης») ή θα µπορούσε να παρασκευαστεί ένα ειδικό ασφαλιστικό προϊόν
ξενοδοχείων, µε βάση και την εµπειρία της πανδηµίας.
Πάντως, και αν έχει ειδικά προβλεφθεί η κάλυψη διακοπής ή απώλειας εργασιών/ πελατείας λόγω
µολυσµατικής ασθένειας, το ασφάλισµα υπολογίζεται στη ζηµιά που προκλήθηκε από τη µείωση σε
σχέση µε αυτή που θα υπήρχε αν δεν είχε προκύψει η ασθένεια µε σύγκριση τα προηγούµενα χρόνια
και την προοπτική της επιχείρησης των επόµενων χρόνων, πάντα αν δεν υπήρχε το συµβάν. Αν λοιπόν
και χωρίς την υποχρεωτική διακοπή και πάλι δεν θα υπήρχαν εργασίες, γιατί η πανδηµία αφορά όλες
τις επιχειρήσεις, δεν θα υπάρχει και ασφαλιστική ζηµιά για να υποχρεωθεί ο ασφαλιστής του κινδύνου
διακοπής να την καλύψει24. Αυτό που επιδιώκεται µε την ασφάλιση αυτή είναι η επαναφορά της
επιχείρησης σε ένα οικονοµικό επίπεδο αντίστοιχο µε αυτό στο οποίο θα βρισκόταν, εάν το ζηµιογόνο
γεγονός δεν είχε επέλθει, πάντα βέβαια µέσα στο πλαίσιο των όρων και των ορίων που έχουν
συµφωνηθεί στη συγκεκριµένη ασφαλιστική σύµβαση. Εποµένως, κρίσιµο για τον ασφαλισµένο είναι
ότι αυτός θα πρέπει να µπορεί να αποδείξει το ύψος των κερδών που αναµένονταν να εισπράξει το
διάστηµα της διακοπής των εργασιών, π.χ. και µε σύγκριση προς τους κύκλους εργασιών
προηγούµενων ετών, λαµβάνοντας ως βάση τον τότε συντελεστή µικτού κέρδους, για αντίστοιχο
χρονικό διάστηµα όσο διήρκησε η διακοπή.
11. Ζήτηµα µπορεί να προκύψει στην περίπτωση που θα είχαν ασφαλιστεί οι ζηµιές από διακοπή
της επιχείρησης λόγω πανδηµίας, ως άµεσες ζηµιές, αν η διακοπή διατάχθηκε για λόγους πρόληψης σε
ορισµένες επιχειρήσεις, ενώ σε άλλες παρασχέθηκε µόνο η δυνατότητα να διακόψουν τις εργασίες
τους προληπτικά. Συγκεκριµένα, ο ασφαλισµένος που διακόπτει ο ίδιος την επιχείρηση χωρίς
κυβερνητική εντολή, θα καλυφθεί, ή επειδή προκάλεσε µε τη θέλησή του τον κίνδυνο απώλειας
κερδών λόγω διακοπής, δεν θα καλυφθεί σύµφωνα µε τον αυτονόητο κανόνα που αφήνει εκτός
κάλυψης την πρόκληση του κινδύνου από πρόθεση του ασφαλισµένου; Κατ΄ αρχήν η απάντηση είναι
ότι δεν θα καλυφθεί, εφόσον το Κράτος επέλεξε να µην περιλάβει την επιχείρησή του στους ΚΑ∆, ενώ
θα καλυφθεί αν το Κράτος άφησε τις επιχειρήσεις να κλείσουν κατά περίπτωση και κατά την κρίση
τους και εφόσον δεν εµπίπτουν σε εξαίρεση κλεισίµατος λόγω πανδηµίας25. Όµως και πάλι η
24
Απ’ ό,τι µας πληροφορεί η νοµική εταιρία Quadrantchambers (ηλεκτ. πληροφ. Aπριλίου 2020), ο ασφαλισµένος απέδειξε ότι
το ξενοδοχείο του, ασφαλισµένο κατά ζηµιών, έπαθε υλικές ζηµιές από τον τυφώνα Κατρίν το 2005 στη Νέα Ορλεάνη, αλλά το
δικαστήριο (υπόθεση Orient Express v Generali) το 2010 απέρριψε το αίτηµα καταβολής αποζηµίωσης για απώλεια κερδών
λόγω διακοπής της επιχείρησης, γιατί την περίοδο εκείνη ήταν τόσο εκτεταµένες οι ζηµιές σε όλη την γύρω περιοχή, ώστε δεν
µπορούσε κανείς να δει το ξενοδοχείο ούτε καν, αν είχε υποστεί ζηµιές.
25
Στις ΗΠΑ έχουν δροµολογηθεί νοµοθετικές προσπάθειες εξαναγκασµού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε την υποστήριξη
του Κράτους να καλύπτουν κινδύνους διακοπής µικρών επιχειρήσεων, παρόλο που τα ασφαλιστήριά τους εξαιρούν κινδύνους
διακοπής από πανδηµίες, που όµως βρίσκει αντίθετη την ασφαλιστική αγορά. Μάλιστα ο εκπρόσωπος των ∆ηµοκρατικών της
Καλιφόρνιας M. Thompson κατέθεσε νοµοσχέδιο το «Business Interruption Insurance Coverage Act» που καθιστά δυνατή την
κάλυψη του κινδύνου διακοπής γιατί αναγκάστηκαν να κλείσουν επιχειρήσεις, να εγκαταλειφθούν από τους εργαζόµενους κ.τ.τ
για λόγους προστασίας της υγείας των, για να βεβαιώνεται ο ασφαλισµένος ότι όταν αγοράζει ασφάλιση διακοπής εργασιών
επιχείρησης και εξαναγκάζεται να διακόψει τις εργασίες του, χωρίς δική του υπαιτιότητα, αλλά για λόγους ανωτέρας βίας,
δικαιούται να έχει ασφάλιση που λειτουργεί µε την υποστήριξη κρατικού µηχανισµού, ώστε να µη µπορεί να προβάλει εξαίρεση
λόγω πανδηµίας ο ασφαλιστής (J. Doyle, Commercial risk & Risk management, 16.4.2020, www.commercialriskonline.com). Η
πρόταση νόµου βρίσκει όµως αντίθετη την ασφαλιστική βιοµηχανία που προειδοποιεί για κίνδυνο πτώχευσης των ασφαλιστικών
εταιριών, αν επικρατήσουν αυτές οι νοµοθετικές ρυθµίσεις, που κρίνονται αντισυνταγµατικές (Β. Norris,Commercial risk &
Risk management, όπ.π.). Βλ.και πιο πάνω σηµ.4.
