
Ενεργειακή ασφάλεια κατά την διάρκεια πλημμυρών 

Energy Safe Victoria 

Η ρυθμιστική αρχή Energy Safe Victoria [Ενεργειακής Ασφάλειας της Βικτώριας] παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες 

ασφάλειας από το αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα για άτομα που πλήττονται από πλημμύρες: 

Πριν φύγετε 

Βεβαιωθείτε ότι κλείσατε όλες οι συσκευές θέρμανσης και μαγειρέματος που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα και αέριο, 

καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν αποκατασταθεί το ρεύμα και δεν υπάρχει κανείς στο ακίνητο. 

Ηλεκτρικό Ρεύμα 

• Κλείστε όλους τους διακόπτες στον κύριο πίνακα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, συμπεριλαμβανομένου του Πίνακα

Διανομής.

• Βγάλτε από την πρίζα όλες τις συσκευές σας και αν μπορείτε, ανασηκώστε τις ώστε να παραμείνουν μακριά από

τυχόν πλημμυρικά νερά που ενδέχεται να κατακλύσουν το ακίνητό σας.

Ηλιακή Ενέργεια 

• Κλείστε το ηλιακό σας σύστημα στον μετασχηματιστή και μετά κλείστε το στον πίνακα διανομής (όλοι οι διακόπτες

στον πίνακα πρέπει να είναι ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [OFF]. Το ηλιακό σύστημα θα έχει πληροφορίες για την

διαδικασία διακοπής λειτουργίας.

Μπαταρίες 

• Θέσετε τις ηλιακές μπαταρίες εκτός λειτουργίας. Ακολουθήστε την διαδικασία διακοπής λειτουργίας η οποία θα είναι

κοντά στο σύστημα μπαταρίας.

• Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία ή να ανοίξετε κάποιο από τα πάνελ.

Αέριο 

• Πρέπει να κλείσετε την παροχή αερίου σας εντοπίζοντας τον μετρητή του αερίου και βάζοντας την βαλβίδα παροχής

αερίου στην θέση «ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» [“OFF”] περιστρέφοντας την λαβή ώστε να είναι οριζόντια.

Φιάλες LPG [Υγραερίου] 

• Πριν φύγετε βεβαιωθείτε ότι όλες οι βαλβίδες στην κορυφή των φιαλών LPG είναι κλειστές (δεξιόστροφα για να

κλείσετε την βαλβίδα της φιάλης). Μην αποσυνδέετε καμία συσκευή εκτός εάν η φιάλη LPG έχει μεταφερθεί μακριά

από κίνδυνο.

• Αφήστε τις φιάλες στο μέρος της εγκατάστασής τους. Μην μεταφέρετε οποιεσδήποτε φιάλες LPG μέσα σε κτήρια,

αποθήκες, υπόγεια ή οχήματα. Μια φιάλη LPG που έχει υποστεί βλάβη μπορεί να διαρρεύσει δημιουργώντας

κίνδυνο.

• Οι φιάλες LPG επιπλέουν και θα παρασυρθούν γρήγορα από τα πλημμυρικά νερά, δημιουργώντας κίνδυνο πιο

χαμηλά στην φορά του ρεύματος. Είναι απαραίτητο όλες οι φιάλες LPG να είναι μαζεμένες και δεμένες σε μια

σταθερή δομή με την χρήση καλωδίων ή δυνατών σχοινιών. Τα καλώδια και τα σχοινιά πρέπει να είναι μακριά από το

ρυθμιστή σύνδεσης της LPG ο οποίος είναι ο χάλκινος ή ο ελαστικός σωλήνας.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Greek 



Energy Safe Victoria 

ESV: energy safety advice during a flood Page 2 

• Για φιάλες LPG που αποθηκεύονται σε κλουβιά, είναι αρκετό να διασφαλίσετε ότι οι πόρτες των κλουβιών είναι 

κλειδωμένες με ασφάλεια. Ασφαλίστε το κλουβί προσδένοντάς το σε μια σταθερή δομή. Φιάλες LPG σε κλουβιά είναι 

πολύ ασφαλείς σε δυνατούς ανέμους. 

Κατά την διάρκεια έκτακτης ανάγκης 

• Μην μένετε σε σπίτι ή κτήριο που έχει κατακλυστεί από πλημμυρικά νερά όταν το ρεύμα λειτουργεί ακόμα. 

• Μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική συσκευή, τον νεροχύτη ή την μπανιέρα εάν αισθανθείτε σοκ ή μυρμήγκιασμα από 

οποιοδήποτε μέταλλο ή τις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Αποφύγετε αυτές τις συσκευές ή τα αντικείμενα και 

επικοινωνήστε με την εταιρεία σας διανομής για να αναφέρετε το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν. 

