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Ερώηηζη 70. : Επιηρέπει ηο ΕΛΟΤ HD 384 ηην τρήζη ηοσ δημόζιοσ
δικηύοσ ύδρεσζης (π.τ. ΕΥΔΑΠ) ζαν ηλεκηρόδιο γείωζης ηλεκηρικής
εγκαηάζηαζης;
Απάντηση:
Σν πξόηππν ζηελ παξάγξαθν 542.2.5 αλαθέξεη:
Οη κεηαιιηθνί ζσιήλεο ύδξεπζεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο ειεθηξόδηα γείσζεο
κόλνλ εθόζνλ ππάξρεη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ θνξέα πνπ είλαη αξκόδηνο γηα ηελ παξνρή ηνπ
λεξνύ θαη εθόζνλ ππάξρεη θαηάιιειε δηαδηθαζία πνπ ζα εμαζθαιίδεη, όηη ν ρξήζηεο ηεο
ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζα εηδνπνηείηαη εγθαίξσο γηα θάζε ζρεδηαδόκελε αιιαγή ζην
ζύζηεκα ησλ ζσιελώζεσλ ύδξεπζεο.
Γηα ηελ πεξηνρή επζύλεο ηεο, ε ΔΤΓΑΠ δελ δίδεη ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ρξήζε ηνπ δηθηύνπ ηεο
ώζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ειεθηξόδην γείσζεο.
Η ΔΤΓΑΠ ζηνλ θαλνληζκό ηεο, (ΦΔΚ 552 Β’ 26.03.2009) ζην άξζξν 25.8. απαγνξεύεη ηελ
γείσζε ησλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αθηλήησλ επί ησλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε
όιεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο
Αλαιπηηθόηεξα ζην Άξζξν 25.8 ηνπ παξαπάλσ ΦΔΚ αλαθέξεηαη:
Απαγνξεύεηαη ε γείσζε ησλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αθηλήησλ επί ησλ πδξαπιηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ έζησ θαη αλ γεθπξώλεηαη ε ζέζε ηνπ κεηξεηή. Σν δίθηπν ηεο ΔΤΓΑΠ δελ
εμαζθαιίδεη κεηαιιηθή ζπλέρεηα δεδνκέλνπ όηη νη αγσγνί θαη άιια εμαξηήκαηα ηνπο ζε κεγάιν
πνζνζηό δελ είλαη από αγώγηκν πιηθό. Οη πδξεπόκελνη είλαη απνθιεηζηηθά θαη πξνζσπηθά
ππεύζπλνη γηα ηελ κε ηήξεζε ηεο απαγόξεπζεο απηήο. Η ΔΤΓΑΠ δηαηεξεί αθέξαην ην
δηθαίσκα ηεο δηαθνπήο ηεο πδξνδόηεζεο κέρξη ηελ άξζε ηεο παξαλνκίαο. Οη δεκηέο πνπ είλαη
δπλαηόλ λα πξνθιεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΤΓΑΠ από απηόλ ηνλ ηξόπν γείσζεο
βαξύλνπλ ηνλ πδξεπόκελν. Δπίζεο ν πδξεπόκελνο είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε αηύρεκα πνπ
είλαη δπλαηόλ λα πξνθιεζεί από ηελ αηηία απηή ζην πξνζσπηθό ηεο ΔΤΓΑΠ ή ζε θάζε ηξίην.
Επιζήμανζη ηοσ γράθονηος: η απαγόρεσζη ασηή αθορά παλιές και νέες ζσνδέζεις.

Γηα άιινπο θνξείο δεκόζηαο ύδξεπζεο ν γξάθσλ δελ δηαζέηεη πιεξνθνξίεο.

Απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο γηα ην Πξόηππν ΔΛΟΣ HD 384
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ΠΡΟΟΥΗ: Οη απαληήζεηο απηέο είλαη πξνζσπηθέο ζέζεηο θαη απόςεηο ηνπ ππνγξάθνληα. Γελ ππνθαζηζηνύλ ζε θακηά πεξίπησζε ην Πξόηππν.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο, αιιαγήο ή θαηάξγεζεο ηνπ Πξνηύπνπ, δελ είλαη εγγπεκέλε ε έγθαηξε επηθαηξνπνίεζε ηνπο.
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