
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
                                           

 

 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο. 

 Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Χατζηδάκη 
    Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή. 
 Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου. 
 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
 Υποθέσεων. 
    ΕΓΑ ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ. 
    Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της  ΔΕΗ ΑΕ, κ. Στάσση Γεώργιο. 
    Προέδρο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ,  κ. Νικόλαο Μπακατσέλο. 
     
  

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ – ΥΦΕΘΑ. 
              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ – ΥΦΕΘΑ. 
              Διευθυντή ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ  Νομού Δράμας κ. Σέγγο Νικόλαο.  
 Στρατιωτικοί συντάκτες. 
 

ΘΕΜΑ: Καταγγελίες της ΔΕΗ για ρευματοκλοπή σε Στρατιωτική Μονάδα του  
Γενικού Επιτελείου Στρατού (518 Τάγμα Πεζικού – Κάτω Νευροκόπι) 

 

ΣΧΕΤ :    Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 70/ 04-11-20 της Ένωσης Στρατιωτικών  
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ) 

 
  

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών 
Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι της ΔΕΗ ΑΕ και του 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ,  

 
1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), σας 

μεταφέρει κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), τον έντονο προβληματισμό της  
και σας ενημερώνει ότι έγινε κοινωνός μιας πολύ παράξενης υπόθεσης που αφήνει 
έκθετους συναδέλφους του Στρατού Ξηράς αλλά και την Στρατιωτική Υπηρεσία 
γενικότερα που κατηγορούνται από την ΔΕΗ ΑΕ για κλοπή, ενώ το Γενικό Επιτελείο 
Στρατού τηρεί σιγή ιχθύος αποφεύγοντας να πάρει μέχρι σήμερα θέση επί αυτής.  

 
2. Συγκεκριμένα και όπως προκύπτει από τα έγγραφα τα οποία σας 

υποβάλλουμε συνημμένα, στις 22.7.2020 διενεργήθηκε από αρμόδιο τεχνικό τμήμα 
του ΔΕΔΔΗΕ από τη Δράμα, επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία) στους μετρητές ρεύματος 
των 12 διαμερισμάτων των Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών (ΣΟΑ), των 
μετρητών που αφορούν τα κοινόχρηστα των ΣΟΑ και στον μετρητή της Λέσχης 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

          member of 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  

 Email: info@pomens.gr 

Αθήνα, 09  Νοεμβρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ. 275/2020 

http://www.pomens.gr/


 

 

Αξιωματικών Φρουράς (ΛΑΦ), του 518 Τάγματος Πεζικού (ΤΠ) του Κάτω 
Νευροκοπίου Δράμας.  

 
3.  Κατά τον έλεγχο εκτιμήθηκε ότι οι μετρητές ρεύματος είχαν πιθανόν 

βλάβες ή αλλοίωση και αντικαταστάθηκαν άμεσα εννιά (9) μετρητές από τους δώδεκα 
(12) που αφορούν τα διαμερίσματα, δύο (2) μετρητές που αφορούν τους 
κοινόχρηστους χώρους των ΣΟΑ και ένας (1) μετρητής που αφορά το οίκημα της 
ΛΑΦ Κ. Νευροκοπίου, χωρίς να είναι παρόντες οι ένοικοι κατά τη διενέργεια του 
ελέγχου και χωρίς καμία ενημέρωση. Τοποθετήθηκε δε και ένα έντυπο που 
ενημέρωνε τους ενοίκους για την παραπάνω παρέμβαση παρά την απουσία τους. 

 
4. Στις 27.08.2020 στάλθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ένας φάκελος για τους 

ενοίκους των 9 διαμερισμάτων που αλλάχτηκαν οι μετρητές, τους 2 που αφορούν τα 
κοινόχρηστα και 1 της ΛΑΦ Κ. Νευροκοπίου και ανέφερε πως κατά τον έλεγχο που 
πραγματοποιήθηκε στην 22.7.2020 προέκυψαν τα εξής: 
 

 α. Κομμένες σφραγίδες κελύφους μετρητή 
 β. Κομμένη σφραγίδα κιβωτίου μετρητή 

 
 Όλοι οι παραπάνω μετρητές στάλθηκαν σε εργαστήριο του ΔΕΔΔΗΕ στην 
Θεσσαλονίκη για περαιτέρω έλεγχο και εάν επιθυμούσαν οι ένοικοι μπορούσαν να 
παρευρεθούν στον έλεγχο που θα διενεργείτο. Να σημειωθεί πως ο κάθε μετρητής 
είχε διαφορετική ημερομηνία ελέγχου. 
 
 5. Στις 8.10.2020 απεστάλη νέος φάκελος από τον ΔΕΔΔΗΕ που ανέφερε 
ότι μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 16.9.2020 διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 
 
  α. Κομμένες σφραγίδες κελύφους μετρητή. 
  β. Κομμένη σφραγίδα κιβωτίου μετρητή. 
  γ. Σημάδια επέμβασης στον δίσκο του μετρητή. 
  δ. Σημάδια επέμβασης στον αριθμητήρα του μετρητή (αφορά μόνο μία 
οικία). 
 
 6. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να κατηγορούνται για ρευματοκλοπή 
συνάδελφοι, και η ΛΑΦ Κ. Νευροκοπίου, ακόμη και από το 2014, ενώ τα ποσά που 
τους καταλογίζονται ανέρχονται από 1.080,51 έως και 5.000 ευρώ. Επιπλέον 
ορίστηκε ως ημερομηνία πρώτης πληρωμής η 9.11.2020, διαφορετικά ο ΔΕΔΔΗΕ θα 
διακόψει την παροχή σε όλους τους παραπάνω μετρητές. 
 
 7. Κατόπιν των ανωτέρω, εύλογα δημιουργούνται τα εξής ερωτηματικά που 
δημιουργούν αμφιβολίες για τις πράξεις που καταλογίζονται από τον ΔΕΔΔΗΕ: 
 
 α. Πως είναι δυνατόν να ισχυρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ ότι η κλοπή ξεκίνησε το 
2014 όταν υφίσταται έλεγχος από την ίδια την εταιρία σε τακτική βάση κατά τη 
διάρκεια των μετρήσεων και τουλάχιστον επί τετραμήνου κατά τους οποίους δεν 
διαπιστώθηκε καμία παρέμβαση στους μετρητές; 
 
 β. Πως είναι δυνατόν να υφίστανται κομμένες σφραγίδες κελύφους 
μετρητή και κιβωτίου μετρητή εδώ και τόσα χρόνια, χωρίς να έχουν γίνει αντιληπτές 
από τα συνεργεία ελέγχου; 
 
 γ. Γιατί πραγματοποιήθηκε η αλλαγή των μετρητών απουσία των 
ενοίκων των οικημάτων; Να σημειωθεί εδώ ότι το κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ δεν 
προσπάθησε να ειδοποιήσει κανέναν εκ των ενοίκων. 



 

 

 
 δ.  Πως προκύπτει το ύψος της επικαλούμενης ρευματοκλοπής όταν 
σύμφωνα με την έγγραφη απάντηση του Τομέα Τεχνικών Εργασιών 
Δικτύου/ΔΕΔΔΗΕ το μέγεθος της  δεν μπορεί να εκτιμηθεί; 
 
 ε. Ποια η ευθύνη του 518 Τάγματος Πεζικού  το οποίο κατ’ επανάληψη 
είχε αιτηθεί στο παρελθόν  από το 10ο Σύνταγμα Πεζικού που αποτελεί και 
προϊστάμενο σχηματισμό, έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Μονάδας; 
 
 στ. Μιας και η πληρωμή του λογαριασμού του ρεύματος της ΛΑΦ Κάτω 
Νευροκοπίου πραγματοποιείται απευθείας από το ΓΕΣ, γιατί να παρέμβει κάποιος 
στο μετρητή της αφού δεν προκύπτει προσωπικό όφελος;  
 
 ζ. Γιατί το ΓΕΣ δεν επεμβαίνει επί της υπόθεσης και αφήνει τα στελέχη 
του αλλά και μια ολόκληρη Μονάδα του να κατηγορούνται για κλοπή με τον κίνδυνο 
διακοπής παροχής ενός απαραίτητου αγαθού; Να σημειωθεί ότι έχει διαταχθεί 
διενέργεια ΕΔΕ που όμως δεν επηρεάζει την απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ για άμεση 
διακοπή παροχής σε περίπτωση μη πληρωμής. 
 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών 
Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι της ΔΕΗ ΑΕ και του 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, 

 
  8. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ),, 
θεωρούμε μη αποδεκτό το γεγονός να διασύρονται τόσο τα στελέχη όσο και μια 
ολόκληρη Μονάδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), από τις μονομερείς 
ενέργειες του ΔΕΔΔΗΕ που γεννούν τόσα ερωτηματικά για την εγκυρότητα των 
αποτελεσμάτων των ελέγχων του, και το ΓΕΣ να παραμένει αμέτοχο.  
 

9. Καλούμε επίσης την Εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. και την θυγατρική της  ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε., σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων και κατά 
συνέπεια των Ελλήνων στρατιωτικών να αποσύρει τις όποιες απαιτήσεις υπάρχουν, 
ως προς την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος, για εύλογο χρονικό διάστημα, 
προχωρώντας στην απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση όλων των εγκαταστάσεων του 518 
Τάγματος Πεζικού στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας προκειμένου να υπάρξει ικανός 
χρόνος για την εξεύρεση κατάλληλης και ενδεδειγμένης λύσης.  

 
Παρακαλούμε για την συναίσθηση της ευθύνης όλων μας. 

10.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός           
(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ 6983 503377. 

 

Μετά τιμής 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 
Δημήτριος Ρώτας 

Επγός (ΥΔΚ) 
Γεώργιος Θεοδώρου 

Τχης (ΠΖ) 

 


