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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
Εκτεταμένες ζημιές στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την 

πρόσφατη κακοκαιρία 

 

 

Εκτεταμένες ζημιές στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πολλές 
περιοχές, προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας το χρονικό 

διάστημα από τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 έως και το Σάββατο 18 
Νοεμβρίου 2017, επηρεάζοντας την ηλεκτροδότηση περίπου 75.000 

καταναλωτών πανελλαδικά. 
 

Στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, εξαιτίας των ζημιών που προκλήθηκαν στο 

δίκτυο Μέσης και Χαμηλής Τάσης από τη θεομηνία, διεκόπη η ηλεκτροδότηση 

σε περιοχές της Μάνδρας, Μαγούλας, Ελευσίνας, Ν.Περάμου, Μεγάρων, 

Βιλίων, Οινόης και Ερυθρών. 

Αμέσως κινητοποιήθηκαν τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και, παρά τις δυσκολίες 

πρόσβασης λόγω των πλημμυρισμένων οδών και της λάσπης, κατέστη δυνατό 

εντός ολίγων ωρών να απομονωθούν και να παραμείνουν χωρίς 

ηλεκτροδότηση, μόνο τα τμήματα του δικτύου που παρουσίασαν εκτεταμένη 

βλάβη, ήτοι συνολικά περίπου 1.500 καταναλωτές. Παράλληλα, ξεκίνησαν και 

οι εργασίες επείγουσας επισκευής των βλαβών σε όλα τα σημεία που ήταν 

δυνατή η πρόσβαση, σε στενή συνεργασία με την τοπική Αυτοδιοίκηση, την 

Περιφέρεια Αττικής, την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική. 

 

Σήμερα, Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, 

παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση μόνο μεμονωμένα δίκτυα Χαμηλής τάσης, 

ήτοι συνολικά περίπου 30 καταναλωτές, καταβάλλεται δε κάθε προσπάθεια για 

την επανηλεκτροδότησή τους, το συντομότερο δυνατό.   

 

Επιπλέον, η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο Δίκτυο- 
καταστρέφοντας στύλους, προκαλώντας βλάβες σε γραμμές Μέσης Τάσης που 

ηλεκτροδοτούν χιλιάδες καταναλωτές και πλημμυρίζοντας υποσταθμούς- σε 
αρκετές άλλες περιοχές, όπως στη Σύμη, Λάρισα, Εύβοια, Αιτωλοακαρνανία, 

Κέρκυρα, Παξούς και Κατερίνη. 
  

 

 

 



 
 

 

H Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ ευχαριστεί θερμά τους εργαζόμενούς της για την 
άμεση ανταπόκρισή τους και την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν για να 

περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατό τα προβλήματα στο Δίκτυο Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, από τη σφοδρή αυτή κακοκαιρία και εκφράζει για μια 

ακόμη φορά τη βαθύτατη θλίψη της για την ανείπωτη τραγωδία που στοίχισε 
τη ζωή συμπολιτών μας και την αμέριστη συμπαράστασή της στις οικογένειες 

των θυμάτων. 
 

  
 

 

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017      Από το Γραφείο Τύπου 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


