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Πεντέλη, 20/06/20212  
Αρ. Πρωτ.: 64 
 
 
Προς:  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ  

κ.Αναπληρωτή Δ/ντα Σύμβουλο 
κ.Γ.Δ. Ανάπτυξης & Διαχείρισης Δικτύου 
Email: infodeddie@deddie.gr 

 

Θέμα:  Απόσυρση στύλων δικτύου μέσης τάσης 

 

Αξιότιμοι-ες Κύριοι-ες, 

Στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες απεικονίζονται εγκαταλειμμένοι στύλοι μέσης τάσης στη νότια 

πλευρά του ορεινού όγκου της Πεντέλης. 

Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε κομμένο δίστυλο από την γραμμή που ηλεκτροδοτούσε την 

στρατιωτική μονάδα της κορυφής και καταστράφηκε με τη μεγάλη φωτιά το 2007. Προφανώς δεν 

είναι το μοναδικό δείγμα αλλά πρόκειται για όλους τους στύλους της γραμμής, μήκους περί τα 2,0 

χλμ. 

Στις επόμενες τρεις φωτογραφίες από την είσοδο στο λατομείο Μαλτέζου, βλέπουμε στύλους που 

προέρχονται από την ανακατασκευή της γραμμής προς Άγιο Παντελεήμονα και τις κεραίες κινητής 

τηλεφωνίας, εργολαβία που ολοκληρώθηκε 3-4 χρόνια πριν. 

Πρόκειται για εικόνες που απογοητεύουν όποιον έρχεται αντιμέτωπος με το θέαμα αυτό, που 

σηματοδοτεί μη φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά. 

Με αφορμή τις εν λόγω εικόνες, τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου μας, που συχνά πεζοπορούν 

στις πλαγιές του βουνού, θα ήθελαν να γνωρίζουν αν ο Οργανισμός σας εφαρμόζει κανονισμό 

απόσυρσης των καταργούμενων στύλων, αν η απεικονιζόμενη στις επισυναπτόμενες εικόνες 

κατάσταση είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής του και αν προτίθεστε να προβείτε στην αποκομιδή 

των εν λόγω στύλων από το Πεντελικό. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας. 

 
Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Π. 

Ο Πρόεδρος 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 
 

Ζύγρας Νέστωρ 

 
 

Αποστολίδης Κων/νος 
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