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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

 

ΠΡΟΛΗΨΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Χρήσιμες Οδηγίες Προφύλαξης 

  
 

! Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων 

που εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2022 από την ΕΜΥ, διαδοχικά 

καιρικά συστήματα προβλέπεται να προκαλέσουν κακοκαιρία με το 

όνομα «ΕΛΠΙΣ» στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. 

 

 

 

 

 

Το κύμα της σφοδρής 

κακοκαιρίας «ΜΗΔΕΙΑ» το 

2021 έπληξε 100.000 

νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. 

Μόνο στην Αττική, περίπου 

1.500 δέντρα έπεσαν, 

προκαλώντας σοβαρά 

προβλήματα. Κάθε χρόνο σε 

περιόδους με έντονα καιρικά 

φαινόμενα πρέπει να είστε 

γενικά ιδιαίτερα προσεκτικοί, 

μεριμνώντας για τη λήψη 

μέτρων αυτοπροστασίας 

από κινδύνους που 

προέρχονται από την εκδήλωση 

τέτοιων φαινομένων.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Φροντίστε να ενημερώνεστε 

διαρκώς από το ραδιόφωνο και 

την τηλεόραση για την εξέλιξη 

των καιρικών φαινομένων. Οι 

επίσημες πηγές ενημέρωσης 

είναι η Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας. 

Σε περίπτωση ανάγκης 

καλέστε εναλλακτικά: 

Αστυνομία 100, 

Πυροσβεστικό Σώμα 199, 

ΕΚΑΒ 166, τον Ευρωπαϊκό 

Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 

112. 

Τοποθετείστε σε εμφανές 

σημείο στο σπίτι τους 

παραπάνω αριθμούς 

τηλεφώνων πρώτης 

ανάγκης εφόσον τα παιδιά 

σας είναι σε θέση να τους 

χρησιμοποιήσουν και 

βεβαιωθείτε ότι το 

γνωρίζουν. 

Βοηθήστε τα παιδιά σας να 

απομνημονεύσουν 

οικογενειακά στοιχεία όπως 

το επίθετό τους, τη διεύθυνση 

και τον αριθμό τηλεφώνου 

του σπιτιού. 

Εξηγείστε σε όλα τα μέλη της 

οικογένειας πώς και πότε να 

κλείνουν τις παροχές 

ηλεκτρικού, φυσικού αερίου 

και νερού, πώς να 

χρησιμοποιούν τον 

πυροσβεστήρα και πώς να 

καλούν σε βοήθεια. 

 

Προμηθευτείτε είδη πρώτης 

ανάγκης όπως κουτί 

πρώτων βοηθειών, 

πυροσβεστήρα, φακό και 

μπαταρίες, φορητό 

ραδιόφωνο κλπ. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ & ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ Η 

ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ 
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Ασφαλίστε αντικείμενα τα 

οποία αν παρασυρθούν από 

τα έντονα καιρικά φαινόμενα 

ενδέχεται να προκαλέσουν 

καταστροφές ή 

τραυματισμούς.   

Βεβαιωθείτε ότι τα λούκια και 

οι υδρορροές των κατοικιών 

δεν είναι φραγμένα και 

λειτουργούν κανονικά.   

Εάν κατοικείτε σε περιοχή που 

αντιμετωπίζει προβλήματα 

από χιονοπτώσεις: 

Προμηθευτείτε υλικό 

θέρμανσης (αφορά κυρίως 

τους ορεινούς οικισμούς) και 

τρόφιμα για αρκετές ημέρες. 

Εάν διαμένετε σε δύσβατη 

περιοχή, φροντίστε να έχετε 

τον απαραίτητο εξοπλισμό για 

τον καθαρισμό του χιονιού 

(π.χ. φτυάρια). 

 Αν βρίσκεστε στο σπίτι: 

Διατηρείστε το σπίτι σας ζεστό 

και παραμείνετε μέσα, όσο 

αυτό είναι δυνατό.  

Μην αφήνετε τα παιδιά να 

βγουν έξω με την κακοκαιρία.  

Μάθετέ τα πως και πότε να 

καλούν την Πυροσβεστική, την 

Αστυνομία και τις άλλες 

Υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης. 

 Αποφύγετε την ορειβασία, το 

κυνήγι και όλα τα σπορ στα 

οποία ενδέχεται να χάσετε τον 

προσανατολισμό σας, να 

αποκλειστείτε ή να παγιδευτείτε 

και γενικά να θέσετε σε 

κίνδυνο τη ζωή σας ή να 

ανησυχήσετε τους οικείους 

σας.  

