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Αγαπητοί καταναλωτές,

Η απόφασή σας να επιλέξετε το φυσικό αέριο 
έχει θετικό αντίκτυπο στα οικονοµικά σας, 
αλλά και στην ποιότητα της ζωής σας. Το 
φυσικό αέριο δεν είναι µόνο η φιλική µορφή 
ενέργειας που χρησιµοποιούν τουλάχιστον 
300 εκατοµµύρια καταναλωτές σε Ευρώπη και 
Αµερική. Είναι µία σύγχρονη φιλοσοφία ζωής, 
που σε σχέση µε τις µορφές ενέργειας που 
χρησιµοποιούσατε ως τώρα, σας αποκαλύπτει 
καθηµερινά νέα πλεονεκτήµατα σε οικονοµία 
και άνεση. 

Αυτό όµως που θα σας βοηθήσει να 
µεγιστοποιήσετε τα πλεονεκτήµατα του 
φυσικού αερίου, είναι η ολοκληρωµένη 
ενηµέρωση. Έχετε βάλει στο σπίτι ή την 
επιχείρησή σας έναν καινούριο «φίλο». Όσο 
καλύτερα τον γνωρίσετε, τόσο περισσότερο θα 
ικανοποιεί τις ανάγκες σας και θα σας 
εξασφαλίζει πολυάριθµα οφέλη. 

Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας στοχεύει 
στην καλύτερη ενηµέρωσή σας. Σας 
προτείνουµε να το διαβάσετε προσεκτικά, 
αφού στις σελίδες του θα βρείτε όλη την 
απαραίτητη πληροφόρηση για τη σωστή 
χρήση και τα πολυάριθµα οφέλη του φυσικού 
αερίου. 

Θέλουµε να σας ευχαριστήσουµε για την 
επιλογή σας να συνδεθείτε µε το φυσικό αέριο. 

Γνωριµία µε ένα νέο τρόπο ζωήςΕπιλέξατε
Φυσικό Αέριο.
Κερδίσατε µία νέα
ποιότητα ζωής! Τι είναι το φυσικό αέριο;

Το φυσικό αέριο είναι ένα απόλυτα φυσικό προϊόν 
που αντλείται από υπόγεια κοιτάσµατα της γης και 
περιέχει µεθάνιο και άλλους υδρογονάνθρακες. Μετά 
την άντλησή του, υποβάλλεται σε ειδική επεξεργασία, 
ώστε να περιέχει περισσότερο από 85% µεθάνιο. 
Επίσης το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον 
αέρα και αν απελευθερωθεί στην ατµόσφαιρα 
διαχέεται και αποµακρύνεται άµεσα. 

Πώς φτάνει το φυσικό αέριο στο σπίτι ή 
στην επιχείρησή µου;

Για να φτάσει µέχρι το λεκανοπέδιο Αττικής, το 
φυσικό αέριο «ταξιδεύει» µέσα από αγωγούς από τη 
Ρωσία και το Αζερµπαϊτζάν ή µεταφέρεται µε 
δεξαµενόπλοια από την Αλγερία. Η Εταιρεία ∆ιανοµής 
Αερίου Αττικής Α.Ε., ο αποκλειστικός διανοµέας 
φυσικού αερίου στο λεκανοπέδιο της Αττικής, το 
παραδίδει στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις µέσα 
από τα άρτια κατασκευασµένα σύγχρονα δίκτυα της. 
Σήµερα το δίκτυο φυσικού αερίου αριθµεί 3.350 
χιλιόµετρα και εξυπηρετεί πάνω από 65 δήµους της 
Αττικής.

Ποιες είναι οι εφαρµογές του;

Το φυσικό αέριο αντικαθιστά το πετρέλαιο θέρµανσης 
και κίνησης, το υγραέριο, την ηλεκτρική ενέργεια και 
το µαζούτ. Η χρήση του γίνεται σε τεχνολογικά 
προηγµένες συσκευές οικιακής και επαγγελµατικής 
χρήσης ή σε προηγµένο βιοµηχανικό εξοπλισµό.
Το φυσικό αέριο καλύπτει ένα ευρύ πεδίο 
εφαρµογών, όπως:

 

   Κεντρική ή αυτόνοµη θέρµανση

   Μαγείρεµα και ψήσιµο

   Παραγωγή ζεστού νερού

   Παραγωγή ατµού

   Ξήρανση

   Βιοµηχανικές Εφαρµογές

   Κλιµατισµός (Ψύξη - Θέρµανση)

   Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού Θερµότητας

Ποιοι και πόσοι χρησιµοποιούν σήµερα 
φυσικό αέριο στην Αττική 
• Περισσότερα από 345.000 νοικοκυριά 
• Περισσότεροι από 6.000 επαγγελµατίες 
• Περισσότερα από 1.300 σχολικά και         

δηµοτικά κτίρια 
• Πάνω από 200 Μεγάλοι Εµπορικοί και 

Βιοµηχανικοί Πελάτες, όπως: 
✓ Ξενοδοχεία 

✓ Νοσοκοµεία 

✓ Υπουργεία & ∆ηµόσια κτήρια
✓ Κολυµβητήρια & Αθλητικές εγκαταστάσεις 
✓ Βιοµηχανίες  

Το φυσικό αέριο είναι οικονοµικό;
Το φυσικό αέριο αποτελεί διαχρονικά την πιο 
οικονοµική επιλογή και την καλύτερη ενεργειακή 
επένδυση σε βάθος χρόνου τόσο για τον οικιακό 
όσο και για τον επαγγελµατικό τοµέα, 
προσφέροντας ασύγκριτη εξοικονόµηση σε σχέση 
µε τα καύσιµα που αντικαθιστά. Η εξοικονόµηση 
στη θέρµανση ξεπερνά το 35% σε σχέση µε το 
πετρέλαιο θέρµανσης, ενώ για το ζεστό νερό 
χρήσης ξεπερνά το 60% σε σχέση µε το ηλεκτρικό 
ρεύµα.

Ποια άλλα πλεονεκτήµατα µου εξασφαλίζει;
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: άφθονη και 

γλυκιά ζέστη όλη την ηµέρα σε όλο το σπίτι, µέσα 
από το κύκλωµα των καλοριφέρ, που 
απολαµβάνει όλη η οικογένεια. 

• ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ: η λειτουργία των 
συσκευών φυσικού αερίου είναι απλή και εύκολη 
(πχ. παροχή ζεστού νερού στη στιγµή, εύκολο, 
γρήγορο και νόστιµα µαγείρεµα). 

 
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ:  γνωρίζετε ανά πάσα στιγµή και µε 
απόλυτη ακρίβεια τι έχετε καταναλώσει µε βάση 
τις ενδείξεις του µετρητή φυσικού αερίου.

• ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: είστε σίγουροι 
για την ποιότητα και την καθαρότητα του 
καυσίµου που  έχετε αγοράσει.  

  
• ΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: το φυσικό αέριο 

είναι διαθέσιµο κάθε στιγµή µέσα από το 
εγκαταστηµένο δίκτυο. Ξεγνοιάζετε οριστικά από 
το άγχος της προµήθειας, ενώ απαλλάσσεστε από 

τις δυσάρεστες οσµές και τα υπολείµµατα του 
πετρελαίου. 

• ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: 
η καθαρή καύση του φυσικού αερίου εξασφαλίζει 
µειωµένο κόστος συντήρησης και µεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής των συσκευών. 

Το φυσικό αέριο είναι φιλικό προς το 
περιβάλλον;

Το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό και λιγότερο 
ρυπογόνο καύσιµο και η χρήση του συµβάλλει 
σηµαντικά στη µείωση του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου. ∆εν περιέχει ενώσεις του θείου που 
ρυπαίνουν το περιβάλλον και προκαλούν το  
φαινόµενο της όξινης βροχής.

Το φυσικό αέριο είναι τοξικό;

Το φυσικό αέριο δεν είναι τοξικό. Αν η καύση του 
γίνεται κανονικά παράγονται µόνο διοξείδιο του 
άνθρακα και υδρατµοί, καθώς και άζωτο. Μόνο στην 
περίπτωση που η καύση του είναι ατελής δύναται  να 
παραχθεί µονοξείδιο του άνθρακα, όπως συµβαίνει 
και στην καύση του πετρελαίου θέρµανσης, που είναι 
τοξικό.

