Μία κλήση είναι αρκετή για να σκάψεις με ασφάλεια
Το δίκτυο φυσικού αερίου έχει πλέον φτάσει σχεδόν σε κάθε γωνιά της Αττικής και
αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας. H ΕΔΑ Αττικής μεριμνά εφαρμόζοντας τις
πιο σύγχρονες και αυστηρές προδιαγραφές για την κατασκευή και συντήρηση του
δικτύου φυσικού αερίου.
Για να συνεχίσει, ωστόσο, το δίκτυο φυσικού αερίου την αδιάκοπη και ασφαλή
λειτουργία του, χρειαζόμαστε και τη δική σας συνδρομή. Κάθε εργασία εκσκαφής που
εκτελείται κοντά σε ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου μπορεί να έχει σοβαρές
επιπτώσεις στις υποδομές και την ασφάλεια των εργαζομένων, εφόσον δεν έχει
προηγηθεί η λήψη σχετικής άδειας από την ΕΔΑ Αττικής*.
Για το σκοπό αυτό, πριν σκάψετε, ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα:
1. Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία σε δημόσια οδό, επικοινωνήστε με την
ΕΔΑ Αττικής στην τηλεφωνική γραμμή 1133 (24 ώρες, 365 μέρες)
2. Ενημερωθείτε για την ύπαρξη ενεργού δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή
όπου σας ενδιαφέρει να πραγματοποιήσετε εργασία εκσκαφής
3. Αποκτήστε αντίγραφο των δικτύων φυσικού αερίου στην περιοχή εκσκαφής
4. Αποκτήστε τη σχετική άδεια, εύκολα και γρήγορα.
Καλέστε μας στο 1133 και βοηθήστε κι εσείς στην ομαλή και ασφαλή
ανάπτυξη/λειτουργία των υποδομών του λεκανοπεδίου.
*Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1712/23.11.2006 (Άρθρο 12)*
«Η εποπτεία εργασιών τρίτων είναι ένας έλεγχος προληπτικής συντήρησης που στοχεύει στον
εντοπισμό εργασιών των ΟΚΩ και τρίτων πλησίον των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, που
μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια και τη λειτουργία τους. Σε κάθε περίπτωση εργασιών
ΟΚΩ ή τρίτων πλησίον των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου θα πρέπει να ζητείται να
εκδίδεται από τον Φ.Δ.Α. άδεια εργασίας. … 12.1 Ένας από τους σοβαρότερους κινδύνους
στα ενεργά δίκτυα φυσικού αερίου είναι οι εργασίες τρίτων στην γειτνίαση των δικτύων. …
Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η υποχρέωση του κάθε φορέα υλοποίησης έργων όταν
πρόκειται να εκτελέσει εργασίες σε θέσεις που επηρεάζουν τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου να ενημερώνεται εγκαίρως από τον Φ.Δ.Α. για την ύπαρξη των δικτύων.
Εάν ο Φ.Δ.Α. εντοπίσει τρίτο να εκτελεί εργασίες πλησίον των ενεργών εγκαταστάσεων
φυσικού αερίου και δεν έχει ζητήσει άδεια εργασίας ζητάει από τον τρίτο να διακόψει αμέσως
τις εργασίες του. Εάν ο τρίτος δεν υπακούσει, τότε ειδοποιείται η Αστυνομία για την άμεση
επιβολή της διακοπής των εργασιών και παράλληλα ενεργοποιούνται άμεσα νομικές
ενέργειες για τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.»