Φορέστε κατάλληλα ρούχα και 

παπούτσια. Φορέστε πολλά, 

ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί 

για βαριά και χοντρά, και 

φορέστε ζεστές αδιάβροχες 

µπότες. Προτιμήστε ένα 

αδιάβροχο επανωφόρι  

Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης του 

σπιτιού σας, τους σωλήνες και 

τον υαλοπίνακα του ηλιακού 

θερμοσίφωνα. 

Αν βρίσκεστε ήδη εκτός σπιτιού 

κατά τη διάρκεια σφοδρής 

χιονόπτωσης και οδηγείτε : 

Αλλάξτε πορεία αν υπάρχει 

έντονη χιονόπτωση και 

βρίσκεστε σε δύσβατο δρόμο. 

Χρησιμοποιείστε όπου είναι 

απαραίτητες αντιολισθητικές 

αλυσίδες στους κινητήριους 

τροχούς. Βεβαιωθείτε για τη 

σωστή εφαρμογή τους. 

Ταξιδέψτε κατά προτίμηση κατά 

τη διάρκεια της ημέρας. 

Προτιμήστε τους κεντρικούς 

δρόμους και όχι παράδρομους 

και ενημερώστε τους οικείους 

σας για τη διαδρομή που θα 

ακολουθήσετε. 

Να έχετε αναμμένα τα φώτα 

πορείας για να γίνεστε εύκολα 

αντιληπτοί, ιδιαίτερα όπου δεν 

υπάρχει μεγάλη ορατότητα. 

Να οδηγείτε με χαμηλή ταχύτητα 

ώστε να έχετε τη δυνατότητα 

ελέγχου του οχήματός σας και 

διατηρείτε απόσταση 

ασφαλείας από τα 

προπορευόμενα οχήματα. 

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 

όταν διασχίζετε γέφυρες, 

ανισόπεδες διαβάσεις και 

δρόμους που δεν είναι 

πολυσύχναστοι γιατί μπορεί 

να έχουν παγώσει. Θυμηθείτε 

ότι οι αντιολισθητικές 

αλυσίδες δεν προφυλάσσουν 

από τον παγετό. 

Αν οδηγείτε σε επαρχιακό 

δρόμο, να αποφεύγετε τους 

χιονισμένους 

χωματόδρομους. 

Αποφύγετε να οδηγείτε σε 

δύσβατες ορεινές περιοχές. 

Παραμείνετε στο αυτοκίνητο 

αν αυτό ακινητοποιηθεί.  

Τοποθετήστε στην κεραία του 

ραδιοφώνου σας ένα 

ύφασμα με έντονο χρώμα για 

να σας εντοπίσουν οι 

διασωστικές ομάδες.  

Ανάβετε τη μηχανή για 10 

λεπτά ανά ώρα και διατηρείτε 

την εξάτμιση του οχήματος 

καθαρή από το χιόνι. 
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Παρακολουθείτε συνεχώς από 

το ραδιόφωνο και την 

τηλεόραση τις επίσημες 

προειδοποιήσεις ή 

συμβουλές. 

Ελέγξτε το σπίτι και τα λοιπά 

περιουσιακά σας στοιχεία για 

να καταγράψετε πιθανές 

ζημιές. 

Καθαρίστε επιμελώς την 

είσοδο του σπιτιού ή της 

πολυκατοικίας σας ώστε να 

διευκολύνετε την πρόσβαση 

των παιδιών, των ηλικιωμένων 

και γενικά όλων των ενοίκων. 

Φροντίστε το πεζοδρόμιο που 

έρχεται σε επαφή με το 

περίγραμμα της ιδιοκτησίας 

σας, να μην έχει πάγο ώστε 

να είναι ασφαλές από 

γλιστρήματα και άλλα 

ατυχήματα. 

Καθαρίστε τις στέγες, τις 

ταράτσες και τους εξώστες 

από το φορτίο του χιονιού 

ώστε να μην καταρρεύσουν. 

Ελέγξτε τις εγκαταστάσεις 

ύδρευσης για τυχόν αστοχίες 

από τον παγετό που θα 

προκαλέσουν διαρροή 

ύδατος, πλημμύρες σε 

υπόγειους χώρους και 

επιπλέον προβλήματα 

ολισθηρότητας. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ 

Για τα δίκτυα ύδρευσης των 

κατοικιών 

Μάθετε πού βρίσκεται ο 

υδρομετρητής (ρολόι) του 

σπιτιού σας καθώς και τα 

σημεία όπου βρίσκονται ο 

κεντρικός και οι περιφερειακοί 

διακόπτες υδροδότησης. 

Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι 

διακόπτες του δικτύου 

υδροδότησης ανοιγοκλείνουν 

και λειτουργούν ομαλά. 

Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί 

σωλήνες (π.χ. ηλιακού 

θερμοσίφωνα, βρύσες 

μπαλκονιών) είναι μονωμένοι, 

διαφορετικά φροντίστε να 

μονωθούν το συντομότερο 

δυνατόν. 

Απομονώστε ή καλύτερα 

εκκενώστε το δίκτυο του ηλιακού 

θερμοσίφωνα, αν πρόκειται να 

λείψετε για μεγάλο χρονικό 

διάστημα κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα.  

Ρυθμίστε το σύστημα 

θέρμανσης του σπιτιού ώστε να 

λειτουργεί αυτόματα σε χαμηλές 

θερμοκρασίες. 

Κλείστε την παροχή νερού προς 

τον ηλιακό θερμοσίφωνα και 

αδειάστε το νερό από το 

σύστημα, αν είστε στο σπίτι 

κατά τη διάρκεια του παγετού 

και ιδιαίτερα το βράδυ. 

Κατά διάρκεια του παγετού να 

διατηρήστε έναν κρουνό 

(βρύση) του δικτύου σας 

σταθερά ανοικτό με πολύ 

μικρή παροχή έτσι ώστε η 

συνεχόμενη ροή να 

αποτρέπει την αδρανοποίηση 

των μορίων του νερού άρα 

και το σχηματισμό πάγου.  

Σε περίπτωση που τυγχάνει να 

γνωρίζετε την όδευση του 

δικτύου ύδρευσης του χώρου 

σας εξασφαλίστε κυρίως τη 

συνεχόμενη ροή στα τμήματα 

που περνούν από 

ακάλυπτους χώρους, που 

είναι και πιο ευάλωτα στις 

θερμοκρασιακές μεταβολές. 

Μην σπαταλάτε αλόγιστα 

νερό για να απομακρύνετε το 

χιόνι και τον πάγο. 

Περιορίστε τις 

δραστηριότητες που 

απαιτούν αυξημένη 

κατανάλωση νερού 

(πλυντήρια ρούχων  κ.λπ.). 

Ενημερωθείτε αν έχει 

τοποθετηθεί αντιψυκτικό στον 

ηλιακό θερμοσίφωνα από 

την κατασκευάστρια εταιρία ή 

τον ειδικό τοποθέτησης, σε 

περίπτωση κλειστού 

κυκλώματος. Σε αντίθετη 

περίπτωση προμηθευτείτε το 

κατάλληλο αντιψυκτικό και 

φροντίστε για την 

τοποθέτησή του. 

Ελέγξτε αν υπάρχουν 

διαρροές στις βρύσες ή στα 

καζανάκια. 

Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές 

στα μπαλκόνια και στις 

ταράτσες είναι καθαρές από 

φύλλα και σκουπίδια και 

λειτουργούν ομαλά. 

 

 



 

Πηγές για τις παραπάνω οδηγίες: 

https://www.fireservice.gr 

https://www.civilprotection.gr 

http://www.emy.gr 

https://www.patt.gov.gr 

https://www.ertnews.gr 

https://www.aftodioikisi.gr 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ  

& ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ  
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Αν παγώσουν οι κεντρικοί 

σωλήνες ύδρευσης 

Κλείστε αμέσως τον κεντρικό 

διακόπτη παροχής νερού του 

σπιτιού και ελέγξτε τον 

υδρομετρητή. Αν συνεχίζει να 

λειτουργεί («γράφει») τότε 

υπάρχει διαρροή στο δίκτυο. 

Κλείστε το διακόπτη της 

κεντρικής παροχής και 

καλέστε υδραυλικό. 

Αν παρατηρήσετε ότι υπάρχει 

διαρροή νερού στο δίκτυο 

ύδρευσης σας πριν τον 

υδρομετρητή (ρολόι) καλέστε 

αμέσως την αντίστοιχη 

εταιρεία ύδρευσης 

Αν αποφασίσετε να 

ξεπαγώσετε τους σωλήνες, 

αρχίστε από το μέρος του 

σωλήνα κοντά στον διακόπτη 

ώστε η θερμοκρασιακή 

μεταβολή να είναι σταδιακή. 

Αν δεν έχετε αποτελέσματα 

επικοινωνήστε με έναν 

υδραυλικό. 

Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή 

διατρέχουν κίνδυνο οι 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

ώστε να τις απομονώσετε. 