• Μην βγαίνετε από το όχημά σας εάν ηλεκτρικά καλώδια έχουν πέσει πάνω του εκτός εάν βρίσκεστε σε άμεσο 

κίνδυνο. Μείνετε μέσα και καλέστε 000 για βοήθεια. 

• Εάν είστε σε σκάφος σε πλημμυρικά νερά, μην προσπαθήσετε να σηκώσετε ή να μετακινήσετε οποιαδήποτε 

ηλεκτρικά καλώδια βρείτε. Ούτε να προσπαθήσετε να περάσετε κάτω από τα ηλεκτρικά καλώδια καθώς η 

ανερχόμενη στάθμη του νερού θα σας τραβήξει πιο κοντά τους. 

• Μείνετε πολύ μακριά από ηλεκτρικές κολώνες, υποσταθμούς, πεσμένα ηλεκτρικά καλώδια και οποιαδήποτε 

αντικείμενα έχουν επαφή μαζί τους. Εάν οι ηλεκτρικές κολώνες και τα καλώδια είναι καλυμμένα από πλημμυρικά 

νερά, τότε μείνετε τουλάχιστον 150 μέτρα μακριά και καλέστε τον διανομέα σας ηλεκτρικού ρεύματος για να το 

αναφέρετε. 

Όταν επιστρέψετε στο ακίνητό σας  

Ηλεκτρικό Ρεύμα  

• Ενεργοποιήστε το ρεύμα στον ηλεκτρικό πίνακα διανομής μόνο εάν το νερό δεν έχει μπει μέσα στο ακίνητό σας. 

• Εάν έχει μπει νερό μέσα στο ακίνητό σας, μην ενεργοποιείτε το ρεύμα μέχρι να ελεγχθεί η καλωδίωση από έναν 
πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. 

• Εάν τυχόν συσκευές έχουν κατακλυστεί από νερό, μην τις βάλετε στην πρίζα και μην τις ανάψετε μέχρι να ελεγχθούν 
από έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. 

• Εάν δεν έχει μπει νερό στο ακίνητό σας, μπορείτε να ανεβάσετε τους διακόπτες στον πίνακα διανομής.  

– Εάν οποιοιδήποτε διακόπτες δεν ανοίγουν, ή πέφτουν αυτόματα, αυτό υποδεικνύει ότι έχει επηρεαστεί η 
καλωδίωση και πρέπει να καλέσετε έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο για να ελέγξει την καλωδίωση και τις 
συσκευές. 

– Βάλτε τις συσκευές σας στην πρίζα και ελέγξτε ότι λειτουργούν. 

• Εάν τα προβλήματα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζονται, όπως τήξη της ηλεκτρικής ασφάλειας ή να πέφτει ο 
αυτόματος διακόπτης και ο διακόπτης ασφάλειας, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. 

• Εάν χρησιμοποιείτε γεννήτρια, μην επιχειρήσετε να την συνδέσετε με την καλωδίωση του σπιτιού σας. Η γεννήτρια 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικό χώρο, με καλώδιο προέκτασης για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
απευθείας στις συσκευές, όπως το ψυγείο ή τον καταψύκτη. Η χρήση γεννήτριας σε εσωτερικό χώρο δημιουργεί έναν 
αριθμό κινδύνων ασφάλειας συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας δηλητηρίασης από το μονοξείδιο του άνθρακα ή 
πυρκαγιάς. 

• Εάν υπάρχουν πεσμένα ηλεκτρικά καλώδια, μείνετε πάνω από 8 με 10 μέτρα μακριά. Κινδυνεύετε να πάθετε 
ηλεκτροπληξία εάν σταθείτε κοντά σε πεσμένα ηλεκτρικά καλώδια. Πάντα να θεωρείτε ότι τα πεσμένα 
ηλεκτρικά καλώδια είναι ενεργά ακόμα και όταν είναι σπασμένα ή έχουν υποστεί βλάβη. 

