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ΘΕΜΑ: Κατηγορίες της ΔΕΗ για Ρευματοκλοπή από Μονάδα τους ΓΕΣ (518ΤΠ) -  

Απειλή Διακοπής Παροχής Ρεύματος σε Οικογένειες που στεγάζονται στα 
Στρατιωτικά Οικήματα 

  
 
1.  Η  Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), σας ενημερώνει ότι έγινε κοινωνός μιας πολύ παράξενης 
υπόθεσης που αφήνει έκθετους συναδέλφους του Σ.Ξ αλλά και την Στρατιωτική 
Υπηρεσία γενικότερα που κατηγορούνται για κλοπή, ενώ το ΓΕΣ τηρεί σιγή ιχθύος 
αποφεύγοντας να πάρει θέση επί αυτής.  

 
2. Συγκεκριμένα, 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 
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 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 
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 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. 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; 
 
 ε. 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;  
 
 στ. 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. 
 



 
  8. Ως Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), 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.  
 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), στην 
οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται για κατά κρίση της ενέργειες 
προς άμεση ενημέρωση της ηγεσίας του ΓΕΣ επί της υπόθεσης αλλά και την 
επίλυσή της, πριν την διακοπή της παροχής του απαραίτητου αυτού αγαθού. 
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