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ασφαλέστερη απάντηση θα εξαρτηθεί από το λεκτικό του ασφαλιστικού όρου. Εννοείται πως, αν ο
λόγος της διακοπής είναι ο εκµηδενισµός της πελατείας λόγω της πανδηµίας, δεν θα έχει αξίωση
αποζηµίωσης για την απώλεια κερδών, γιατί και να µην είχε διακόψει, πάλι δεν θα είχε κέρδη, ενώ θα
έχει αν η διακοπή ή ο εκµηδενισµός της πελατείας οφείλεται σε συµβάντα που θα αφορούσαν µόνο την
ασφαλισµένη επιχείρηση.

Ασφάλιση ευθύνης διευθυντών και αξιωµατούχων (Directors & Officers)
12. Αντίθετα από την ασφάλιση διακοπής εργασιών, η ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης και
ιδιαίτερα ευθύνης διευθυντών και αξιωµατούχων (D&O) είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένη σε αξιώσεις που
θα προβληθούν εξαιτίας της πανδηµίας. Είναι αναµενόµενο να ασκηθούν απαιτήσεις που εντάσσονται
σε καλύψεις D&O, κυρίως λόγω παραλείψεων λήψης κατάλληλων µέτρων ασφαλείας και υγιεινής, αν
αποδειχθεί ότι επέτρεψαν από υπαιτιότητα να µεταφερθεί ο ιός σε εργαζόµενους και τρίτους.
Σε διεθνές επίπεδο, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναπροσαρµόζουν και τροποποιούν τις καλύψεις
των ασφαλιστηρίων τους και µε βάση την εµπειρία που αποκόµισαν από τις κρίσεις υγείας των
προηγούµενων χρόνων, µεταξύ των οποίων είναι και αυτή που προκάλεσε ο ιός SARS το 2003. Νέες
εξαιρέσεις και περιορισµοί προστίθενται, στις οποίες συγκαταλέγεται η απροσδιόριστης
µεταδοτικότητας ασθένεια που προκαλεί ο ιός και η εξέλιξή του σε άλλα είδη της κατηγορίας του26.
Όµως η ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης και εντεύθεν υποχρέωσης προς αποζηµίωση που έχουν
διοικητικά, διευθυντικά στελέχη και γενικότερα πρόσωπα που κατέχουν θέσεις ευθύνης στην
επιχείρηση (ασφάλιση D&O) δεν περιορίζεται αν αφορά την µετάδοση της ασθένειας. Αντιθέτως
έχουν αυξηµένη ευθύνη στο να επιβλέπουν και επιβάλλουν την τήρηση µέτρων ασφαλείας της υγείας,
σωµατικής ακεραιότητας και της ζωής του προσωπικού και των συναλλασσόµενων, µεταξύ των
άλλων, προεχόντως για την αποφυγή µετάδοσης της νόσου και την πιστή τήρηση των µέτρων
ασφαλείας που έχουν επιβάλει οι Αρχές. Γιατί δεν πρόκειται για ασφαλιστική κάλυψη των
οικονοµικών συνεπειών της πανδηµίας, αλλά για κάλυψη των συνεπειών της παραβίασης της
υποχρέωσης επιµέλειας προς αντιµετώπιση µε προληπτικά µέτρα της πανδηµίας, η οποία συνεπάγεται
την ασφαλισµένη αστική ευθύνη των προς αποζηµίωση προσώπων που ζηµιώθηκαν27.
13. Η εν λόγω ασφάλιση καλύπτει την ευθύνη των διοικούντων/ διευθυνόντων και αυτών που
έχουν κάποιο αξίωµα στην επιχείρηση, σύµφωνα µε την ονοµασία που της έχει δώσει η αγορά
(Directors & Officers), αλλά οι καλύψεις ξεπερνούν την ονοµασία των, καθόσον το εύρος των
διαµορφώνεται και διευρύνεται µε το ασφαλιστήριο. Η ασφάλιση, δεδοµένου ότι είναι διεθνής, µε την
έννοια ότι ανήκει στα γνωστά στη διεθνή (αντ)ασφαλιστική αγορά ασφαλιστικά προϊόντα παγκόσµιας
χρήσης, παρέχεται σε οµοιόµορφο πλαίσιο µε παραλλαγές σε δευτερεύουσες προβλέψεις/ καλύψεις.
