
 

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗN ΚΟΦΟΤΝ 
ΟΙ ΔΡΓΟΛΑΒΟΙ ΣΗ ΓΔΗ ΣΟ ΡΔΤΜΑ Δ ΚΑΝΔΝΑ ΠΙΣΙ 

 

Δελ επηηξέπνπκε ζε θαλέλα ζπλεξγείν Εξγνιάβνπ ηεο ΔΕΗ, λα κπεη ζε ηδησηηθό ρώξν θαη λα 
θόςεη ην ξεύκα. Εάλ βξεζνύκε αληηκέησπνη κε ζπλεξγεία πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηα παξαθάησ: 
 

1. Ο Μεηξεηήο ηεο ΔΕΗ είλαη ηδηνθηεζία ηεο Εηαηξίαο (ΔΕΗ). Όκσο, ν ρώξνο εγθαηάζηαζεο 
ηνπ κεηξεηή (ην θνπηί), ε πξόζβαζε (ν ρώξνο) ηεο πνιπθαηνηθίαο ή ηεο κνλνθαηνηθίαο 
κέρξη ηνλ κεηξεηή, είλαη αηνκηθή καο ηδηνθηεζία !!!  
Καλείο δελ έρεη λόκηκν δηθαίσκα λα ηα παξαβηάζεη ρσξίο ηε δηθή καο άδεηα. Δειαδή, 
νπνηνζδήπνηε ππάιιεινο ζπλεξγείνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δεηήζεη ηελ άδεηα καο γηα 
λα εηζέιζεη θαη ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ λα ην θάλεη εάλ δελ ηνπ ην επηηξέςνπκε. Οκνίσο, ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΕΙ λα παξαβηάζεη θιεηδσκέλν θνπηί πνπ πεξηέρεη ην κεηξεηή ηνπ ξεύκαηνο.  
πλεπώο νη πξώηεο δύν άκεζεο ελέξγεηεο πνπ θάλνπκε είλαη  
α.) Κιεηδώλνπκε ην θνπηί κε έλα γεξό ινπθέην θαη  
β.) Δελ επηηξέπνπκε ζε θαλέλα ππάιιειν ζπλεξγείνπ λα κπεη ζηνλ πξναύιην ρώξν ή ζην 

θηίξην. Γηα απηό ην ιόγν όηαλ ρηππάεη ην θνπδνύλη ξσηάκε πξώηα πνηνο είλαη.  
 

2. Η αζηπλνκία δελ έρεη θακία αξκνδηόηεηα λα παξέκβεη εάλ θιεζεί από ην ζπλεξγείν πνπ 
ήξζε λα καο θόςεη ην ξεύκα, εθηόο θαη εάλ ν ππάιιεινο ηνπο θαιέζεη θαηαγγέιινληαο 
ξεπκαηνθινπή. ε απηή ηελ πεξίπησζε εμεγνύκε ζηνπο αζηπλνκηθνύο όηη εάλ 
ζπληξέρνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη ιόγνη πνπ ηζρπξίδεηαη ν ππάιιεινο, ε ΔΕΗ κπνξεί λα καο 
κελύζεη θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη νπνηνζδήπνηε άιινο δελ έρεη 
θακία αξκνδηόηεηα θαη θαλέλα δηθαίσκα, εθηόο θαη εάλ ν ζπγθεθξηκέλνο ππάιιεινο 
θαηέρεη αληίζηνηρε εμνπζηνδόηεζε ηεο εηαηξίαο (πνπ δελ ζα έρεη) γηα λα πξνρσξήζεη ζε 
απηή ηελ δηαδηθαζία. 
 

3. Εάλ παξόια απηά πξνζπαζήζνπλ λα καο θόςνπλ ην ξεύκα, ην πξώην πνπ θάλνπκε είλαη  
α.) Εηδνπνηνύκε ακέζσο ηειεθσληθά ηε Λατθή πλέιεπζε (Σει. 6944 026982)  
β.) Χηππάκε ηα θνπδνύληα ηεο πνιπθαηνηθίαο ή ηεο γεηηνληάο θαη θαινύκε όινπο ηνπο 

γείηνλεο λα εκπνδίζνπκε ηα ζπλεξγεία λα πξνρσξήζνπλ ζηε δηαθνπή ηνπ ξεύκαηνο. 
γ.)  Με θνβάζηε. Αθόκε θαη λα θαηαθέξνπλ λα καο θόςνπλ ην ξεύκα κπνξνύκε ακέζσο    

λα ην επαλαζπλδέζνπκε καδί κε ηνπο ηερληθνύο ηεο Λατθήο πλέιεπζεο Φηιαδέιθεηαο 
– Χαιθεδόλαο θαη ηα ζπλεξγεία ηνπ Δήκνπ. 

 
 

ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΝΑ ΑΠΟΣΡΔΦΟΤΜΔ ΚΑΘΔ ΓΙΑΚΟΠΗ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΚΑΙ ΝΑ 

ΑΚΤΡΧΟΤΜΔ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΘΔ ΥΑΡΑΣΙ ΠΟΤ ΔΚΒΙΑΣΙΚΑ ΠΡΟΠΑΘΟΤΝ ΝΑ ΜΑ ΔΠΙΒΑΛΛΟΤΝ. 
 

ΌΜΧ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΩΠΟΘΔΗ ΔΙΝΑΙ Η ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΟΛΧΝ ΜΑ, Δ ΟΛΔ ΣΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΣΗ ΛΑΨΚΗ 

ΤΝΔΛΔΤΗ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ, ΣΙ ΟΜΑΓΔ ΠΔΡΙΦΡΟΤΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΑΝΑΤΝΓΔΗ. 
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