Είναι διαδεδοµένη η χρήση του φυσικού 
αερίου;

Το φυσικό αέριο αποτελεί µια από τις ταχύτερες 
αναπτυσσόµενες µορφές ενέργειας σε όλο τον κόσµο. 
Τα τελευταία χρόνια η χρήση του, στο σύνολο της 
αγοράς ενέργειας της Ευρώπης, αυξήθηκε στο 25%, 
και εκτιµάται ότι η αύξηση αυτή θα είναι ακόµη πιο 
µεγάλη στο άµεσο µέλλον. Εβδοµήντα εκατοµµύρια 
νοικοκυριά και έξι εκατοµµύρια βιοµηχανίες και 
επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη χρησιµοποιούν 
σήµερα φυσικό αέριο, απολαµβάνοντας ένα νέο τρόπο 
ζωής, µε διασφαλισµένη πρακτικότητα και οικονοµία. 
Ανάµεσα σε αυτούς περιλαµβάνεστε και εσείς! 
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Ta
της εσωτερικής εγκατάστασης

βασικά
      χαρακτηριστικά

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΝΑ
ΠΕΛΑΤΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

(ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ

ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΛΕΒΗΤΑΣ/ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΑΠΑΓΩΓΗ
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Τι περιλαµβάνει η εσωτερική εγκατάσταση;

Η εσωτερική εγκατάσταση ξεκινάει από τον µετρητή 
(που τοποθετεί η Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου Αττικής 
ΑΕ µετά από αίτηση και σύµβαση σύνδεσης µε τον 
εκάστοτε πελάτη) και καταλήγει στην καπνοδόχο. Σε 
αυτή την τεχνική διάταξη περιλαµβάνονται οι 
σωληνώσεις, οι βάνες, οι θυρίδες αερισµού, οι 
συσκευές χρήσης του φυσικού αερίου, οι 
συνδέσεις, η καπνοδόχος, καθώς και τυχόν 
πρόσθετα µέτρα ασφαλείας (π.χ. αερισµός µε 
ανεµιστήρα ή/και ανιχνευτής φυσικού αερίου).

Σε ποια χαρακτηριστικά πρέπει να 
ανταποκρίνονται οι συσκευές φυσικού 
αερίου ώστε να είναι αποδοτικές και 
ασφαλείς;

Όλες οι συσκευές φυσικού αερίου πρέπει να 
φέρουν την ειδική σήµανση CE και να ικανοποιούν 
τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πρέπει να είναι 
τοποθετηµένες σε σωστά αεριζόµενους χώρους και 
µε συνολικό όγκο µεγαλύτερο από 6 κυβικά µέτρα. 
Εκτός από τις µαγειρικές και τις συσκευές τύπου Α 
(όπως είναι οι ταχυθερµοσίφωνες), οι συσκευές 
πρέπει να συνδέονται µε καπναγωγό, υπολογισµένο 
ως προς τη διατοµή, την όδευση και το µήκος στη 
µελέτη της εσωτερικής εγκατάστασης. Έτσι τα 
καπναέρια  φεύγουν µε φυσικό τρόπο στο 
εξωτερικό περιβάλλον.  

Πού βρίσκεται η κεντρική βάνα διακοπής 
της παροχής φυσικού αερίου;

Στις περισσότερες εγκαταστάσεις η κεντρική βάνα 
διακοπής της παροχής φυσικού αερίου βρίσκεται 
αµέσως µετά το µετρητή. Μία εύστοχη κίνηση εκ 
µέρους σας θα ήταν να τοποθετήσετε επάνω της µία 
ετικέτα µε την ένδειξη «διακοπή κεντρικής 
παροχής». Έτσι, σε περίπτωση που τυχόν 
παρουσιαστεί λόγος διακοπής της παροχής, η θέση 
της θα είναι σε όλους γνωστή. Βάνες διακοπής 
πρέπει να τοποθετούνται και πριν από κάθε 
συσκευή φυσικού αερίου καθώς και µία εντός 
λεβητοστασίου. Όλες οι βάνες πρέπει να είναι 
προσβάσιµες.

Σε τι χρησιµεύει ο ανιχνευτής αερίου;

