Μην αποσφραγίζετε ποτέ το κιβώτιο του μετρητή
σας.Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αλλά και νομικών
συνεπειών.
Η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού
σας ή του επαγγελματικού σας χώρου ξεκινά από
το ν μ ε τ ρ η τ ή η λ ε κ τ ρ ι κο ύ ρ ε ύ μ α το ς το υ
ΔΕΔΔΗΕ(παλιά ΔΕΗ) και φθάνει μέχρι το
τελευταίο φως ή την τελευταία πρίζα σας. Οι
ευθύνες για την ασφαλή λειτουργία αυτής της
εγκατάστασης είναι του ιδιοκτήτη ή χρήστη της
και του αδειούχου ηλεκτρολόγου που την
συντηρεί και την ελέγχει.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ
Μην κάνετε επεμβάσεις στην ηλεκτρική
εγκατάστασή σας
Αν έχετε ασφάλειες που καίγονται μην τις
αλλάζετε με μεγαλύτερες και μην τις
επισκευάζετε. Αντικαταστήστε τις με ίδιες.
Σιγουρευτείτε ότι ολόκληρη η εγκατάστασή

Μην χρησιμοποιείτε και μην ακουμπάτε ποτέ
φθαρμένα καλώδια. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μην χρησιμοποιείτε φορητές ηλεκτρικές
συσκευές σε υγρούς χώρους (π.χ. στο μπάνιο).
Σε χώρους που υπάρχουν μικρά παιδιά καλύψτε
τις πρίζες με ειδικά καλύμματα.
Μην κάνετε επεμβάσεις - επισκευές σε
ηλεκτρικές συσκευές και σε ηλεκτρολογικά υλικά
Αποφεύγετε την χρήση μπαλαντεζών και
πο λ ύ π ρ ι ζω ν . Α υ ξ ά ν ο ν τα ι ο ι κ ί ν δ υ ν ο ι
ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς
Φροντίζετε να γίνεται τακτικός επανέλεγχος των
μέτρων προστασίας της ηλεκτρικής σας
εγκατάστασης από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Η
απαίτηση αυτή προκύπτει και από την νομοθεσία.

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Με βάση την Υπουργική Απόφαση Φ7.5/1816/88 στο ΦΕΚ
470 της 05/03/2004 θα πρέπει οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
να επανελέγχονται:
Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε
14 χρόνια
Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν
εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια. Για
κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά
τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.
Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού,
τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο.
Για Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο
(μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ, εργοτάξια) τουλάχιστον
κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της
ηλεκτροδότησης πριν απο την επανασύνδεση.
Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει
αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης , εφόσον η
Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες,
σεισμούς).
Μετά απο σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά,
ηλεκτροπληξία). Οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι αποφασίζουν
για την κατάταξη της ελεγχόμενης εγκατάστασης σε μια
απο τις παραπάνω κατηγορίες.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΕΝΑΝ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ;

ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

σας καλύπτεται απο ρελέ προστασίας και ότι
αυτό ή αυτά λειτουργούν σωστά.
Ο έλεγχος του είναι απλός και εύκολος:
πιέζετε το κουμπί test τουλάχιστον δυο φορές
τον χρόνο. Αν δεν λειτουργήσει φροντίστε να
το αντικαταστήσει άμεσα ένας αδειούχος
ηλεκτρολόγος. Αν έχετε αμφιβολίες ζητήστε
τον έλεγχο του απο αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Η καλή γείωση των μεταλλικών μερών της
εγκατάστασης και των ηλεκτρικών συσκευών
προστατεύει δραστικά από ηλεκτροπληξία.
Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της
γείωσης πρέπει να γίνεται συστηματικά μόνο
από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Αν
διαπιστώσετε ότι μεταλλικά μέρη της
εγκατάστασης (π.χ. το ψυγείο ή οι βρύσες)
έ χ ο υ ν η λ ε κ τ ρ ι κ ό ρ ε ύ μ α
(π.χ. τσιμπήματα ή τίναγμα) η εγκατάσταση
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και να
ελέγχεται άμεσα απο αδειούχο ηλεκτρολόγο.