Το κριτήριο καθορισµού της ευθύνης που καλύπτει η ασφάλιση D&O, τόσο αυτών που ευθύνονται
όσο και αυτών έναντι των οποίων ευθύνονται (δηλ. των ζηµιωθέντων), δεν είναι αυτό που κάθε έννοµη
τάξη χρησιµοποιεί µε εθνικές διατάξεις για τον καθορισµό και την κατανοµή της εταιρικής ευθύνης
των διοικούντων έναντι των ιδιοκτητών της περιουσίας, την διοίκηση της οποίας έχουν αναλάβει
κατόπιν εντολής της. ∆εν πρόκειται για την υποχρέωση και εντεύθεν ευθύνη που έχουν ως εντολοδόχοι
της ιδιοκτησίας να ενεργήσουν µε σύνεση προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος (µπορεί να
ονοµάσουµε «ειδική ευθύνη από τα ειδικά εποπτικά και διοικητικά καθήκοντα» του εταιρικού
δικαίου), αλλά είναι η όποια «κοινής φύσης» ευθύνη του αστικού ή ποινικού δικαίου φυσικών
προσώπων που έχουν «θέση ευθύνης για ζηµίες τρίτων» που προέκυψε κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, χωρίς να ενδιαφέρει ότι ευθύνη µπορεί να έχει συγχρόνως και η επιχείρηση.
Συνεπώς είναι µάταιη η προσπάθεια δογµατικής ένταξης της ασφαλιστικής κάλυψης D&O συνολικά
και αδιακρίτως στο δυναµικά διαµορφούµενο νοµικό περιβάλλον της ευθύνης προσώπων που έχουν
θέση ευθύνης σε επιχείρηση. Ναι µεν το αντικείµενο της ασφάλισης D&O είναι κοινό και άρα
κατανοητό διεθνώς για τους δέκτες της παροχής και της (αντ)ασφαλιστικής βιοµηχανίας, πλην θα
πρέπει κάθε φορά να αναζητείται η διαµόρφωση του λεκτικού του ασφαλιστηρίου µε αναφορά στο
26

Για την εξαίρεση της κάλυψης από κινδύνους που προήλθαν από πανδηµίες στις ΗΠΑ, βλ. προηγούµενη σηµείωση. Little
Relief From Insurers as Coronavirus Disrupts Business, Lucca De Paoli, Katherine Chiglinsky, and Benjamin Robertson, 3 March 2020,
http://www.hcmc.gr/vdrv/elib/a48bb5b99-9c6f-4ab0-b451-d6787b7946a6-92668751-0.
27
Στην Γερµανία ο νόµος για την προστασία των πολιτών από τις µολύνσεις Infektionsschutzgesetzes συµπληρώθηκε, µεταξύ
άλλων, µε διάταξη (παρ. 6 εδ. 1 της 1.2.2020) που προβλέπει την υποχρέωση της αναγγελίας κάθε υποψίας ασθένειας, κάθε
ασθένεια και κάθε θανάτου που σχετίζονται µε τον ιό Coronavirus 2019, (COVID 19), που πρωτοενέκυψε τον ∆εκέµβριο 2019
στην Wuhan της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας. Η διάταξη, που παρόµοια εισήγαγαν και άλλες χώρες, όπως προκύπτει από τις
δηµοσιεύσεις, συγκεκριµενοποιεί και την ευθύνη που έχουν τα πρόσωπα που συνήθως καλύπτονται µε ασφάλιση D&O ή
επαγγελµατικής ευθύνης, από την πληµµελή εφαρµογή της υποχρέωσης έγκαιρης αναγγελίας.
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νοµικό περιβάλλον του (δέκτη της υπηρεσίας) για να διαπιστώνεται τυχόν ευθύνη που θεµελιώνεται,
λόγω εθνικής ιδιαιτερότητας, αλλά δεν καλύπτεται, αλλά και τυχόν ευθύνη που καλύπτεται (πάντα
έναντι ασφαλίστρου) αλλά δεν αναγνωρίζει το εθνικό νοµικό περιβάλλον (όπως π.χ. οι derivative
actions).
Έτσι, η αναφορά κατά την περιγραφή της κάλυψης στο τι «συνηθίζεται» είναι τόσο αναγκαία όσο
αναγκαία για την κατ΄ αρχήν αποδοχή της κάλυψης είναι η αναζήτηση του κειµένου του κάθε
ασφαλιστηρίου.
14. Ας πάρουµε λοιπόν ως παραδοχή το λεκτικό ασφαλιστηρίων D&O τριών κορυφαίων διεθνών
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των διατάξεων του ελληνικού νόµου για τις αε (ν. 4548/2018), ώστε
να εντοπίσουµε καλύτερα πότε και σε ποια έκταση επιδρά /µπορεί να επιδρά η επιδηµία στο
καλυπτόµενο αυτό είδος ασφάλισης.
15. Τα συνήθη ασφαλιστήρια D&O σε γενικές γραµµές καλύπτουν/ µπορεί να καλύπτουν τη
συνήθη ευθύνη έναντι τρίτων, κυρίως των εξής προσώπων που έχουν «θέση ευθύνης στην
επιχείρηση»: Κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι διευθύνων ή σύµβουλος διοίκησης, διευθυντής ή µέλος
συµβουλευτικής ή εκτελεστικής επιτροπής, όπως επιτροπής ελέγχου, εσωτερικής επιτροπής
αποζηµιώσεων ή οποιασδήποτε άλλης επιτροπής της εταιρίας, διορισµένο σύµφωνα µε το καταστατικό
της εταιρίας, έστω και αν είναι «σκιώδες» [δηλ. στην ουσία αλλά όχι τύποις], έστω και αν είναι
προσωρινά διορισµένο από το δικαστήριο, πρόσωπο που κατονοµάζεται ως διοικητικό στέλεχος σε
ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς της εταιρίας και κάθε άλλο πρόσωπο που του έχουν ανατεθεί
εξουσίες διαχείρισης ή εκπροσώπευσης, προϊστάµενος λογιστηρίου και νοµικής υπηρεσίας, υπάλληλος
που ενάγεται για κάποια απαίτηση τρίτου ή ενάγεται µαζί µε ένα µέλος δσ ως συνεργός/ συνυπαίτιος
µε το µέλος του δσ. Ακόµα η ασφάλιση µπορεί να περιλαµβάνει διοικητικά στελέχη εξωτερικής
οντότητας (outside entity D&O). Επίσης, τα νοµικά πρόσωπα που τυχόν έχουν διοριστεί µέλη δσ και
ελέγχει το δικαίωµα ψήφου αυτών ο νόµιµος εκπρόσωπός τους στο δσ [κατά το ελληνικό δίκαιο υπέχει
πάντα αυτός ο νόµιµος εκπρόσωπός τους την ευθύνη των µελών του δσ συµβουλίου], υπάλληλοι όταν
εκτελούν εργασίες επίβλεψης ή εκτέλεσης και στην έκταση που δεν ευθύνεται γι’ αυτές η επιχείρηση ή
ενάγονται µαζί µε διευθύνοντα ή σύµβουλο κ.λπ. ως συνυπαίτιοι/ συνεργοί αλλά όχι οι σύµβουλοι, οι
εκκαθαριστές, οι διαχειριστές αφερεγγυότητας, οι νόµιµοι εκπρόσωποι κ.α.