Η εγκατάσταση του ανιχνευτή αερίου δεν είναι 
υποχρεωτική. Πρόκειται για µία συσκευή που 
αναγνωρίζει άµεσα µία τυχόν διαρροή φυσικού 
αερίου στο χώρο. Έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει 
ακόµη και ελάχιστες ποσότητες φυσικού αερίου. Ο 
ανιχνευτής συνδέεται µε ένα συναγερµό, που 
ειδοποιεί ηχητικά ή / και οπτικά για τη διαρροή, 
ενώ µπορεί να συνδεθεί και µε µία ηλεκτροβάνα 
(βάνα που για να λειτουργήσει χρειάζεται ηλεκτρικό 
ρεύµα). Η ηλεκτροβάνα είναι τοποθετηµένη κοντά 
στη χειροκίνητη βάνα, µετά το µετρητή. Μόλις ο 
ανιχνευτής εντοπίσει αέριο, διακόπτει το ρεύµα 
στην ηλεκτροβάνα, οπότε  η παροχή φυσικού 
αερίου σταµατά  διασφαλίζοντας την απόλυτη 
προστασία σας. Η ηλεκτροβάνα είναι έτσι 
κατασκευασµένη, ώστε να µην ανοίγει πάλι µόνη 
της, παρά µόνο  χειροκίνητα. Θυµηθείτε ότι οι 
ανιχνευτές αερίου πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 
4-5 χρόνια.

Πώς λειτουργούν οι διατάξεις αερισµού;

Το οξυγόνο που υπάρχει στον αέρα, χρησιµεύει για 
την καύση του φυσικού αερίου στις συσκευές που 
χρησιµοποιείτε. Ο αέρας εισέρχεται και εξέρχεται 
από ειδικές θυρίδες µε γρίλιες ή µε αεραγωγούς ή 
µε µηχανική προσαγωγή/απαγωγή. Στην περίπτωση 
των συσκευών κλειστού τύπου (τύπου C) το 
οξυγόνο για την καύση λαµβάνεται από το 
εξωτερικό περιβάλλον και δεν υπάρχει ανάγκη 
αερισµού του χώρου. Όπως και στην καύση 
πετρελαίου θέρµανσης, εάν δεν υπάρχει αρκετός 
αέρας, τότε υπάρχει ο κίνδυνος 
σχηµατισµού µονοξειδίου του
άνθρακα, το οποίο σε µεγάλες
ποσότητες είναι τοξικό. Για αυτό,
µην παραλείπετε να κρατάτε τις 
διόδους – θυρίδες µε τις γρίλιες 
αερισµού ανοικτές και καθαρές. 
Είναι τόσο απλό όσο και ασφαλές για εσάς. 

Πώς λειτουργούν οι διατάξεις απαγωγής 
καυσαερίων;

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καµινάδα ή η 
συσκευή δεν απαιτεί καµινάδα, τότε θα πρέπει οι 
θυρίδες αερισµού να τοποθετούνται ψηλά στον 
τοίχο του χώρου 
όπου βρίσκονται 
οι συσκευές, ώστε 
να απάγονται 
τα καυσαέρια.   

Όπως και στην καύση πετρελαίου θέρµανσης, εάν 
δεν γίνεται καλή απαγωγή των προϊόντων καύσης, 
τότε υπάρχει ο κίνδυνος σχηµατισµού µονοξειδίου 
του άνθρακα, το οποίο σε µεγάλες ποσότητες είναι 
τοξικό. 

Για αυτό, µην παραλείπετε
να κρατάτε τις καµινάδες
(καπέλο) ανοικτές, καθαρές
και σε καλή κατάσταση.
Είναι τόσο απλό όσο και 
ασφαλές για εσάς.
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Ποιος είναι υπεύθυνος για τις εσωτερικές 
εγκαταστάσεις; 
Ως χρήστες, εσείς έχετε την ευθύνη για την καλή 
λειτουργία των εσωτερικών εγκαταστάσεων και των 
συσκευών φυσικού αερίου. Για να είστε σίγουροι 
ότι απολαµβάνετε το µέγιστο της απόδοσης και 
ασφάλειάς τους, αναθέστε τις εργασίες σε 
αδειοδοτηµένους τεχνικούς, τηρήστε αρχείο µε τα 
έγγραφα που αφορούν στη χρήση του φυσικού 
αερίου και κρατήστε ένα καλά ενηµερωµένο 
ηµερολόγιο συντήρησης.

Σε ποιον µπορώ να απευθυνθώ για τις 
τεχνικές εργασίες στην εσωτερική 
εγκατάσταση;

Στην εσωτερική σας εγκατάσταση
µπορούν να παρέµβουν:
• ο µηχανικός που έχει αναλάβει τη µελέτη
   για το σχεδιασµό της εγκατάστασης.
• ο αδειοδοτηµένος µε άδεια αερίων
   καυσίµων υδραυλικός που διεκπεραιώνει
   κάθε εργασία σχετική µε τη γραµµή
   τροφοδοσίας µε φυσικό αέριο (π.χ. εντοπισµός
   διαφυγής), από το µετρητή έως τις συσκευές
   χρήσης του. 
• ο αντιπρόσωπος ή ο τεχνικός εγκατάστασης/     
   συντήρησης συσκευών, που έχει εγκαταστήσει
   τις συσκευές σας αναλαµβάνει και τη ρύθµιση
   και συντήρησή τους.

