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Θεςςαλονίκθ : 21/01/2022 

Αρ. Πρωτ. :  12 - 22 

 

Θζμα : Προλθπτικζσ υμβουλζσ Χειμερινισ Περιόδου 2021 – 2022. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αξιότιμοι υνάδελφοι και Φίλοι, 
 
Λόγω τθσ επιδείνωςθσ του καιροφ που αναμζνεται ςφμφωνα με ςχετικά μετεωρολογικά δελτία 

με τθν ονομαςία «Ελπίδα», ο φνδεςμοσ Εργολάβων Υδραυλικϊν Ν. Θεςςαλονίκθσ ςτθν κατεφκυνςθ 
τθσ προςταςίασ των εγκαταςτάςεων και κατ ’επζκταςθσ των καταναλωτϊν παρακζτει τισ ακόλουκεσ 
οδθγίεσ : 

 
Στα δίκτυα φδρευςησ των κατοικιών : 
 
-  Μάκετε ποφ βρίςκεται ο υδρομετρθτισ (ρολόι) του ςπιτιοφ ςασ κακϊσ και τα ςθμεία όπου 

βρίςκονται ο κεντρικόσ και οι περιφερειακοί διακόπτεσ υδροδότθςθσ. 
-    Ελζγξτε και βεβαιωκείτε ότι οι διακόπτεσ του δικτφου υδροδότθςθσ ανοιγοκλείνουν και 

λειτουργοφν ομαλά. 
-   Βεβαιωκείτε ότι οι εξωτερικοί ςωλινεσ (π.χ. θλιακοφ κερμοςίφωνα, βρφςεσ μπαλκονιϊν) 

είναι μονωμζνοι, διαφορετικά φροντίςτε να μονωκοφν το ςυντομότερο δυνατόν. 
-   Απομονϊςτε ι καλφτερα εκκενϊςτε το δίκτυο του θλιακοφ κερμοςίφωνα αν πρόκειται να 

λείψετε για μεγάλο χρονικό διάςτθμα κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα. 
-   Ρυκμίςτε το ςφςτθμα κζρμανςθσ του ςπιτιοφ ϊςτε να λειτουργεί αυτόματα ςε χαμθλζσ 

κερμοκραςίεσ. 
-   Κλείςτε τθν παροχι νεροφ προσ τον θλιακό κερμοςίφωνα και αδειάςτε το νερό από το 

ςφςτθμα, αν είςαςτε ςτο ςπίτι κατά τθ διάρκεια του παγετοφ και ιδιαίτερα το βράδυ, διαφορετικά 
αφιςτε μια βρφςθ να ςτάηει ςτο κφκλωμα ηεςτοφ νεροφ. 

-   Μθν ςπαταλάτε αλόγιςτα νερό για να απομακρφνετε το χιόνι και τον πάγο. 
-   Ενθμερωκείτε αν ζχει τοποκετθκεί αντιψυκτικό ςτον θλιακό κερμοςίφωνα από τθν 

καταςκευάςτρια εταιρία ι τον ειδικό τοποκζτθςθσ, ςε περίπτωςθ κλειςτοφ κυκλϊματοσ. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ, προμθκευτείτε τον κατάλλθλο αντιψυκτικό και φροντίςτε για τθν τοποκζτθςι του. 

-  Ελζγξτε αν υπάρχουν διαρροζσ ςτισ βρφςεσ ι τα καηανάκια. 
-  Βεβαιωκείτε ότι οι υδρορροζσ ςτα μπαλκόνια και τισ ταράτςεσ είναι κακαρζσ από φφλλα και 

ςκουπίδια και λειτουργοφν ομαλά. 
-  Φροντίςτε για τθν αποκατάςταςθ ι εγκατάςταςθ μονϊςεων ςε ευάλωτα ςθμεία του 

εξωτερικοφ ιδιωτικοφ μασ δικτφου από εξειδικευμζνουσ τεχνίτεσ. Υδρόμετρα που βρίςκονται ςε 
φρεάτια - ντουλάπια εκτεκειμζνα και κυρίωσ ςε περιοχζσ γφρω από τον αςτικό ιςτό, είναι ακόμθ πιο 
ευάλωτα ςτθν παγωνιά. 
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Στα δίκτυα (εγκαταςτάςεισ) φυςικοφ αερίου των κατοικιών : 
 
-   Δεν κλείνουμε τθ βάνα του φυςικοφ αερίου, οφτε το ρεφμα και αφινουμε ενεργοποιθμζνθ τθ 

κζρμανςθ, ιδιαίτερα τισ βραδινζσ ϊρεσ.  
-   Ελζγχουμε τθν ζξοδο των ςυμπυκνωμάτων τθσ μονάδασ φυςικοφ αερίου, κι αν παγϊςει τθν 

αφαιροφμε από τθ μονάδα. 
-   Αν θ μονάδα – ςωλθνϊςεισ είναι εκτεκειμζνεσ ςτθν παγωνιά, αφινουμε μια βρφςθ ςτο ηεςτό 

νερό να ςτάηει. 
 
ε κάκε περίπτωςθ, ςυμβουλευόμαςτε τον αδειοφχο εγκαταςτάτθ τεχνικό μασ γιατί κάκε 

εγκατάςταςθ ζχει τισ ιδιαιτερότθτζσ τθσ. 
 

Για το Διοικητικό υμβούλιο. 

 
 

                                 Ο                                                                                     Ο 
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