ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινίσεις για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης λόγω των
πυρκαγιών

Ο ΔΕΔΔΗΕ, με αφορμή τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που έχουν προκύψει
στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής λόγω των σοβαρών πυρκαγιών,
διευκρινίζει πως στην περιοχή του Καλάμου, η ηλεκτροδότηση έχει
αποκατασταθεί από τις πρώτες βραδινές ώρες της Κυριακής 13 Αυγούστου
2017, ενώ στην περιοχή του Βαρνάβα, όπου από νωρίς σήμερα το πρωί
μαίνεται η πυρκαγιά, ο ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την
αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αμέσως μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Καλάμου, παρά τον μεγάλο αριθμό καμένων
στύλων, αγωγών και μονωτήρων, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκαν από την
πρώτη στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς σε ετοιμότητα και αποκατέστησαν
άμεσα τις ζημιές στο Δίκτυο.
Στην περιοχή του Βαρνάβα, τα προβλήματα ηλεκτροδότησης λόγω της φωτιάς
συνεχίζονται, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα
για να προχωρήσουν σε αποκατάσταση ζημιών στο Δίκτυο, αμέσως μόλις
καταστεί δυνατή η πρόσβασή τους στην πληγείσα περιοχή.
Για τις περιοχές της Ζακύνθου, όπου επίσης εκδηλώθηκαν σοβαρές πυρκαγιές,
ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αποκαταστήσει πλήρως την ηλεκτροδότησή τους από χτες,
πλην μεμονωμένων εγκαταστάσεων στις οποίες η αποκατάσταση θα
ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.
Το σύνολο των τεχνικών συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ σε ολόκληρη τη χώρα
βρίσκεται σε επιφυλακή και σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να παρέμβει
άμεσα στις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές, καταβάλλοντας
υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών στο Δίκτυο,
αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατό.
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Διευκρινίζεται, ότι τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που παρατηρούνται σε
περιοχές όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές, οφείλονται αφενός στην
επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας διακοπή της ηλεκτροδότησης, καθώς ο
ΔΕΔΔΗΕ κατά πάγια τακτική, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς πλησίον του
Δικτύου του, προχωρά άμεσα στη διακοπή της ηλεκτροδότησης των σχετικών
γραμμών προκειμένου να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια οι ρίψεις νερού από
το Πυροσβεστικό Σώμα και αφετέρου στις ζημιές που προκαλούνται στο Δίκτυο
από τη φωτιά (πχ κάψιμο στύλων).
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