16. Στην Ελλάδα τα µέλη του δσ αε και των προσώπων που το δσ τους έχει αναθέσει καθήκοντα
και εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης, ευθύνονται έναντι της αε για τη ζηµιά που υφίσταται η
εταιρία, αν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν κατέβαλαν την επιµέλεια του συνετού
επιχειρηµατία (business judgment rule/ bjr). Αξίωση κατά των µελών του δσ για παραβίαση αυτού
του καθήκοντος δεν έχουν οι µέτοχοι, γιατί είναι έµµεσα ζηµιωθέντες. Έχουν µόνο µέσω
αποζηµίωσης της αε που έχει αξίωση ως άµεσα ζηµιωθείσα µε τη διαδικασία και τους περιορισµούς
που προβλέπονται (σήµερα άρθ. 102-106 ν. 4548/2018 περί αε). Όµως αναγνωρίζει ο νόµος και άµεση
(αδικοπρακτική κατ’ άρθ. 107) ευθύνη των µελών του δσ έναντι τρίτων, αλλά και έναντι των µετόχων,
αλλά η διάκριση από την έµµεση (µείωση της αξίας των µετοχών που προέρχεται από τη ζηµιά της αε)
είναι δυσχερής και η νοµολογία ακολουθεί την «πεπατηµένη» µε τους γνωστούς περιορισµούς, την
οποία προτιµούν οι συναλλασσόµενοι, ενώ µόνο σπάνια ακολουθείται η αδικοπρακτική βάση. Ως
πρακτική µπορεί συνεπώς να αλλάξει κάτω από το βάρος πολλών σοβαρών περιπτώσεων, χωρίς όµως
να φθάσει (αναλογικά) τον όγκο και τη συχνότητα των χωρών του αγγλοσαξονικού νοµικού
περιβάλλοντος, όσο συλλογικές αγωγές στην Ελλάδα µπορούν να ασκούν µόνο ενώσεις καταναλωτών
και µόνο για παραβίαση εκ µέρους των εναγοµένων, διατάξεων του ν. 2251/1994 για την προστασία
του καταναλωτή.
17. Τα πρόσωπα που καλύπτονται συνήθως από τα ασφαλιστήρια D&O φανερώνουν και το είδος
της ευθύνης, στην οποία βασίζονται οι αξιώσεις προς αποζηµίωση που καλύπτει η ασφάλιση αυτή.
Κατ΄ αρχήν δεν πρόκειται για την ειδική ευθύνη του εταιρικού δικαίου που έχει ο υπεύθυνος για την
καλή διοίκηση/ διαχείριση της επιχείρησης. Τα µέλη του δσ, αλλά και οι τρίτοι στους οποίους έχει
αναθέσει το δσ εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρίας, δεν ευθύνονται σε µεγάλο
βαθµό, κατά την ειδική περί ευθύνης διάταξη του δικαίου των αε, (κανόνας του bjr) για ζηµιές που
προκλήθηκαν από λαθεµένες επιχειρηµατικής φύσης αποφάσεις τους, αν οι αποφάσεις αυτές δεν
εκφεύγουν του µέτρου της λεγόµενης «επιµέλειας συνετού επιχειρηµατία», κανόνα που ενδεχοµένως
να µπορέσει να αποδείξει ο µέτοχος ότι παραβιάστηκε λόγω κακής εποπτείας των εταιρικών

©ΕΕµπ∆, Rokas (Athens)

11

υποθέσεων, έλλειψης επαρκούς ενηµέρωσης, αδιαφορίας, κακοπιστίας κ.λπ.28. Όµως η φύση αυτής
της ευθύνης στον πυρήνα της, αφορά τις ζηµιές της εταιρίας (και άρα των µετόχων της) από µη
συνετούς κ.λπ. χειρισµούς κατά την εκτέλεση πράξεων διαχείρισης, ενώ η ασφάλιση ευθύνης D&O
καλύπτει ζηµιές σε τρίτους του κοινού αδικοπρακτικού δικαίου, δηλαδή ζηµιές σε πρόσωπα που
η ζηµιά τους δεν έχει τη φύση ζηµιών από κακή διοίκηση της εταιρίας που διοικούν ή δεν έχει
αποκλειστικά τη φύση της ειδικής εταιρικής ευθύνης των µελών του δσ και των τυχόν
εξουσιοδοτηµένων προσώπων29.
Κατ΄ αρχήν για όλες οι αξιώσεις αποζηµίωσης που µπορούν να ασκήσουν τρίτοι κατά όσων
εντάσσονται στην κάλυψη D&O, µπορούν να ασκηθούν κατά της εταιρίας που διοικούν οι D&O.
