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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΓΕΤΟΥ 

Λόγσ ησλ πξνβιεπόκελσλ ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ ησλ επόκελσλ εκεξώλ, ε 
Γ.Δ.Υ.Α.Λ ελεκεξώλεη όηη νη θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα θξνληίζνπλ γηα ηε κόλσζε 
ησλ πδξνκεηξεηώλ ησλ αθηλήησλ ηνπο. Η κόλσζε ησλ πδξνκεηξεηώλ κπνξεί λα 
επηηεπρζεί κε ηελ ηνπνζέηεζε κνλσηηθώλ πιηθώλ, ή κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ  
εθεκεξίδεο, παιαηά ξνύρα, θ.ιπ., εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ θξεαηίνπ. Παξνκνίσο, 
εθηεζεηκέλεο βξύζεο θαη ζσιελώζεηο λεξνύ ή απνρέηεπζεο ζα πξέπεη επίζεο λα 
θαιπθζνύλ κε αληίζηνηρα πιηθά. 

Γεληθόηεξα ηζρύνπλ νη νδεγίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ 
αθνξνύλ ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληηκεηώπηζε παγεηνύ ζηα δίθηπα ύδξεπζεο ησλ 
θαηνηθηώλ: 
• Μάζεηε πνπ βξίζθεηαη ν πδξνκεηξεηήο (ξνιόη) ηνπ ζπηηηνύ ζαο θαζώο θαη ηα ζεκεία 
όπνπ βξίζθνληαη ν θεληξηθόο θαη νη πεξηθεξεηαθνί δηαθόπηεο πδξνδόηεζεο. 
• Διέγμηε θαη βεβαησζείηε όηη νη δηαθόπηεο ηνπ δηθηύνπ πδξνδόηεζεο αλνηγνθιείλνπλ 
θαη ιεηηνπξγνύλ νκαιά. 
• Βεβαησζείηε όηη νη εμσηεξηθνί ζσιήλεο (π.ρ. ειηαθνύ ζεξκνζίθσλα, βξύζεο 
κπαιθνληώλ) είλαη κνλσκέλνη, δηαθνξεηηθά θξνληίζηε λα κνλσζνύλ ην ζπληνκόηεξν 
δπλαηόλ. 
• Απνκνλώζηε ή θαιύηεξα εθθελώζηε ην δίθηπν ηνπ ειηαθνύ ζεξκνζίθσλα, αλ 
πξόθεηηαη λα ιείςεηε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα. 
Ρπζκίζηε ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ ζπηηηνύ ώζηε λα ιεηηνπξγεί απηόκαηα ζε 
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 
• Κιείζηε ηελ παξνρή λεξνύ πξνο ηνλ ειηαθό ζεξκνζίθσλα θαη αδεηάζηε ην λεξό από 
ην ζύζηεκα, αλ είζηε ζην ζπίηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παγεηνύ θαη ηδηαίηεξα ην βξάδπ, 
δηαθορεηηθά αθήζηε κηα βρύζε λα ζηάδεη ζηο θύθιωκα δεζηού λερού. 
• Μελ ζπαηαιάηε αιόγηζηα λεξό γηα λα απνκαθξύλεηε ην ρηόλη θαη ηνλ πάγν. 
• Πεξηνξίζηε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ απμεκέλε θαηαλάισζε λεξνύ 
(πιπληήξηα ξνύρσλ θιπ.). 
• Δλεκεξσζείηε αλ έρεη ηνπνζεηεζεί αληηςπθηηθό ζηνλ ειηαθό ζεξκνζίθσλα από ηελ 
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ή ηνλ εηδηθό ηνπνζέηεζεο, ζε πεξίπησζε θιεηζηνύ 
θπθιώκαηνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε πξνκεζεπηείηε ην θαηάιιειν αληηςπθηηθό θαη 
θξνληίζηε γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ. 
• Διέγμηε αλ ππάξρνπλ δηαξξνέο ζηηο βξύζεο ή ζηα θαδαλάθηα. 
• Βεβαησζείηε όηη νη πδξνξξνέο ζηα κπαιθόληα θαη ζηηο ηαξάηζεο είλαη θαζαξέο από 
θύιια θαη ζθνππίδηα θαη ιεηηνπξγνύλ νκαιά. 
Δπηπιένλ, αλ παγώζνπλ νη θεληξηθνί ζσιήλεο ύδξεπζεο: 
• Κιείζηε ακέζσο ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε παξνρήο λεξνύ ηνπ ζπηηηνύ ( προζοτή ότη 
ηοσ θρεαηίοσ) θαη ειέγμηε ηνλ πδξνκεηξεηή. Αλ ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί («γξάθεη») 
ηόηε ππάξρεη δηαξξνή ζην δίθηπν. Κιείζηε ην δηαθόπηε ηεο θεληξηθήο παξνρήο (ζην 
θξεάηην) θαη θαιέζηε πδξαπιηθό. 
• Αλ απνθαζίζεηε λα μεπαγώζεηε ηνπο ζσιήλεο, αξρίζηε από ην κέξνο ηνπ ζσιήλα 
θνληά ζηνλ δηαθόπηε ώζηε ε ζεξκνθξαζηαθή κεηαβνιή λα είλαη ζηαδηαθή. Αλ δελ 
έρεηε απνηειέζκαηα επηθνηλσλήζηε κε έλαλ πδξαπιηθό. 
• Διέγμηε αλ έρνπλ βξαρεί ή δηαηξέρνπλ θίλδπλν νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ώζηε λα 
ηηο απνκνλώζεηε. 
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