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται συντήρηση 
των συσκευών και επιθεώρηση της 
εσωτερικής εγκατάστασης;

Αναµφίβολα µία φορά το χρόνο, όπως για 
παράδειγµα δεν αµελείτε να κάνετε τακτική 
συντήρηση για τη σωστή λειτουργία του 
αυτοκινήτου σας. Η ετήσια συντήρηση των 
συσκευών φυσικού αερίου, η ρύθµιση του 
καυστήρα, ο καθαρισµός του λέβητα και ο 
συνολικός έλεγχος της εγκατάστασης σάς 
εξασφαλίζει εξοικονόµηση ενέργειας, βελτίωση της 
απόδοσης, καθώς και άνεση και ασφάλεια. 
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία (ΦΕΚ 976/2012) οι 
εσωτερικές εγκαταστάσεις χρήσης φυσικού 
αερίου οφείλουν να επανελέγχονται ως προς τη 
στεγανότητα από αδειούχους εγκαταστάτες 
υδραυλικούς κάθε τέσσερα χρόνια.

Μπορούµε να επιδιορθώνουµε µόνοι µας τις 
συσκευές φυσικού αερίου;

Σε καµία περίπτωση µην επιχειρήσετε κάτι τέτοιο! 
Κάθε παρέµβαση στην εσωτερική εγκατάσταση ή 
στις συσκευές σας απαιτεί εξειδικευµένες τεχνικές 
γνώσεις. Γι’ αυτό απευθυνθείτε αποκλειστικά σε 
αδειοδοτηµένους και ειδικευµένους υδραυλικούς, 
τεχνικούς καυστήρων και µηχανικούς. Ωστόσο, 
αυτό που θα ήταν καλό να κάνετε συχνά και 
προσεκτικά µόνοι σας, είναι να επιθεωρείτε τον 
καλό αερισµό και την απαγωγή των καυσαερίων 
από τις καµινάδες, όπως και την καλή λειτουργία 
του ανιχνευτή. 

Με ποιο τρόπο µπορώ να διαπιστώσω ότι 
ο ανιχνευτής λειτουργεί σωστά;

Η διαδικασία είναι πολύ απλή: Κρατήστε κοντά στον 
ανιχνευτή έναν απλό αναπτήρα αερίου ανοικτό 
(χωρίς φλόγα) και περιµένετε για λίγο. Αν ο 
ανιχνευτής λειτουργεί κανονικά, θα ενεργοποιηθεί 
αυτόµατα ο συναγερµός και επίσης αν υπάρχει στην 
εγκατάσταση ηλεκτροβάνα αυτή θα κλείσει.

Τι είναι το συµβόλαιο συντήρησης;

Πολλές εταιρείες πώλησης συσκευών φυσικού 
αερίου ή υδραυλικοί / τεχνικοί καυστήρων σάς 
προτείνουν ένα συµβόλαιο τακτικής συντήρησης. 
Με αυτή την απλή διαδικασία απαλλάσσεστε από 
την υποχρέωση να θυµάστε κάθε πότε πρέπει να 
κάνετε συντήρηση των συσκευών και επιθεώρηση 
της εγκατάστασής σας. Αυτό το αναλαµβάνουν οι 
ειδικοί και εσείς δεν έχετε το παραµικρό άγχος για 
την ασφάλειά σας.

Υπάρχουν κίνδυνοι από σεισµό;

