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«Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ναυπηγοεπισκευαστικών Μονάδων 
Πλοίων & Σκαφών (Shiprepairer’s Liability Insurance)» 

 

Ένας αναπτυσσόµενος ασφαλιστικός κλάδος της εγχώριας αγοράς µας 
αποτελεί τα τελευταία χρόνια η κάλυψη της Επαγγελµατικής και Νοµικής 
Ευθύνης των Ναυπηγείων και των Εταιριών Παροχής Τεχνικών Εργασιών 
πλοίων και σκαφών αναψυχής.  Παρουσιάζεται πλέον έκδηλο το ενδιαφέρον 
των επιχειρηµατιών αυτών να σφαλίσουν πλήρως την ευθύνη τους για ζηµιές 
που θα προκληθούν από τυχόν λάθη και παραλείψεις των ιδίων, των 
εργαζοµένων τους και των απασχολούµενων υπεργολαβικά εντός των 
εγκαταστάσεών τους, διασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την επαγγελµατική 
τους µελλοντική συνέχεια αλλά και συγχρόνως εδραιώνοντας ένα πληρέστερο 
προφίλ προς τους υπάρχοντες και υποψήφιους πελάτες τους. 
 
Παράλληλα, µια πληθώρα πλοιοκτητών και διαχειριστών απαιτεί πλέον την 
ύπαρξη ασφαλιστηρίου συµβολαίου αστικής ευθύνης από τη 
ναυπηγοεπισκευαστική εταιρία προκειµένου να διασφαλίσει τα περιουσιακά 
της στοιχεία έναντι των ζηµιών και απωλειών που θα συµβούν σε αυτά καθ’ 
όλη τη διάρκεια της συµφωνηθείσας εργασίας. 
 
Επίσης πολλοί ασφαλιστές πλοίων και σκαφών κινδύνων Hull & Machinery και 
Third Party Liability/Protection & Indemnity Risks θέτουν ως απαράβατο 
εγγυητικό όρο (warranty), οι ναυπηγοεπισκευαστικές µονάδες που 
πραγµατοποιούν την κατασκευή, µετασκευή ή µεγάλη επισκευή του 
ασφαλιζόµενου από αυτές κινδύνου, να έχουν πλήρη κάλυψη της αστικής 
τους ευθύνης για ποσό τουλάχιστον ίσο µε την ασφαλιζόµενη αξία του πλοίου 
ή σκάφους. 
 
Σήµερα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται ενεργά 34 ναυπηγεία τα οποία 
κυρίως εξειδικεύονται στην κατασκευή σκαφών αναψυχής (πολυεστερικών και 
φουσκωτών) αλλά και ξύλινων αλιευτικών σκαφών και µικρών επιβατικών 
πλοίων.  Σαφώς δεν λείπουν οι περιπτώσεις όπου ελληνικές ναυπηγικές 
µονάδες έχουν κατασκευάσει εξ ολοκλήρου mega yachts, δεξαµενόπλοια 
µέχρι 2.000 κ.ο.χ. αλλά και ferry-boats συµβατικού και αµφίδροµου τύπου.  Οι 
ανωτέρω επιχειρήσεις παράλληλα προσφέρουν όλες τις εργασίες συνήθους 
συντηρήσεων, επισκευών αλλά και διαχείρισης σκαφών. 



 
Η προαναφερθείσα ασφαλιστική κάλυψη δύναται να παρασχεθεί επίσης και 
στις περίπου 250 λειτουργούσες επιχειρήσεις στην Ελλάδα οι οποίες εκτελούν 
µηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, ελασµατουργικές εργασίες καθώς 
και υπηρεσίες καθαρισµού, χρωµατισµού, αµµοβολής, δεξαµενισµού κ.ά. 
 
Η ασφάλιση Shiprepairer’s Liability Insurance αναλυτικότερα 
συµπεριλαµβάνει:  
 
− Την απώλεια ή ζηµία οποιουδήποτε πλοίου ή σκάφους το οποίο βρίσκεται 

κάτω από τη φροντίδα, εποπτεία ή έλεγχο του Ασφαλιζοµένου µε σκοπό 
την εκτέλεση εργασίας πάνω σε αυτό, συµπεριλαµβανοµένης της 
µεθόρµισης και της µετακίνησης εντός των ορίων του λιµένος εντός του 
οποίου εκτελείται η εργασία, συµπεριλαµβανοµένων και των δοκιµαστικών 
πλόων µέχρι 100 µίλια από το σηµείο απόπλευσης. 

− Απώλεια ή ζηµία φορτίου, εξοπλισµού ή άλλων αντικειµένων επί των 
πλοίων ή σκαφών που έχουν εκφορτωθεί ή όχι από αυτά. 

− Ανέλκυση, µετακίνηση ναυαγίου 
− Απώλεια ή ζηµία σε περιουσία τρίτου που έχει λάβει χώρα κατά τη διάρκεια 

των διαδικασιών επισκευής που εκτελεί ο Ασφαλιζόµενος. 
− Απώλεια ή ζηµία που θα διαπιστωθεί εντός 6 µηνών από την ολοκλήρωση 

της εργασίας προκύπτουσας από ελαττωµατικό σχεδιασµό (faulty design). 
− Θάνατος ή σωµατικές βλάβες τρίτων. 
− Επέκταση κάλυψης σε µέλη πληρωµάτων απασχολούµενα κάτω από τις 

οδηγίες του Ασφαλιζόµενου. 
− Ρύπανση ή µόλυνση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
 
Τα ασφαλιστήρια αυτά συµβόλαια είναι συνήθως ετήσιας διάρκειας και 
καλύπτουν όλη την επαγγελµατική δραστηριότητα της επιχείρησης.  Η 
τιµολόγηση του κινδύνου βασίζεται στη δήλωση από τον Ασφαλιζόµενο του 
προβλεπόµενου ποσού ακαθάριστων εσόδων (τζίρου) και τη χρέωση ενός 
ελάχιστου και προκαταβαλλόµενου ασφαλίστρου (minimum & deposit 
premium), µε οριστική εκκαθάριση του λογαριασµού ασφαλίστρων στη λήξη 
της ασφαλιστικής περιόδου. 
 
Η Επιτροπή Σκαφών & Μεταφορών της Ε.Α.Ε.Ε. προτρέπει τα µέλη της να 
ενασχοληθούν και µε τον παρα-ναυτιλιακό αυτό κλάδο ασφάλισης και 
παραµένει στη διάθεσή σας για προσκόµιση της προτεινόµενης ορολογίας 
ασφάλισης καθώς και συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων στις 
ενδιαφερόµενες Εταιρίες-Μέλη. 