ÆçôÞóôå áðü ôï Óýíäåóìï Åñãïëçðôþí
Çëåêôñïëüãùí Åð. Èçâþí ôïí êáôÜëïãï
ìåëþí êáé èá Ý÷åôå ìðñïóôÜ óáò üëïõò
ôïõò åðáããåëìáôßåò..................................
ÆçôÞóôå áðü ôïí çëåêôñïëüãï óáò íá óáò
äåßîåé ôçí Üäåéá Üóêçóçò åðáããÝëìáôïò ôïõ
Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò..................................
Οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι του συνδέσμου μας
ενημερώνονται και εκπαιδεύονται διαρκώς για
τις ηλεκτρολογικές εξελίξεις, για την
ηλεκτρολογική νομοθεσία και για τις νέες
τεχνολογίες ώστε να παρέχουν
ασφάλεια,σιγουριά και νομιμότητα για όλες τις
ηλεκτρολογικές εργασίες που σας
προσφέρουν.

Ο ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑTΗΣ
είναι ο υπεύθυνος και απο το κράτος
πιστοποιημένος ειδικός:

Για την κατασκευή νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

LYBELIGHT

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Για την επισκευή, συντήρηση, βελτίωση και επέκταση
υπαρχόντων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

ΗΛΙΑΣ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΥΛΙΔΟΣ 26 - ΘΗΒΑ
ΤΗΛ.: 22620 28015 , Fax:22620 81270

Για τον επανέλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Για την σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών
και μηχανημάτων.
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΤΣΑΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ìçí åìðéóôåýåóôå ðñüóùðá ðïõ áðëÜ
äçëþíïõí çëåêôñïëüãïé ÷ùñßò íá êáôÝ÷ïõí ôç ó÷åôéêÞ Üäåéá êáé ðñïóüíôá.
Íá ìçí óõíåñãÜæåóôå ìå ôå÷íßôåò ðïõ
áõôïäéáöçìßæïíôáé çëåêôñïëüãïé áíåîÜñôçôá áí Ý÷ïõí åìðåéñßá ìå ôï ñåýìá Þ
ü÷é.

ΤΗΛ.: 6932 257944
6977 229775

ÐÏËÕÍÅÉÊÏÕÓ 15 - ÈÇÂÁ - ÔÇË/FAX: 22620 24759
e-mail:sehthivas@gmail.com

ΑΦΟΙ Ν. ΣΟΦΟΥ ΟΕ
ΛΟΞΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ 65 - ΘΗΒΑ ΤΗΛ.: 22620 26700
ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΚΑΠΝΟΙ - ΨΙΛΙΚΑ

Ï ìç áäåéïý÷ïò çëåêôñïëüãïò, áí åêôåëåß
çëåêôñïëïãéêÞ åãêáôÜóôáóç, äéþêåôáé
ðïéíéêÜ áðü ôï íüìï êáèþò ÊÁÉ ï
éäéïêôÞôçò ôçò åãêáôÜóôáóçò.

Ο ηλεκτρολόγος σας είναι ο σύμβουλός σας
για να έχετε την εγκατάστασή σας ασφαλή,
αποδοτική και νομότυπη.
Συζητήστε μαζί του για να ενημερωθείτε και για
άλλα
θέματα ασφάλειας και εξοικονόμησης όπως:
- Η προστασία των πολύτιμων ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών απο υπερτάσεις.
- Η προστασία που παρέχει η θεμελιακή
γείωση στα νέα κτίρια.
- Οι δυνατότητες για την μείωση κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος με τους νέου τύπου
λαμπτήρες φωτισμού.
- Για την αύξηση της ασφάλειας σε εξωτερικούς
χώρους με έλεγχο φωτισμού απο ανιχνευτές
κίνησης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ

ΔΕΣΥΠΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 1 - ΘΗΒΑ
ΤΗΛ.: 22620 29065

Oινοποιείο Ζαχαρία
Άσκρη Βοιωτίας
Τηλ.:22620 67290, 22620 67775
Fax:22620 67774
E-mail:info@musesestate.com

Eξουσιοδοτημενο

Service
ΕΔΡΑ - ΘΗΒΑ
Τηλ.: 22620 28006
Κιν.: 6977 299039

Φάνης Φίλης
Εξουσιοδοτημένος
Τεχνικός Συνεργάτης
Περιοχές Κάλυψης
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΦΩΚΙΔΑ

