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Αριθ. Πρωτ. 97 

Αθήνα, 23/03/2016 

 

Προς:  

Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σκουρλέτη 

Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας κ. Καρυπίδη 

Βουλευτή Φλώρινας κ. Σέλτσα  

Βουλευτή Φλώρινας κ. Αντωνιάδη 

Διεύθυνση Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε. 

Διεύθυνση του Ορυχείου Αχλάδας Α.Ε. 

Κοινοποίηση: 

Πρόεδρο ΤΕΕ Δ. Μακεδονίας κ. Δημήτρη Μαυροματίδη  

Εργατικό Κέντρο Φλώρινας 

Σύλλογο Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος 

Περιφερειακό Τμήμα ΣΤΥΕ Φλώρινας 

Εργοταξιακό Σωματείο Εργατοτεχνιτών Μεταλλεργατών Λιγνιτωρυχείων Αχλάδας 

 

Θέμα: Να δοθεί άμεσα λύση για την λειτουργία των Ορυχείων Αχλάδας Φλώρινας (3) 
 

H ΟΣΕΤΕΕ με επιστολές της την 26
η
 Νοεμβρίου και την 23

η
 Δεκεμβρίου 2015, αμέσως μετά τη 

διαθεσιμότητα που τέθηκαν εργαζόμενοι στα ορυχεία Αχλάδας στη Φλώρινα, είχε απευθύνει έκκληση 

στα εμπλεκόμενα μέρη και σε κάθε αρμόδιο, ώστε να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και να υπάρξει 

συνεννόηση για μία λύση κοινά αποδεκτή, με την οποία να παραμείνει η παραγωγική διαδικασία 

αδιατάρακτη.  

 

Αντί τούτου, με την άκαμπτη στάση της Κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε., όσο και της 

Διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες επιδιώκουν αποκλειστικά την μη βιώσιμη και παράλογη 

μεγιστοποίηση των κερδών και τη διασφάλιση των οικονομικών τους συμφερόντων, τίθενται σε 

κίνδυνο η λειτουργία του πιο σύγχρονου Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της χώρας. 

 

Σήμερα, τέσσερις μήνες μετά, οι φόβοι μας επιβεβαιώνονται, με το κλείσιμο του ορυχείου που οδηγεί 

700 συναδέλφους μας στην ανεργία. Με τον τρόπο αυτό φέρεται ένα πολύ μεγάλο, καθοριστικό 

πλήγμα στην κοινωνία και την οικονομία της περιοχής. Δηλώνουμε και πάλι ότι δεν θα επιτρέψουμε 

να παίζονται επιχειρηματικά παιχνίδια στην πλάτη των εργαζομένων και να οδηγηθεί η τοπική 

κοινωνία και οικονομία σε πλήρη παρακμή. Βρισκόμαστε σε συνεννόηση και συνεργασία με το 

Εργατικό Κέντρο Φλώρινας και το Περιφερειακό μας Τμήμα του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων 

Ελλάδος στην Φλώρινα, ώστε να αποκρούσουμε τις εργοδοτικές πρακτικές που συνθλίβουν το 

δικαίωμα στην εργασία στο βωμό του επιχειρηματικού κέρδους.  

 

Μέχρι να ανοίξουν τα ορυχεία Αχλάδας και να επανέλθουν όλοι οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους.  

     Για την Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 
 

 

 
    ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ 

 

**