Όµως η εταιρία, ως απρόσωπη οντότητα, δεν έχει κατ΄ αρχήν τον ίδιο «φόβο» να αντιµετωπίσει µία
αγωγή αποζηµίωσης, όπως το φυσικό πρόσωπο που νοµιµοποιείται παθητικά. Επιπλέον η εταιρία
µπορεί να πτωχεύσει και ακολούθως να λυθεί, ενώ το φυσικό πρόσωπο, αν δεν έχει δυνατότητα να
ικανοποιήσει µία απαίτηση αποζηµίωσης, η τυχόν καταδικαστική δικαστική απόφαση µπορεί να τον
«ακολουθεί», ό,τι αποκτήσει στο µέλλον και εκτός αυτού πολύ πιθανόν να βλάψει την εικόνα του
βιογραφικού και να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην προσωπική του ζωή. Ακόµα η ένταση της διεθνούς
τάσης των τελευταίων 50 και πλέον ετών να αντικαθιστούν οι επιχειρηµατίες (ή να µην ιδρύουν)
προσωπικές εταιρίες/ επιχειρήσεις µε κεφαλαιουχικές και µερικές µε µηδενικό σχεδόν κεφάλαιο µε
εξωχώρια ή µη έδρα και µε µηδενικό χρόνο δηµιουργίας, στο µέτρο που τις χρησιµοποιούν ως
µετόχους, έφερε ως απάντηση τον ρυθµιστικό έλεγχο σε όσες από αυτές έχουν προδιαγεγραµµένο εκ
του νόµου εταιρικό τύπο, δηλ. αε, συνεταιρισµό κ.λπ. Μηχανισµός ελέγχου είναι και η εισαγωγή
διατάξεων σε διάφορες µορφές επιχειρήσεων (τράπεζες, ασφαλιστικές, επευ, εισηγµένες κ.λπ.) όπου
για ορισµένες λειτουργίες των υπέχει προσωπική ευθύνη κάποιο φυσικό πρόσωπο που ο νόµος
προβλέπει την αρµοδιότητα και ευθύνη του. Τα πρόσωπα αυτά εντάσσονται κατά κανόνα στην
ασφάλιση D&O. Έτσι, από πολλές δεκαετίες η ασφάλιση D&O ακολουθεί την αυξητική της ευθύνης
τάση, αλλά και την επιτρέπει, διότι χωρίς αυτήν, θα ήταν τέτοια η άρνηση των φυσικών προσώπων να
αναλάβουν καθήκοντα ευθύνης σε εταιρίες, ώστε θα αµβλυνόταν νοµολογιακά και νοµοθετικά η
ευθύνη των.
Από τα ως άνω προκύπτει µεν η φύση της ευθύνης που συνηθίζεται να καλύπτει η ασφάλιση
D&O. Όµως πρόκειται για µία µη δεσµευτική πρακτική και άρα µπορεί να επεκταθεί συµβατικά ώστε
να καλύπτει την ευθύνη των διοικούντων έναντι της εταιρίας και των µετόχων, όχι στη βάση της
παραβίασης του bjr, αλλά στη βάση της αδικοπρακτικής ευθύνης του κοινού δικαίου. Αν οι πράξεις ή
παραλείψεις συνιστούν πράξεις που οφείλονται σε κοινή βαριά αµέλεια και κυρίως σε δόλο, τούτο
διαπιστώνεται και µε τα κριτήρια του κοινού δικαίου, όχι µόνο µε τον κανόνα bjr. Στο επίπεδο της
αδικοπραξίας «συναντιέται» η ειδική ευθύνη του µέλους του δσ µε την κοινή αδικοπρακτική και
αποτελεί αντικείµενο κάλυψής της σε ασφαλιστήρια D&O.
18. Τα πρόσωπα που µπορούν να προβάλουν αξίωση αποζηµίωσης, στη βάση πράξεων ή
παραλείψεων εκείνων που συνήθως καλύπτει η ασφάλιση D&O, για σωµατικές βλάβες/ θάνατο ή
28
Άλλωστε η ειδική εταιρική ευθύνη απορρέει από σύµβαση εντολής ή/ και σύµβαση ανεξάρτητης ή/ και εξαρτηµένης εργασίας
και άρα η ευθύνη που γεννάται προσδιορίζεται κατά κάποιο τρόπο από συµβατικούς όρους των µετεχόντων στη σύµβαση και όχι
αποκλειστικά από το «τυχαίο» που είναι αναγκαίο στοιχείο για την ασφαλισιµότητα του κινδύνου και γι’ αυτό αποφεύγεται να
ασφαλίζεται αµιγώς συµβατική ευθύνη.