Για περισσότερες οδηγίες 

μπορείτε να απευθύνεστε 

στους κατά τόπους φορείς 

ύδρευσης (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, 

ΕΥΑΘ). 

Προληπτικά μέτρα ασφαλούς 

μετακίνησης (οδήγηση) 

Συμβουλευτείτε το δελτίο 

πρόγνωσης καιρού (στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.emy.gr.), ενημερωθείτε για 

τις συνθήκες στο οδικό δίκτυο 

και αποφύγετε την αιχμή των 

καιρικών φαινομένων. Αν δεν 

είναι απολύτως απαραίτητο, 

μην ταξιδέψετε. 

Μην ξεκινάτε χωρίς 

αντιολισθητικές αλυσίδες και 

εάν δεν είστε απόλυτα σίγουροι 

ότι ξέρετε να τις τοποθετήσετε. 

Ένα ζευγάρι αδιάβροχα λεπτά 

γάντια είναι απαραίτητα για την 

τοποθέτηση. 

Βεβαιωθείτε ότι το καλοριφέρ & 

το σύστημα κλιματισμού του 

αυτοκινήτου λειτουργούν 

σωστά και ότι έχετε μαζί 

τρίγωνο ασφαλείας και 

ανακλαστικό γιλέκο. 

Γεμίστε το ντεπόζιτο με καύσιμα 

και το δοχείο αποθήκευσης 

νερού για τον καθαρισμό των 

τζαμιών με αντιπηκτικό υγρό. 

Οδηγώντας στο χιόνι 

Μην πατάτε δυνατά το γκάζι 

και αποφεύγετε τις απότομες 

αυξομειώσεις ταχύτητας. 

Οδηγείτε ήρεμα, χωρίς 

βιασύνη, με χαμηλή ταχύτητα 

και απαλές κινήσεις του 

τιμονιού. 

Επιβραδύνετε, κατεβάζοντας 

σταδιακά τις ταχύτητες και 

αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε 

το πεντάλ του φρένου. 

Διευκολύνετε το έργο των 

εκχιονιστικών κρατώντας 

αποστάσεις. Μην τα 

προσπερνάτε και μην τους 

φράσσετε τον δρόμο. 

Ακολουθείτε πάντα τις 

οδηγίες της Τροχαίας  η 

οποία είναι αρμόδια για τη 

διαχείριση της κυκλοφορίας. 

https://www.civilprotection.gr/
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΤΙΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Πώς αποζημιώνονται όσοι πάθουν ζημιές από πτώση δέντρων 

στις περιουσίες τους? (αυτοκίνητα ή οικίες) 

Τι γίνεται στις περιπτώσεις που πέσει ένα κλαδί ή ένα δέντρο στο 

αυτοκίνητο μας ή στο σπίτι μας και δεν έχουμε πλήρης ασφαλιστική 

κάλυψη ? (μεικτή ασφάλιση αυτοκινήτου ή  ασφάλεια από καιρικά 

φαινόμενα ) 

Αυτό που γενικά ισχύει για τις αρμοδιότητες είναι: 

 Εάν ένα δέντρο είναι σε ιδιωτικό χώρο, είναι ευθύνη του ιδιώτη.  

 Εάν είναι σε αστικό περιβάλλον ευθύνη φέρει ο Δήμος, εάν πρόκειται για πεύκα μέσα σε πλατεία, 

τότε πρέπει να δώσει άδεια το δασαρχείο, αλλά όταν υπάρχουν καλωδιώσεις, τότε η ευθύνη είναι 

μόνο του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτός μόνο μπορεί να κόψει και να κλαδέψει δέντρα. 

Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα εάν ένας ιδιώτης θέλει να κλαδέψει ένα δέντρο μέσα σε ιδιοκτησία του 

σε περιοχή που δεν είναι δασική δεν χρειάζεται άδεια. Για την κοπή του δέντρου τα πράγματα αλλάζουν. 

Για την κοπή οποιουδήποτε δέντρου τόσο εντός όσο και εκτός σχεδίου πόλεως είναι απαραίτητη άδεια 

κοπής δέντρου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμοδιότητα 

έχουν το Δασαρχείο και η Πολεοδομία. 

 Εάν το δέντρο βρίσκεται σε οικόπεδο εντός σχεδίου τότε ο ιδιώτης πρέπει να βγάλει άδεια για 

εργασίες μικρής κλίμακας με αίτηση που κάνει μέσω δικού του μηχανικού στο Τεχνικό Επιμελητήριο. 

