ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ενημερώστε τη Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης της Εταιρείας Διανομής
Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε. (ΔΕΔΑ) για τη φύση και την έκταση των εργασιών και
ενημερωθείτε για την ύπαρξη δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου.
Ομάδα τεχνικών είναι υποχρεωτικό να παρευρίσκεται καθ΄ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών σας για να εγγυηθεί την ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου.
Τουλάχιστον 2 μέρες πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να ενημερώσετε τη
ΔΕΔΑ.
Σε περίπτωση που οι εργασίες σας είναι σε εξέλιξη και διαπιστώσετε ύπαρξη δικτύου
φυσικού αερίου ή σχετικού υπέργειου εξοπλισμού ενημερώστε αμέσως τη ΔΕΔΑ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ
Αν αποξηλώσετε πινακίδες σήμανσης ή στύλους Καθοδικής Προστασίας,
προστατεύστε τις πινακίδες και ενημερώστε τη ΔΕΔΑ. Δεδομένου ότι η ακριβής
θέση των πινακίδων και στύλων εξασφαλίζεται μόνο από τους τεχνικούς της
αρμόδιας εταιρείας, μην προχωράτε σε επανατοποθέτηση χωρίς την παρουσία
τεχνικού της ΔΕΔΑ.
Αν χτυπήσατε αγωγό ή καλώδιο διακόψτε άμεσα την εκσκαφή και μην προβαίνετε
σε καμία επανεπιχωμάτωση. Ενημερώστε αμέσως τη ΔΕΔΑ.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΙΑ
Αν ανιχνεύσετε οσμή αερίου κατά τη διάρκεια των εργασιών σας ή αν προκαλέσατε
διαρροή αερίου:
Σταματήστε την εργασία και τις μηχανές.
Ενημερώστε αμέσως τη ΔΕΔΑ στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 210 555 1 666 και
800 11 22222.
Απομονώστε/περιφράξτε την επικίνδυνη περιοχή.
Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης και τα εύφλεκτα υλικά.
Μην επιτρέπετε το κάπνισμα στο συγκεκριμένο χώρο.
Απομακρύνετε τους εργαζόμενους και οποιονδήποτε άλλο.
Αν είναι απαραίτητο, διακόψτε την κυκλοφορία.
Ειδοποιήστε την Αστυνομία, τηλ.: 100, ή τηλεφωνήστε στον αριθμό εκτάκτου
ανάγκης 112.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΑ

Σε περίπτωση ανάφλεξης του αερίου:
Απομακρύνετε τους εργαζόμενους και οποιονδήποτε άλλο.
Ειδοποιήστε την Πυροσβεστική τηλ.: 199, ή τηλεφωνήστε στον αριθμό εκτάκτου
ανάγκης 112.
Ενημερώστε αμέσως τη ΔΕΔΑ στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 210 555 1 666 και
800 11 22222.
Μην προσπαθήσετε να σβήσετε τη φωτιά.
Πάρτε μέτρα για να αποτρέψετε την έκτασή της.
Απομακρύνετε όλα τα εύφλεκτα υλικά.
Μην ανοίγετε φρεάτια, μην εισέρχεστε εντός αυτών.
Μη χειρίζεστε βάνες αερίου.
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