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Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον
Βουλευτή κ. Μανιάτη Γιάννη, σας γνωρίζουµε ότι:
Οι Υπηρεσίες του ∆Ε∆∆ΗΕ έχουν λάβει µία σειρά µέτρων-δράσεων για την αντιµετώπιση του
φαινοµένου της κλοπής χαλκού από µετασχηµατιστές και λοιπά στοιχεία του ∆ικτύου ∆ιανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας, φαινόµενο το οποίο, εκτός από τα προβλήµατα διακοπής της ηλεκτροδότησης,
επιφέρει µία σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση στην εταιρεία η οποία πρέπει να αντικαθιστά τα
κλαπέντα ή καταστραφέντα στοιχεία του ∆ικτύου. Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που λάβαµε από την
εταιρία, υφίσταται συνεχής επαφή και συνεργασία µε τις τοπικές Αστυνοµικές και Εισαγγελικές Αρχές,
αυξηµένη επαγρύπνηση των τεχνικών συνεργείων, ενηµέρωση των ∆ήµων και των τοπικών
συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο, ενώ έχουν εγκατασταθεί συστήµατα προστασίας
και συναγερµού στους µετασχηµατιστές και φυλάσσονται τα δίκτυα από εταιρείες ασφάλειας.
Ειδικότερα, το σχέδιο δράσης της Ελληνικής Αστυνοµίας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», το οποίο έχει τεθεί σε
εφαρµογή από τον ∆εκέµβριο του 2013 µε στόχο την καταπολέµηση της κλοπής µετάλλων και της
παράνοµης διακίνησής τους, είχε πολύ θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά στην κλοπή χαλκού από το
∆ίκτυο ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, ύστερα και από ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν σε χώρους
συλλογής, εµπορίας και ανακύκλωσης µετάλλων.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της εταιρίας, µε την εφαρµογή των ανωτέρω µέτρων-δράσεων και
ιδίως µε την εφαρµογή του σχεδίου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», καταγράφηκε στο σύνολο της χώρας µείωση των
περιστατικών

κλοπής

χαλκού

από

µετασχηµατιστές

κατά

περίπου

50%

έναντι

του

2013.

Συγκεκριµένα τα έτη 2016 και 2017 καταγράφηκαν αντίστοιχα 1.679 και 1.601 περιστατικά, έναντι
3.395 το 2013. Το συνολικό κόστος εξαιτίας της κλοπής µετασχηµατιστών και λοιπών στοιχείων του
∆ικτύου (αγωγών, καλωδίων κ.α.) τα έτη 2016 και 2017 ανήλθε σε 6,61 εκ. € και 6,23 εκ. €
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αντίστοιχα. Ειδικότερα στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Αργολίδας τα έτη 2016 και 2017
καταγράφηκαν αντίστοιχα 43 και 27 περιστατικά κλοπής µετασχηµατιστών. Ωστόσο κατά το τρέχον
έτος καταγράφηκε αύξηση των υπόψη περιστατικών (59 περιστατικά από 01.01.2018 έως
09.05.2018). Ειδικότερα, για την όξυνση του φαινοµένου που σηµειώθηκε το τρέχον έτος στην
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Αργολίδας έχει ενηµερωθεί η τοπική ∆ιεύθυνση της ΕΛ.ΑΣ. από το
∆ιευθυντή της τοπικής Υπηρεσίας του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε..
Για την κάλυψη των αναγκών σε µετασχηµατιστές και λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, οι
Υπηρεσίες του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. προβαίνουν στην προµήθεια των απαραίτητων υλικών και δροµολογούν
την έγκαιρη εγκατάστασή τους στις θέσεις των κλεµµένων, ώστε να εξασφαλίζεται η επαναφορά της
ηλεκτροδότησης το συντοµότερο και η µείωση της όχλησης των καταναλωτών στο µέγιστο δυνατό
βαθµό.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εποπτεύων φορέας, λαµβάνοντας υπόψη και
τη διεθνή εµπειρία, συνεργάζεται µε τα συναρµόδια Υπουργεία για την αντιµετώπιση ενός
προβλήµατος που δεν είναι ενεργειακό, αλλά αφορά στην τήρηση της έννοµης τάξης. Μεταξύ άλλων,
εξετάζεται και η τροποποίηση της υφιστάµενης ποινικής νοµοθεσίας αναφορικά µε τις περιπτώσεις
κλοπής Μετασχηµατιστών & λοιπού εξοπλισµού από το ∆ίκτυο ∆ιανοµής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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