Αν η κοπή πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο οικοδομικών εργασιών τότε πρέπει να 

συμπεριληφθεί μέσα στην οικοδομική άδεια. 

 Αν τώρα το δέντρο βρίσκεται εκτός σχεδίου ή σε δασική περιοχή τότε απαιτείται άδεια από το οικείο 

δασαρχείο.  

 Αν βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο τότε την ευθύνη για την κοπή του δένδρου έχει ο Δήμος.  

 Ο ιδιώτης πρέπει να απευθυνθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του εκάστοτε Δήμου και να 

υποβάλλει αίτημα για κοπή ή κλάδεμα. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί και η γνωμοδότηση οδηγείται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει.  

 Αν το δένδρο είναι σε δασική περιοχή τότε ο Δήμος απευθύνεται στο Δασαρχείο, όπως σε άλση 

ή πάρκα του εκάστοτε Δήμου. 

Σύμφωνα με το νόμο, είναι υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης να φροντίζει τους δρόμους, να 

φροντίζει το οδικό δίκτυο και μέσα στην συντήρηση του οδικού δικτύου είναι και η κοπή των δέντρων η 

αποκλάδωση, η συντήρηση των επικίνδυνων δέντρων που βρίσκονται κατά μήκος του οδικού δικτύου 

ώστε να αποτραπεί η πτώση τους και να διασφαλίζεται η ασφαλής μετάβαση πεζών και αυτοκινήτων. 

Ο δήμος είναι υπεύθυνος και για τα δέντρα που εξέρχονται της ιδιοκτησίας κάποιου και παρεμποδίζουν 

την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. 

Για τους περισσότερους δρόμους την ευθύνη την έχουν οι δήμοι, υπάρχουν και κάποιοι μεγάλοι δρόμοι 

που η ευθύνη τους ανήκει στην Περιφέρεια. Αρμόδια είναι τα διοικητικά δικαστήρια, ειδικότερα το 

Πρωτοδικείο της περιφέρειας που συνέβη το συμβάν, όπου ο πολίτης μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά 

του δήμου ή της περιφέρειας και να ζητήσει αποζημίωση τόσο για τις υλικές ζημιές και τα τυχόν. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

Μπορεί η ασφαλιστική μου να με αποζημιώσει αν το σπίτι μου ή το 

όχημά μου έχει υποστεί καταστροφή από τον χιονιά; 

 

Φυσικά!  

Αρκεί να έχεις ασφαλίσει την κατοικία σου ή και το αυτοκίνητό σου και να έχεις συμπεριλάβει τις σχετικές 

καλύψεις (κάλυψη από φυσικά φαινόμενα). 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

Θυμήσου ότι για κάθε παροχή που περιλαμβάνεται στο 

συμβόλαιό σου, η ασφαλιστική θα σου καταβάλει 

αποζημίωση ανάλογα με το ύψος της απώλειας ή της ζημιάς 

και μέχρι του ποσού για το οποίο έχεις ασφαλίσει το κτίριο ή 

το περιεχόμενο του σπιτιού ή το αυτοκίνητό σου. 

Τσέκαρε την απαλλαγή που προβλέπει το συμβόλαιό σου. 

Είναι το ποσό με το οποίο συμμετέχεις στην αποζημίωση και 

από τη στιγμή που σε επιβαρύνει θα πρέπει να το γνωρίζεις 

για να μη βρεθείς προ εκπλήξεως. 

Ζήτησε να ενημερωθείς για το αν περιλαμβάνονται στην 

κάλυψη οι ζημιές που θα προκληθούν από θύελλα, καταιγίδα 

ή πλημμύρα και χιόνι και για τυχόν εξαιρέσεις. 

Ζήτησε να μάθεις πώς μπορείς να ασφαλίσεις αντικείμενα 

ιδιαίτερης αξίας, που μπορεί να έχεις στο σπίτι σου, από τον 

κίνδυνο πλημμύρας. 

Αν το σπίτι σου ή η επιχείρησή σου είναι σε υπόγειο, 

ενημερώσου για την κάλυψη. Πολλές ασφαλιστικές την 

προσφέρουν, αλλά υπό προϋποθέσεις. 

 

Aσφάλισε την περιουσία σου & ότι αξίζει περισσότερο για σένα ! 

ΜΑΙΡΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Επικοινωνήστε μαζί μας, ενημερωθείτε από έναν έμπειρο 

ασφαλιστικό σύμβουλο για ολοκληρωμένες ασφαλιστικές 

ΛΥΣΕΙΣ.            Email: info@goins.gr            Τηλ: 6978655777  
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