29
Κατά την απόφαση Joy v. North, 1982, 692 F.2d 880 (1982) Athalie Doris JOY, Plaintiff-Appellant κατά Nelson L. NORTH,
et al., Defendants,Nelson L. North, et al., Defendants-Appellees. No. 1050, Docket 81-7729. Court of Appeals ΗΠΑ, Second
Circuit.4.11.1983, ο οδηγός αυτοκινήτου που προβαίνει σε λανθασµένη κρίση ως προς την ταχύτητα ή την απόσταση,
τραυµατίζοντας έναν πεζό, κατά πάσα πιθανότητα θα κληθεί να καταβάλει αποζηµίωση, ενώ ένα διοικητικό στέλεχος που
προβαίνει σε µια λανθασµένη κρίση ως προς τις οικονοµικές συνθήκες, τις καταναλωτικές προτιµήσεις ή την
αποτελεσµατικότητα της γραµµής παραγωγής σπάνια, αν όχι ποτέ, θα βρεθεί υπαίτιος για ζηµιές που υπέστη η εταιρία. Όµως,
πέραν του ότι οι εν λόγω ζηµιογόνες πράξεις είναι δύσκολα συγκρίσιµες ο (ελεγχόµενος) κίνδυνος είναι συµφυής µε το
επιχειρείν, δηλαδή, αν ενεργήσουµε µονοδιάστατα ώστε να αποκλειστεί, καταργείται το επιχειρείν που γνωρίζουµε. Άρα και η
διαχειριστική απόφαση που αποδείχθηκε λαθεµένη µε αποτέλεσµα τη βλάβη της παραγωγής της εταιρίας, που δεν οφείλεται
στο ότι ήταν ασύνετη ή αποτέλεσµα αδιαφορίας, αδικαιολόγητης µη πληροφόρησης, κακοπροαίρετη ή ιδιοτελής σε βάρος των
εταιρικών συµφερόντων, δεν συνεπάγεται κατ΄ αρχήν ούτε την ειδική εταιρική ευθύνη (στο µέτρο που δεν παραβιάζει τον bjr),
αλλά ούτε την κοινή αδικοπρακτική, γιατί δεν συντρέχει η αναγκαία υπαιτιότητα. Είναι άλλου είδους συνέπεια ότι η λαθεµένη
απόφαση θα βλάψει την επαγγελµατική σταδιοδροµία του στελέχους, που είναι κίνδυνος που δεν καλύπτεται ασφαλιστικά και
ενδεχοµένως δυσµενέστερος µερικές φορές από τον κίνδυνο να κληθεί προς αποζηµίωση, που µπορεί να καλύπτεται. Συνεπώς, η
σύγκριση της αντιµετώπισης της ευθύνης για ζηµιές από τροχαία µε την αντιµετώπιση της ευθύνης για ζηµιές από λαθεµένες
αποφάσεις, συλλογικών συνήθως, οργάνων διοίκησης, επιχείρησης, που κάνει το δικαστήριο, µπορεί να γίνει στο επίπεδο της
προσπάθειας και προσοχής που δίδεται για την αντιµετώπιση των ζηµιών και κατ΄ αρχήν όχι ισοπεδωτικά στο επίπεδο του
αποτελέσµατος, λόγω των διαφορών που οφείλονται στις κοινά αποδεκτές επιλογές. Αυτές είναι α) να µην περιορίζεται η
επιχειρηµατική πρωτοβουλία/ δραστηριότητες µε κανόνες που θα «απαγορεύουν το επιχειρηµατικό λάθος», πράγµα που
προϋποθέτει αποδοχή της ατοµικής ευθύνης/ υποχρέωση προς αποζηµίωση των διοικητών κ.λπ. για κάθε επιχειρηµατικό λάθος
και β) ο µηδενισµός της ανοχής οδηγικής παραβατικότητας σε συνδυασµό µε σύστηµα αποζηµίωσης σε κάθε περίπτωση του
θύµατος τροχαίου.
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υλικές ζηµιές, που εν προκειµένω σχετίζονται µε την πανδηµία, µπορεί να είναι οι συναλλασσόµενοι
µε την εταιρία, το προσωπικό της εταιρίας ή/ και τρίτοι που ήρθαν σε επαφή µε υπαλλήλους ή/ και
εγκαταστάσεις της εταιρίας των καλυπτόµενων D&O, λόγω παραλείψεων στη λήψη των αναγκαίων
µέτρων προστασίας, είτε αυτά προβλέπονται από τους κυβερνητικούς κανόνες είτε απορρέουν/
συµπληρώνονται από τα προληπτικά µέτρα προστασίας που πρέπει να λαµβάνει η επιχείρηση προς
αποφυγή της µετάδοσης/ διάδοσης του ιού. Καλύπτει όµως και έξοδα που σχετίζονται µε την
απόκρουση διοικητικών προστίµων που επέβαλαν οι Αρχές για παραβίαση των µέτρων προστασίας
που έχουν θεσπισθεί, και, µε ορισµένες προϋποθέσεις, και επίσης τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν.
Καλύπτει επίσης και αξιώσεις αποζηµίωσης των µετόχων στη βάση ευθύνης από αδικοπραξία (π.χ. στο
υποθετικό σενάριο της µη τήρησης των µέτρων προστασίας και εντεύθεν πρόκλησης θανάτων
πελατών, λόγω µη αναστρέψιµης βλάβης της φήµης της εταιρίας και µηδενισµού της αξίας των
µετοχών τους30).
Οι υποχρεώσεις των D&O για την εποπτεία/ εκτέλεση των προβλεπόµενων και αναγκαίων µέτρων
προστασίας που σχετίζονται µε την πανδηµία, όπως αποστείρωση των χώρων κ.λπ., είναι παρεπόµενες
των, από τη θέση που κατέχουν στην επιχείρηση, κύριων υποχρεώσεών τους, η δε παραβίασή τους έχει
κυρίως αδικοπρακτικό χαρακτήρα. Για παράδειγµα, τρίτοι που παραβρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης, π.χ. ως επισκέπτες ή πελάτες ή εργαζόµενοι ή/ και ασθενείς, αν πρόκειται για ιατρείο ή
νοσοκοµείο, και µολύνθηκαν, µπορούν να ζητήσουν αυτοί ή συγγενείς των αποζηµίωση σε
αδικοπρακτική βάση. Όπως είπαµε δε, οι µέτοχοι, αν η επιχειρησιακή µορφή είναι αε, µπορούν να
ζητήσουν, πέραν της εταιρικής αγωγής προς αποζηµίωση της εταιρίας, που δεν καλύπτεται (αφού δεν
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, όπως είναι οι D&O) και αποζηµίωση ως άµεσα ζηµιωθέντες στο
περιουσιακό τους στοιχείο των µετοχών που µε τις άδικες πράξεις των D&O αποµειώθηκε η αξία τους.
