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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΟΛΓΑ
ΚΟΥΡΙΔΟΥ

Την πρώτη του συνάντηση με τη νέα Γενική Διευθύντρια Ορυχείων κα. Όλγα Κουρίδου
είχε το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο πλαίσιο της οποίας η ΓΕΝΟΠ, αφού
συνεχάρη την Γενικό για την ανάληψη των νέων της  καθηκόντων, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο
εξαιρετικά δύσκολο έργο αυτής της νευραλγικής δραστηριότητας της επιχείρησης που είναι η εξόρυξη
του λιγνίτη.

Είναι γνωστό ότι στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ ΑΕ στα δύο ενεργειακά κέντρα της χώρας
(Μεγαλόπολη και Δυτική Μακεδονία) εξορύσσονται περισσότεροι  από 50 εκ τόνοι λιγνίτη το χρόνο,
εξασφαλίζοντας την ομαλή τροφοδοσία των λιγνιτικών σταθμών της επιχείρησης, οι οποίοι με τη
σειρά τους παράγουν το 55% του συνόλου της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τη  Δ.Ε.Η.

Δυστυχώς όμως παρά τα θετικά αποτελέσματα, τα τελευταία χρόνια καταγράφονται
αρνητικές τάσεις για τα παραγωγικά μεγέθη τα οποία «μεταφράζονται» σε δυσάρεστες
συνέπειες για την Επιχείρηση και οι οποίες δυστυχώς –αναγκαστικά- προστίθενται στα ήδη
αρνητικά γεγονότα που έχουν καταγραφεί –ένεκα των εξελίξεων- καθιστώντας την κατάσταση
περαιτέρω ζοφερή.

Περισσότερο συγκεκριμένα, η μείωση της παραγωγής λιγνίτη με την ταυτόχρονη αύξηση
του κόστους σε συνδυασμό με την διαφαινόμενη αύξηση της τιμής  για τα δικαιώματα ρύπων που
θα σημαίνει περαιτέρω αύξηση του κόστους παραγωγής, θα  καταστήσουν τις λιγνιτικές μονάδες μη
ανταγωνιστικές.

Πεποίθηση της κυρίας Κουρίδου η οποία ταυτίζεται απόλυτα με την θέση της ΓΕΝΟΠ, είναι ότι
απόρροια των παραπάνω δεν είναι άλλη από την τεράστια έλλειψη προσωπικού την οποία η
ΓΕΝΟΠ διαχρονικά έχει επισημάνει και έχει καταγγείλει συστηματικά, ως συνέπεια πολλών
δεινών για τους εργαζόμενους και την επιχείρηση.

Σήμερα, το πρόβλημα/ζήτημα της έλλειψης προσωπικού, έχει «επιβάλλει» σε ένα μεγάλο μέρος
του πάγιου εξοπλισμού  της ΔΕΗ να είναι εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα το 80% της
διακίνησης άγονων μαζών να πραγματοποιείται από εργολάβους την ώρα που η αντίστοιχη διακίνηση
λιγνίτη ξεπερνά το 50% αυξάνοντας έτσι το κόστος λειτουργίας και κατά συνέπεια και το
κόστος της παραγωγής.

Περαιτέρω στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε διεξοδική αναφορά και στα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων και τα οποία επικεντρώνονται στην έλλειψη
σχεδιασμού ανάπτυξης και απόδοσης των ορυχείων σε συνδυασμό με την λειτουργία και τον
χρόνο απόσυρσης των μονάδων.

Άμεση προτεραιότητα της εν λόγω Διεύθυνσης είναι η εξασφάλιση, από την πολιτεία, της
παράτασης του χρόνου των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των ορυχείων ενώ, για μία ακόμα
φορά διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των απαλλοτριώσεων στη Δυτική Μακεδονία υλοποιείται κανονικά
ενώ για την περίπτωση του Τριποτάμου Μεγαλόπολης, αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης (τον
ερχόμενο Σεπτέμβριο) προκειμένου να καθοριστούν οι  τιμές.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ανανέωσε την συνάντησή της με Γενική Διευθύντρια αμέσως μετά την εκ νέου
επίσκεψή της στο Λιγνιτικό Κέντρο της Μεγαλόπολης.
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