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ΓΚΑΦΑ… ΟΛΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Άμεση ήταν η απάντηση της Διοίκησης του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού προς τη 
ΔΕΗ Α.Ε. και τη Διεύθυνση Συστήματος Μεταφοράς στην επιστολή που έλαβε για 
«σοβαρότατη παραβίαση και άκρως επικίνδυνη αποστάσεων ασφαλείας από 
χωμάτινο δρόμο»!. Η Διοίκηση του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού εξέτασε άμεσα το 
βάσιμο ή όχι των ισχυρισμών της ΔΕΗ η οποία στο έγγραφό της αναφέρει ότι 
πραγματοποιήθηκε αυτοψία, μάλιστα, συνεργείου της στις 2 Ιουλίου 2009 και 
διαπίστωσε παράβαση ανύψωσης χωματόδρομου κατά 3 μέτρα κάτω από καλώδια 
ΓΜ 150 KV, όπως αναφέρει, στην περιοχή Σχιστό η οποία αποτελεί κίνδυνο 
πρόκλησης ηλεκτρικού ατυχήματος με απρόβλεπτες συνέπειες για τη ζωή των 
εργαζομένων και τρίτων και ελλοχεύει κίνδυνος διαταραχών στην αδιάλειπτη 
τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Σαλαμίνας. 
Με αίσθημα ευθύνης η Διοίκηση του ΒΙ.ΠΑ.Σ απέστειλε άμεσα συνεργείο της στο 
σημείο για να ελέγξει τον ισχυρισμό της ΔΕΗ. Όμως, η παράβαση, όπως 
ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ, δεν είναι του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού, αφού τα όριά του 
είναι τουλάχιστον 60 μέτρα μακριά από τον χωματόδρομο! 
Κατόπιν αυτού η Διοίκηση της ΒΙ.ΠΑ.Σ Α.Ε. με επιστολή της προς τη ΔΕΗ Α.Ε. και 
προς τον Διευθυντή του Συστήματος Μεταφορών, την οποία κοινοποίησε και στην 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά διευκρινίζει ότι η Διαχείριση του ΒΙ.ΠΑ.Σ Α.Ε. 
ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ατυχήματα, εφόσον ο δρόμος είναι εκτός των ορίων 
της! «Ο χωμάτινος δρόμος στον οποίο αναφέρεστε και διατείνεστε ότι η στάθμη του 
παραβιάζει την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από τους αγωγούς ΓΜ, ΔΕΝ 
ευρίσκεται εντός των ορίων του ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού, αλλά άνω των 60 μέτρων εκτός 
αυτού. Τούτου δεδομένου η Διαχείριση του ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού ουδεμία ευθύνη φέρει 
για τυχόν ατυχήματα, ενδεχόμενες διαταραχές στην τροφοδότηση ηλεκτρικής 
ενέργειας κι επιπλέον δεν βαρύνεται με εργασίες ταπείνωσης του χωματόδρομου», 
αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή της προς την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ 
και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά η Διαχείριση του Βιομηχανικού Πάρκου 
Σχιστού.   
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