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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον κo. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

 

 

Θέμα: Ανάγκη υπογειοποίησης των εναέριων δικτύων ρεύματος. 

 

 

 

 

Αξιότιμε κε. Υπουργέ, 

 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από γραπτό αίτημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου 

Νέου Βουτζά «Η Πρόοδος», χρήζει άμεσης αναγκαιότητας η επίλυση του 

προβλήματος των επαναλαμβανόμενων διακοπών ρεύματος, στους Δήμους 

Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου. 

 

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι επανειλημμένες και συνεχείς 

διακοπές ρεύματος, λόγω κυρίως των καιρικών φαινομένων, που εκδηλώνονται 

και τα οποία εντάθηκαν μετά την αποψίλωση που προκάλεσε η φονική πυρκαγιά 

της 23ης Ιουλίου 2018, έχουν προκαλέσει αγανάκτηση και οργή στους 

κατοίκους και εξάντλησαν τα όρια της υπομονής τους. Οι διακοπές ρεύματος 

αποτελούν πολύ συχνό φαινόμενο, ιδιαίτερα, μετά την αποκατάσταση του 

κατεστραμμένου δικτύου, από την πυρκαγιά του 2018. Η αποψίλωση ευνοεί την 

ανάπτυξη πολύ ισχυρών ανέμων, οι οποίοι εκδηλώνονται με σφοδρότητα και 

προκαλούν θραύση καλωδίων, και αποσταθεροποίηση των στύλων της ΔΕΗ, ή, 

του ΟΤΕ. 

 

Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι τα εναέρια δίκτυα ηλεκτροδότησης, 

αποτέλεσαν πολλές φορές και την αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς (2012 και 

παλαιότερα) όπως συνέβη και στο πρόσφατο παρελθόν (Σεπτεμβρίος 2020). 

Επιπλέον, μετά από κάθε διακοπή ρεύματος, υπάρχουν παράπλευρες, αλλά 
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σοβαρές απώλειες, όπως για παράδειγμα η καταστροφή ηλεκτρικών συσκευών 

και υψηλού κόστους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όπως ασανσέρ, αντλίες ψύξης 

θέρμανσης, και γεννήτριες λόγω, της πτώσης και της επαναφοράς της τάσης του 

δικτύου. Προσφάτως, μάλιστα, τέθηκε σε κίνδυνο, εξαιτίας αυτού του λόγου, 

μια επένδυση υψηλού κόστους, με την οποία είχε λυθεί χρόνιο πρόβλημα του 

Οικισμού, αυτό της διακοπής της υδροδότησής του, μετά από κάθε βλάβη 

ηλεκτροδότησης. 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,  

 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Πώς προτίθεστε να συμβάλλετε στην επίλυση του προβλήματος των 

επαναλαμβανόμενων διακοπών ρεύματος στους Δήμους Μαραθώνα και 

Ραφήνας-Πικερμίου; 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στην εκπόνηση μελέτης, που θα 

περιλαμβάνει την υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων 

ηλεκτροδότησης κάθε ιδιοκτησίας εντός των πεζοδρομίων, την 

αποκατάσταση όλων των πεζοδρομίων στην αρχική τους μορφή και την 

υπόγεια σύνδεση των υφιστάμενων παροχών; 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

                                                      Μαρία Απατζίδη, 

    

                                     Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΜέΡΑ25 
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