
                                               

Σωματεία ΔΕΗ Μεγαλόπολης 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
(11 - 4 - 2018) 

 

Αποφάσεις της Σύσκεψης της 11ης Απριλίου 2018 των Σωματείων 
ΔΕΗ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης 

 

 

Τα Σωματεία εργαζομένων του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης σε Σύσκεψη που πραγματοποίησαν 
την Τετάρτη 11 Απριλίου μετά από μια γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση με την στήριξη του 
Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αποφάσισαν για την αποτροπή ξεπουλήματος 
των Μονάδων και των ορυχείων και διάλυσης της ΔΕΗ εν όψει και της κατάθεσης από την 
κυβέρνηση του σχετικού νομοσχεδίου την πραγματοποίηση των παρακάτω αγωνιστικών 
δράσεων και την έναρξη απεργιακών μέτρων. 
 

1.  ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

Παρασκευή 13 Απριλίου 
Σε ΑΗΣ Μεγαλόπολης & ΑΗΣ Μεγαλόπολης - Β στις 7 το πρωί 

Στο ΛΚΜ  στις 10 το πρωί 
 

2.  ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κυριακή 15 Απριλίου: (ΛΚΜ - Ορυχεία) 
Έναρξη:  Από Α΄ Φυλακή 23:01 και για κάθε επόμενη φυλακή (βάρδια) μια (1) ώρα στάσης εργασίας 

ανά ειδικότητα  
Η στάση εργασίας στην έναρξη κάθε φυλακής θα αφορά κατά σειρά: Πρώτη ώρα: Οδηγοί   
Δεύτερη ώρα: Εργοδηγοί - Επιστάτες - Επιτηρητές - λοιπές ειδικότητες.  
Τρίτη ώρα: Χειριστές Κ.Μ. & Β.Μ. 
 

Δευτέρα 16 Απριλίου: (ΑΗΣ - Μονάδες  ΙΙΙ-ΙV-V) 
Έναρξη:  Από 07:01 και για κάθε επόμενη μέρα μια (1) ώρα στάσης εργασίας (Ημερήσιοι) 

Από 07:01 μια (1) ώρα στάσης εργασίας και κάθε πρώτη ώρα σε κάθε φυλακή (βάρδια) για το 
προσωπικό των Τομέων Λειτουργίας.  
 

3.  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

 Πέμπτη 12 Απριλίου: Συνάντηση - συζήτηση με το Δήμαρχο Μεγαλόπολης για ορισμό 

συνεδρίασης του Συντονιστικού οργάνου της Μεγαλόπολης. 

 Πέμπτη 12 Απριλίου: Μοίρασμα ενημερωτικού υλικού στην λαϊκή αγορά και τα εμπορικά 

καταστήματα Μεγ/λης 

 Σάββατο 14 Απριλίου: Μοίρασμα ενημερωτικού υλικού στην λαϊκή αγορά και τα εμπορικά 

καταστήματα Τρίπολης 

 Κυριακή 15 Απριλίου: Μοίρασμα ενημερωτικού υλικού στο Σταθμό διοδίων στο Μάναρη στις 2 

το μεσημέρι. 

4.  Αμέσως μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου 
 

 Θα διοργανωθεί Συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ από την Συντονιστική Αγωνιστική Επιτροπή 

Μεγαλόπολης 

 Θα οριστεί Γενική Συνέλευση όλων των εργαζομένων της ΔΕΗ για ενημέρωση σχετικά με την 
πώληση των Μονάδων και ενημέρωσης του αγωνιστικού σχεδιασμού για την αποτροπή τους. 

 Κατατέθηκαν επίσης προτάσεις που θα τεθούν στην συνεδρίαση του Συντονιστικού οργάνου. 
 

Το Συντονιστικό των Σωματείων σε νέα Σύσκεψη θα αποφασίσει περαιτέρω τον αγωνιστικό του 

σχεδιασμό ταυτόχρονα με τον σχεδιασμό και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. 
 

Τα Δ.Σ. των Σωματείων 
  


