
 

ΤΑΜΕΙΟ IOPC του 1992 

Πληροφορίες από το Διεθνές Ταμείο Αποζημιώσεων από Ρύπανση Πετρελαίου του 1992 (Ταμείο IOPC του 
1992) που ενδιαφέρουν τους αιτούντες που έχουν υποστεί ζημιά από ρύπανση πετρελαίου που 
προκλήθηκε από το περιστατικό με το Αγία Ζώνη ΙΙ, ανοιχτά του Πειραιά, τον Σεπτέμβριο 2017. 

Σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που διέπουν τις αποζημιώσεις για ζημίες λόγω ρύπανσης πετρελαίου, 
όσοι επηρεάστηκαν από το περιστατικό του Αγία Ζώνη ΙΙ έχουν μια περίοδο τριών ετών για να φτάσουν σε 
μια φιλική συμφωνία με το Ταμείο IOPC του 1992 σχετικά με την αποζημίωση για τις απώλειές τους.  

Είναι πιθανό, στο τέλος αυτής της περιόδου, ορισμένα από τα μέρη που υπέστησαν ζημίες, να μην έχουν 
φτάσει σε συμφωνία με  το Ταμείο IOPC του 1992 σχετικά με την απαίτηση που έχουν υποβάλει.  

Επομένως, σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1992 περί Αστικής Ευθύνης, και τη Σύμβαση για το Ταμείο 1992, 
οι αιτούντες ενδέχεται να χάσουν το δικαίωμα αποζημίωσης, εκτός αν έχουν ασκήσει αγωγή κατά του 
πλοιοκτήτη του Αγία Ζώνη ΙΙ και/ή του ασφαλιστή αστικής ευθύνης και κατά του Ταμείου IOPC του 1992 
εντός της τριετούς προθεσμίας.  

Η τριετής προθεσμία ξεκινά από την ημερομηνία επέλευσης της ζημίας έκαστου ζημιωμένου μέρους. 
Ωστόσο, καθώς αυτή η ημερομηνία δεν είναι η ίδια για όλους όσους επηρεάστηκαν, το Ταμείο IOPC του 
1992 συστήνει στους αιτούντες να θεωρήσουν την 10η Σεπτεμβρίου 2020 (επέτειος τριών ετών από το 
περιστατικό του Αγία Ζώνη ΙΙ) ως την ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχουν ασκήσει αγωγή.  

Η άσκηση αγωγής δεν θα εμποδίσει έναν αιτούντα να συνεχίσει να διαπραγματεύεται με το Ταμείο IOPC 
του 1992 με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών και συστήνεται πως αν ασκηθεί 
αγωγή, η συζήτησή της θα πρέπει να αναβληθεί άμεσα («να τεθεί σε αναμονή») ώστε να αποφευχθούν τα 
περαιτέρω νομικά έξοδα, ενώ ολοκληρώνονται οι συμβιβασμοί των απαιτήσεων που εκκρεμούν.  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η άσκηση αγωγής πραγματοποιείται με την επιφύλαξη τυχόν 
δικαιωμάτων υπεράσπισης του Ταμείου IOPC του 1992 και δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα 
καταβληθεί αποζημίωση.  Η υποβολή μιας απαίτησης εντός της παραπάνω προθεσμίας απλώς 
διασφαλίζει το δυνητικό δικαίωμα του αιτούντα στην αποζημίωση και η απαίτηση θα αξιολογηθεί 
σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνηθέντα κριτήρια.  

Συνιστάται για τα μέρη που θεωρούν ότι έχουν υποστεί κάποια απώλεια και των οποίων η απαίτηση για 
αποζημίωση δεν έχει καταστεί ακόμα αντικείμενο φιλικού διακανονισμού με το Ταμείο IOPC του 1992 να 
αναζητήσουν νομικές συμβουλές σχετικά με τις απαιτήσεις της αγωγής, ώστε να αποφύγουν τον κίνδυνο 
παραγραφής της απαίτησής τους.  
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Αν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην παρακάτω διεύθυνση: 

Ιωάννης Μαρκιανός - Δανιόλος 
Δανιόλος Δικηγορική Εταιρία 
Οδός Δευτέρας Μεραρχίας 13 

Τ.Κ. 185 35 
Πειραιάς 
Ελλάδα 

Τηλέφωνο: +30 210 413 8800 
Email: j.markianos@daniolos.gr 

https://iopcfunds.sharepoint.com/sites/ExternalRelationsConference/Shared%20Documents/ERC/5%20Website/Incident%20case%20studies/quot;mailto:j.markianos@daniolos.gr&quot
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