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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:
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
H ΟΣΕΤΕΕ στηρίζει το αγώνα του Περιφερειακού Τμήματος Συλλόγου Τεχνικών
Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΤΥΕ) και των εργαζόμενων στα ορυχεία Αχλάδας, να παραμείνει το
ορυχεία ανοιχτό και σε κατάσταση υψηλής παραγωγικότητας. Οι πληροφορίες των τελευταίων
ημερών για διακοπή της λειτουργίας εκμετάλλευσης του ορυχείου, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία
του εργολάβου με την ΔΕΗ ΑΕ έχει δημιουργήσει έντονη αναστάτωση, τόσο στις οικογένειες των
εργαζομένων όσο και στην τοπική κοινωνία.
Απευθύνουμε έκκληση στα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η
συνεννόηση για μία λύση κοινά αποδεκτή είναι απολύτως εφικτή. Δεν μπορούν να παίζονται
επιχειρηματικά παιχνίδια στην πλάτη των εργαζομένων.
Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Περιφερειάρχη Δ.
Μακεδονίας, τους Βουλευτές του νομού Φλώρινας, την Διεύθυνση Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε., την
Διεύθυνση του Ορυχείου Αχλάδας Α.Ε., να συμβάλλουν αποτελεσματικά προς αυτή την
κατεύθυνση.
Η Φλώρινα δεν αντέχει μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα και εν όψη του βαρύ
χειμώνα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Τα τοπικά διαμερίσματα γύρω από το ορυχείο έχουν
απολέσει μεγάλο τμήμα της αξίας τους και οι κάτοικοι βλέπουν τις περιουσίες τους να
απαξιώνονται για χάρη του λιγνίτη και για την παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας από την ΔΕΗ ΑΕ
τροφοδοτώντας όλη την χώρα με ηλεκτρική ενέργεια. Αυτούς τους συμπολίτες μας δεν μπορούμε
να τους αφήσουμε στο έλεος της ανεργίας και να υποβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο την ζωή
τους.
Η Ομοσπονδία μας μαζί με τον ΣΤΥΕ, στήριξαν την τριήμερη απεργία που προκήρυξε το
Περιφερειακό Τμήμα ΣΤΥΕ Φλώρινας και το Εργοταξιακό Σωματείο Εργατοτεχνιτών
Μεταλλεργατών και Μεταλλικών Κατασκευών στα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας, από τις 18 έως τις 21
Νοεμβρίου 2015 ως ένδειξη συμπαράστασης στους 35 συναδέλφους μας οι οποίοι τέθηκαν σε
διαθεσιμότητα.
Οι εργαζόμενοι στα ορυχεία της Αχλάδας δεν είναι μόνοι τους σε αυτόν τον αγώνα.

Http://www.osetee.gr
E-Mail: info@osetee.gr
Τηλ: 210.88.38.203

Θα είμαστε δίπλα τους μέχρι την τελική θετική έκβαση του θέματος.
Μέχρι να αποκατασταθεί η πλήρης λειτουργία των ορυχείων και να επανέλθουν όλοι στη δουλειά
τους.
Για το Δ.Σ της ΟΣΕΤΕΕ
Ο Πρόεδρος
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