Επικοινωνήστε με Ηλεκτρολόγο 

• Για να βρείτε έναν ηλεκτρολόγο στην περιοχή σας επικοινωνήστε με: 

– τον National Electrical Contractors Association [Εθνικό Σύνδεσμο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων] (NECA) στο 1300 

300 031 

– τους Master Electricians [Πιστοποιημένους Ηλεκτρολόγους] 1300 889 198 

Επικοινωνήστε με Εγκαταστάτη Αερίου 

• Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Master Plumbers [Πιστοποιημένων Υδραυλικών] και εισαγάγετε τον ταχυδρομικό 

τομέα σας για να βρείτε έναν τοπικό εγκαταστάτη αερίου https://plumber.com.au/  

https://plumber.com.au/
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Ηλιακή Ενέργεια 

• Εάν το σπίτι σας έχει πληγεί από πλημμυρικά νερά, μη ανοίγετε την ηλιακή ενέργεια ούτε τον μετασχηματιστή στον 
γενικό διακόπτη. Το ηλιακό σύστημα και η μπαταρία πρέπει να ελεγχθούν από έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο πριν 
να τεθούν πάλι σε λειτουργία. 

• Πρέπει να θεωρείτε ότι το ηλιακό σύστημα είναι ακόμα ενεργό μέχρι να επιθεωρηθεί από έναν πιστοποιημένο 
ηλεκτρολόγο. 

• Εάν τα ηλιακά πάνελ σας φαίνεται ότι έχουν υποστεί βλάβη, μην πηγαίνετε κοντά στον εξοπλισμό ή τα καλώδια, 
ακόμα και εάν το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι έχει διακοπεί. Το σύστημα ενδέχεται να είναι ακόμα ενεργό. Καλέστε έναν 

πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο για να το ελέγξει και να το καταστήσει ασφαλές. 

Μπαταρίες 

• Εάν το ακίνητό σας έχει πληγεί από πλημμύρα, μην ενεργοποείτε την μπαταρία. Καλέστε έναν πιστοποιημένο 

ηλεκτρολόγο για να ελέγξει το σύστημα της μπαταρίας. 

• Πρέπει να θεωρείτε ότι το σύστημα της μπαταρίας είναι ακόμα ενεργό μέχρι να επιθεωρηθεί. 

Αέριο  

• Εάν το σπίτι σας έχει πληγεί από πλημμυρικά νερά, μην επιχειρήσετε να ξανανοίξετε την παροχή αερίου. Ο αγωγός 
αερίου μπορεί να έχει νερό μέσα και πρέπει να ελεγχθεί από πιστοποιημένο εγκαταστάτη αερίου ο οποίος θα 
χρειαστεί να το διορθώσει μέσω καθαρισμού του αγωγού σύνδεσης. Θα βοηθήσει, επίσης, με την επαναλειτουργία της 
φλόγας εναύσματος.  

• Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του διανομέα αερίου στην επάνω δεξιά μεριά του λογαριασμού σας.  

• Παρακαλείστε να μην χρησιμοποιήσετε συσκευές αερίου εξωτερικών χώρων για την θέρμανση εσωτερικών χώρων 
εάν το ηλεκτρικό ρεύμα και το αέριό σας δεν λειτουργούν. Αυτό είναι επισφαλές και μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον 
κίνδυνο δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα και άλλους κινδύνους για την υγεία. Όλες οι συσκευές αερίου 
απαιτούν φρέσκο αέρα για να λειτουργήσουν και εξαερισμό ώστε τα προϊόντα καύσης να μπορούν να διαφύγουν.  

Φιάλες LPG [Υγραερίου]  

• Ελέγξτε ότι όλα τα ντεπόζιτα και οι φιάλες LPG είναι ασφαλείς. Μην επιχειρήσετε να αποσύρετε ντεπόζιτα ή φιάλες 
LPG από πλημμυρικά νερά. 

• Αναφέρετε τυχόν μυρωδιά LPG αμέσως στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Εάν μυρίσετε αέριο: 

– Απομακρύνετε άτομα, κατοικίδια ζώα  και πηγές ανάφλεξης (φλόγες, σπινθήρες, καπνιστές, ηλεκτρικές συσκευές) 
από τον χώρο μέχρι να επιβεβαιωθεί, να διακοπεί η διαρροή και να καταστεί ο χώρος ασφαλής. 

• Αφήστε όλες τις βαλβίδες του ντεπόζιτου και των φιαλών κλειστές, μέχρι η εγκατάσταση του αερίου να μπορεί να 
ελεγχθεί από εγκαταστάτη αερίου. Ο ρυθμιστής ή ο σωλήνας LPG μπορεί να έχουν υποστεί βλάβη και θα είναι 
επικίνδυνοι εάν ανοίξετε τις βαλβίδες της φιάλης. 

• Εάν η φιάλη LPG έχει πέσει κάτω και μπορείτε να την προσεγγίσετε με ασφάλεια, σηκώστε την όρθια και ελέγξτε και 

την φιάλη και την βαλβίδα για βλάβη πριν την χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιείτε φιάλη που έχει υποστεί 
βλάβη. 

  

 

 