Τα υλικά κατασκευής των δικτύων φυσικού αερίου 
τα καταστούν µη ευπαθή σε σεισµούς. Οι αγωγοί 
στα νέα δίκτυα κατασκευάζονται από εύκαµπτο 
υλικό (πολυαιθυλένιο), ενώ τα παλαιά χυτοσιδηρά 
δίκτυα αντικαθίστανται σταδιακά µε δίκτυα 
πολυαιθυλενίου. Επίσης υπάρχουν βαλβίδες 
αυτόµατης διακοπής της ροής στον αγωγό και στις 
παροχές. Αντίστοιχες διατάξεις προβλέπονται στις 
εσωτερικές εγκαταστάσεις, των οποίων η κατασκευή 
ακολουθεί αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας, 
όπως χειροκίνητη βάνα ασφαλείας µετά το µετρητή, 
εξασφάλιση σωστού αερισµού, χιτώνια και 
στηρίγµατα στις σωληνώσεις για αντισεισµική 
προστασία και προαιρετικά τοποθέτηση 
αντισεισµικής βαλβίδας αποκοπής, τοποθέτηση 
ανιχνευτή φυσικού αερίου και ηλεκτροβάνας 
αυτόµατης αποκοπής σε περίπτωση ανίχνευσης 
διαρροής.

Τι να κάνω σε περίπτωση σεισµού;
Σε περίπτωση σεισµού, θα πρέπει πρωτίστως να 
διατηρήσετε την ψυχραιµία σας και να γνωρίζετε 
που βρίσκεται η κεντρική βάνα διακοπής 
τροφοδοσίας φυσικού αερίου ώστε να την κλείσετε. 
Με την λήξη το σεισµού και εφόσον δεν υπάρχει 
οσµή φυσικού αερίου µπορείτε να ανοίξετε εκ νέου 
την παροχή. 

Γιατί το φυσικό αέριο έχει χαρακτηριστική 
οσµή;
Το φυσικό αέριο, όπως βγαίνει από τα κοιτάσµατα, 
είναι άοσµο, αλλά κατά τη µεταφορά του 

προστίθεται σε πολύ µικρές ποσότητες µια ειδική 
ουσία µε χαρακτηριστική οσµή, ώστε να γίνεται 
αντιληπτό άµεσα σε περίπτωση διαφυγής.  

Μου µυρίζει αέριο. Τι ΠΡΕΠΕΙ να κάνω;

• Ανοίξτε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του    
   χώρου καθώς το φυσικό αέριο είναι πιο ελαφρύ  
   από τον αέρα και θα διαφύγει στην ατµόσφαιρα.
• Θα πρέπει να σβήσετε άµεσα τυχόν αναµµένο 
   τσιγάρο ή άλλες εστίες φλόγας ή σπινθήρα. 
• Θα πρέπει να κλείσετε την κεντρική βάνα παροχής 
   αερίου και τους διακόπτες όλων των συσκευών
   φυσικού αερίου.

• Θα πρέπει να καλέσετε 

    •  το Κέντρο Ελέγχου Άµεσης Επέµβασης   
       (Κ.Ε.Α.Ε.) της Ε∆Α Αττικής στα τηλέφωνα  
       8001111330 και 210 3463365  

   •  ή την Γραµµή Εξυπηρέτησης Πελατών 11322   

Τι ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να κάνω;

• ∆εν πρέπει σε καµία περίπτωση να 
   χρησιµοποιήσετε σπίρτα, αναπτήρα ή άλλη εστία 
   φλόγας. 
• ∆εν πρέπει να προκαλέσετε σπινθήρα, ο οποίος 
   δεν είναι πάντα ορατός, αλλά µπορεί να 
   προκληθεί ακόµη και αν καλέσετε το ασανσέρ, αν 
   χρησιµοποιήσετε συσκευή τηλεφώνου, αν 
   πατήσετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό διακόπτη,  
   ακόµη αν ενεργοποιήσετε ένα φακό.

& συντήρηση
των εσωτερικών εγκατάστάσεων εγγυάται την άνετη λειτουργία

Καλή λειτουργία Η σωστή χρήση

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: 
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΠΑΝΙΚΟΣ. Με ψυχραιµία, 
µε λίγες απαραίτητες 
κινήσεις και µε σωστή 
συνεργασία µε την 
Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου 
Αττικής το τεχνικό 
πρόβληµα θα 
αποκατασταθεί άµεσα και 
σύντοµα θα απολαµβάνετε 
ξανά τα µοναδικά 
πλεονεκτήµατα του 
φυσικού αερίου.

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: 
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΠΑΝΙΚΟΣ. Με ψυχραιµία, 
µε λίγες απαραίτητες 
κινήσεις και µε σωστή 
συνεργασία µε την 
Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου 
Αττικής το τεχνικό 
πρόβληµα θα 
αποκατασταθεί άµεσα και 
σύντοµα θα απολαµβάνετε 
ξανά τα µοναδικά 
πλεονεκτήµατα του 
φυσικού αερίου.
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