
 
 

 

 

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

 

 

Θέμα: Πρόβλημα με συχνές και πολύωρες διακοπές ρεύματος στο Δήμο 

Λαυρεωτικής. 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως γνωρίζουμε αλλά και πληροφορούμαστε από επιστολή της 

«Ομοσπονδίας Παραλιακών Εξωραϊστικών & Πολιτιστικών Συλλόγων 

Λαυρεωτικής», υφίσταται σοβαρό ζήτημα με τακτικές και μεγάλες διακοπές 

ρεύματος, στο Δήμο Λαυρεωτικής. 

Πιο συγκεκριμένα,  το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται τα τελευταία  

χρόνια, ξεκινά από το μήνα Σεπτέμβριο και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα. Τα περιστατικά είναι εντονότερα στην περιοχή της παραλιακής 

ζώνης του Δήμου, που εκτείνεται, από το εργοστάσιο της ΔΕΗ, μάλιστα, μέχρι 

την περιοχή του Πόρτο Εννέα, αλλά όχι μόνο εκεί. Αποκορύφωμα της 

αναφερθείσας κατάστασης, ήταν οι πρόσφατες  μεγάλες διακοπές ρεύματος, 

που συνέβησαν το τελευταίο διήμερο του Νοεμβρίου. 

Λόγω των συγκεκριμένων συνεχών διαταραχών στην τάση του 

ηλεκτρικού ρεύματος, έχουν προκληθεί εκτεταμένες βλάβες, τόσο στο 

δημοτικό φωτισμό, όσο και σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές των 

κατοίκων, με αποτέλεσμα να αλλοιώνονται τρόφιμα, η κατανάλωση των 

οποίων εγκυμονεί κινδύνους  για την υγεία τους. Δεν πρέπει να παραλειφθεί 

να αναφερθεί, το γεγονός ότι στην αναφερθείσα περιοχή, κατοικούν άνθρωποι 

προχωρημένης ηλικίας, μικρά παιδιά, συμπολίτες μας ΑΜΕΑ και ασθενείς, οι 
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οποίοι είναι  συνδεδεμένοι με ιατρικά μηχανήματα, η μη λειτουργία των 

οποίων μπορεί να επιφέρει σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Επιπλέον, 

προκύπτουν σοβαρά θέματα ασφάλειας, αφού οι βλάβες στο δημοτικό 

φωτισμό, συμπίπτουν με την αύξηση των κρουσμάτων  κλοπών σε  κατοικίες, 

αλλά και τοπικά καταστήματα, λόγω της έλλειψης φωτισμού στους δρόμους 

και μη λειτουργίας των συστημάτων ασφάλειας. Επιπροσθέτως, εξαιτίας των 

προαναφερθέντων προβλημάτων, παρατηρούνται σοβαρές επιπλοκές στην 

διαδικασία της Τηλεκπαίδευσης, στην οποία συμμετέχουν οι μαθητές της 

περιοχής, λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με 

αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες ώρες εκπαίδευσης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 

 Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το πρόβλημα των τακτικών και 

χρονοβόρων διακοπών ρεύματος στον Δήμο Λαυρεωτικής; 

 

 Ποιές είναι οι αιτίες της συχνής επανάληψης του συγκεκριμένου 

φαινόμενου; 

 

 

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 
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