Όλες τις ως άνω αξιώσεις καλύπτει κατ΄ αρχήν η ασφάλιση D&O. Ζήτηµα υπάρχει αν η αξίωση
αποζηµίωσης βασίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν µε κακή πίστη, καθόσον τούτο, αν
αποδειχθεί, σηµαίνει πρόθεση, που αυτονοήτως δεν καλύπτεται. Θα πρέπει όµως να αποδειχθεί
αµετάκλητα και, µέχρι τότε, αν το ζήτηµα ακολουθεί την δικαστική οδό, η κάλυψη των εξόδων
υπεράσπισης θα παρέχεται, µε υποχρέωση επιστροφής των σε περίπτωση αρνητικής έκβασης για τον
ασφαλισµένο, δηλαδή απόδειξη πρόθεσής του, ενώ αν αποδειχθεί µεν ευθύνη του έναντι των
εναγόντων αλλά όχι µε πρόθεση, τότε τα έξοδα θα καλυφθούν από την ασφάλιση.
Ειδικότερα συναφή θέµατα µπορεί να είναι οι καλύψεις αξιώσεων αποζηµίωσης από παραβίαση
προσωπικών δεδοµένων, για τις οποίες προβλέπεται ρητή κάλυψη σε ορισµένα ασφαλιστήρια D&O.
Τέτοιες αξιώσεις µπορούν να προκύψουν από τον τρόπο και την έκταση της επιβολής του µέτρου της
θερµοµέτρησης στην είσοδο του χώρου εργασίας και όχι µόνο. Τη νοµολογία έχει απασχολήσει πολλές
φορές η ευθύνη των επιχειρήσεων για παραλείψεις στη λήψη µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στον
τόπο εργασίας, µε αποτέλεσµα την πρόκληση ατυχηµάτων, και έχουν εκδοθεί πολλές καταδικαστικές
αποφάσεις31.

19. Οι εισηγµένες εταιρίες θα πρέπει να ενηµερώνουν τους επενδυτές για τις επιπτώσεις από την
επιδηµία/ πανδηµία στην αξία των µετοχών της εταιρίας, αν π.χ. αυτές σχετίζονται µε επενδυτικά έργα
που είχαν αναλάβει και προέβησαν (και) για το σκοπό σε έκδοση (µετατρέψιµων ή µη) οµολογιακών

30
Στις ΗΠΑ η άσκηση συλλογικής αγωγής των µετόχων σε τέτοιες περιπτώσεις είναι κάτι το σύνηθες. Βλ. για τις αξιώσεις που
προβάλλουν οι µέτοχοι της εταιρίας ως άµεσοι ζηµιωθέντες µε νοµική βάση την αδικοπραξία των διοικητών, διευθυνόντων κ.λπ.
πιο πάνω αριθ. περιθ. 16.
31
Ορισµένα ασφαλιστήρια προβλέπουν ξεχωριστή κάλυψη των εξόδων απόκρουσης για παραβίαση νοµοθεσίας σχετικά µε την
υγεία και την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο (κυρίως του ν. 3850/2010) για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους
εργασίας). Ως προς απαιτήσεις κατά µελών διοίκησης για ασθένεια, θάνατο, ηθική βλάβη, προβλέπεται κάλυψη εξόδων
απόκρουσης των απαιτήσεων (βλ. ΑΠ 379/2018, που δέχθηκε ευθύνη της τράπεζας Marfin για την γνωστή ανθρωποθυσία που
προκάλεσαν οι εµπρηστές χούλιγκανς σε κατάστηµά της και των εκτελεστικών µελών του δσ αυτής επειδή είχαν παραλείψεις
ως προς την επιλογή ή την εποπτεία των υπεύθυνων κατάρτισης σχεδίου διαφυγής και την εκπαίδευση του προσωπικού της σε
θέµατα πυροπροστασίας, εκκένωσης των χώρων εργασίας κ.λπ. κατά παράβαση του τότε ισχύοντος ν. 1568/1985). Βλ. συναφώς,
µεταξύ άλλων, ΑΠ 641/2011. Μεγάλης σηµασίας για την ευθύνη των µελών διοίκησης είναι η κάλυψη προστίµων. Η παραβίαση
του ως άνω ν. 3850/2010 για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας µπορεί να επιφέρει πρόστιµο από €500.000
ως €50.000.000. Ορισµένα ασφαλιστήρια καλύπτουν πρόστιµα εφόσον η παράβαση δεν έχει τελεσθεί µε δόλο ή βαριά αµέλεια,
ορισµένα τα καλύπτουν εφόσον η παράβαση δεν έχει τελεσθεί µε δόλο και άλλα δεν καλύπτουν καθόλου πρόστιµα. Ως προς τα
έξοδα έρευνας/ επιθεώρησης, ορισµένα ασφαλιστήρια D&O καλύπτουν έξοδα απόκρουσης κατά την αντιπροσώπευση του D&O
κατά τη διάρκεια της έρευνας (για παράδειγµα ως προς την τήρηση µέτρων υγιεινής και ασφάλειας), ενώ άλλα καλύπτουν
οποιαδήποτε ζηµιά µπορεί να προκύψει από τη διενέργεια έρευνας.
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δανείων ή αύξηση του µ.κ. των32, ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αντίδραση έχει απαγορεύσει τις
ανοικτές πωλήσεις33. Η παραβίαση της απαγόρευσης και η επιβολή διοικητικών προστίµων αποτελεί
περίπτωση που, ανάλογα µε τη διαµόρφωση του λεκτικού του ασφαλιστηρίου, µπορεί να καλύπτεται.
∆ιοικητικά πρόστιµα όµως µπορούν να επιβληθούν και λόγω µη τήρησης µέτρων υγιεινής και
ασφάλειας. Ειδικότερα, οι εκδότες εισηγµένων κινητών αξιών θα πρέπει να δηµοσιοποιούν το
συντοµότερο δυνατό κάθε σηµαντική πληροφορία σχετική µε τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του
COVID-19, στα θεµελιώδη µεγέθη τους, στις προοπτικές ή στη χρηµατοοικονοµική τους κατάσταση,
στο διαδικτυακό του ιστότοπο, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέπει ο Κανονισµός
596/2014 για την κατάχρηση αγοράς34.
Αν και, καµία διάταξη του ασφαλιστικού δικαίου δεν αναφέρει ότι απαγορεύεται να πληρώνει ο
ασφαλιστής το διοικητικό πρόστιµο του ασφαλισµένου σε ασφάλιση D&O, εντούτοις η κάλυψή του
µπορεί να αντίκειται στη δηµόσια τάξη όταν η παράβαση συνιστά και ποινικά κολάσιµη πράξη. Σε
κάθε περίπτωση τα έξοδα αµύνης καλύπτονται και µόνο αν καταδικαστεί αµετάκλητα ο ασφαλισµένος
σε ποινικό δικαστήριο, οφείλει να τα επιστρέψει.
Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης (Errors & Omissions/Ε&Ο)
20. Όπως και η ευθύνη των διοικητών/ διευθυντών κ.λπ. που συνήθως καλύπτει ένα ασφαλιστήριο
D&O, έτσι και η ευθύνη των προσώπων που καλύπτει συνήθως ένα ασφαλιστήριο Ε&Ο είναι ευθύνη
επαγγελµατική, δηλαδή ευθύνη που τυπικά γεννάται κατά την εκτέλεση των διευθυντικών και εν
προκειµένω των επαγγελµατικών καθηκόντων τους. Όπως και στην ασφάλιση D&O, δεν καλύπτει τις
αστοχίες, για τις οποίες γεννάται αµιγώς επαγγελµατική συµβατική ευθύνη, παρά µόνο αν αποτελούν
και αδικοπραξία. Συνεπώς, παραβιάσεις σε ζητήµατα προφύλαξης της µετάδοσης του ιού εκ µέρους
επαγγελµατιών που είναι επιφορτισµένοι ειδικά ή γενικά µε τη λήψη προληπτικών µέτρων,
καλύπτονται από την ασφάλιση (π.χ. γιατρός, δικηγόρος, εκλεκτής, µηχανικός, που δεν φρόντισαν για
την προβλεπόµενη απολύµανση του χώρου εργασίας τους, ευθύνονται για την εντεύθεν µετάδοση του
ιού σε επισκέπτες, γιατί έχουν παρεπόµενη του επαγγέλµατός τους υποχρέωση προστασίας, µάλιστα
του γιατρού είναι κύρια υποχρέωση, χωρίς να αλλάζει κάτι στην κάλυψη). Αν δεν έχει προβλεφθεί
εξαίρεση, η ασφάλιση καλύπτει τις αξιώσεις αποζηµίωσης των ζηµιωθέντων. ∆εν καλύπτεται όµως η
ευθύνη τους, αν η παράληψη δεν έγινε στον επαγγελµατικό τους χώρο ή µε ευκαιρία την παροχή
επαγγελµατικής παροχής που περιλαµβάνεται στο ασφαλιστήριο, π.χ. στο χώρο που έχει οργανώσει
µία κοινωνική εκδήλωση µε δική του ευθύνη.

32
Βλ. σχετικά µε τις υποδείξεις που έχει κάνει η SEC των ΗΠΑ, Coronavirus: directors' liability and insurance claims, Chamika Hand,
19 Mar 2020, https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/coronavirus-do-insurance-claims. Σε αντίστοιχες υποδείξεις έχει προβεί και η
βρετανική εποπτική Αρχή (Financial Conduct Authority).
33
Το ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την 17.03.2020 να απαγορεύσει, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Κανονισµού
236/2012, τις ανοικτές πωλήσεις ή άλλες συναλλαγές πέραν των ανοικτών πωλήσεων, που δηµιουργούν ή αυξάνουν την καθαρή
αρνητική θέση σε µετοχές που είναι εισηγµένες στο ΧΑ, για τις οποίες η αρµόδια αρχή είναι η ΕΚ, ανεξάρτητα από τον τόπο
εκτέλεσης της συναλλαγής. Η απαγόρευση ισχύει και για τις πωλήσεις µετοχών που στην ίδια συνεδρίαση καλύπτονται από
αγορές µετοχών και αφορά όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της αρνητικής καθαρής
θέσης µε βάση τα άρθ. 5 και 6 και του τµ. 1 του παραρτ. Ι του Κανονισµού 918/2012. Η απαγόρευση ισχύει από 18.03.2020
µέχρι τις 24.04.2020 και παρατείνεται µε το από 15.4.2020 ∆ελτίο Τύπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως τις 18.05.2020.
οπότε και παρατάθηκε µέχρι τις 18.05.2020
34
Την ίδια υποχρέωση ανακοίνωσης υπέχει αυτοτελώς ο εκδότης, σύµφωνα µε ρητή πρόβλεψη στον Κανονισµό του ΧΑ και
έναντι αυτού, ως διαχειριστή της ρυθµιζόµενης αγοράς που έχει εισάγει τις µετοχές του. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης ή και
ενδεχόµενης κατάχρησης της προνοµιακής πληροφορίας, κατά το άρθρο 8 του Κανονισµού, προβλέπονται ποινικές και
διοικητικές κυρώσεις, στα υπεύθυνα πρόσωπα και υπό τους ειδικότερους όρους που θέτει ο ν.4443/2016 της εναρµόνισης µε
την Οδηγία 2014/57/ΕΕ, ενώ δεν αποκλείεται και η στοιχειοθέτηση αδικοπρακτικής ευθύνης µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων
του άρθρου ΑΚ 914.
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