
 

 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2017 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα και Οικονομική Ζημία για τη ΔΕΗ Α.Ε. λόγω της Πρόσφατης 

Κατολίσθησης στο Ορυχείο Αμύνταιου» 

Η πρόσφατη κατολίσθηση στο ορυχείο Αμύνταιου στην Φλώρινα εκτιμάται ότι επιφέρει 

σημαντική οικονομική ζημία στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.) σε μία 

περίοδο κατά την οποία η εταιρία δυσκολεύεται να εξυπηρετήσει τον δανεισμό της και να 

καλύψει τις υποχρεώσεις της τόσο σε εργολάβους και προμηθευτές όσο και προς τους 

διαχειριστές της ηλεκτρικής αγοράς ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.  

Η συνολική οικονομική ζημία της κατολίσθησης υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το 1 

δισεκατομμύριο ευρώ λαμβάνοντας υπόψιν την κάλυψη κοιτάσματος λιγνίτη αξίας 

περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ, την απώλεια τεσσάρων καδοφόρων εκσκαφέων αξίας 

περί τα 100 εκατομμύρια  ευρώ, καθώς και τα κόστη μετεγκατάστασης  των 220 κατοίκων 

του χωριού «Ανάργυροι» και της απομάκρυνσης εκατομμυρίων κυβικών μέτρων χώματος.  

Η σημαντικότερη ζημία ωστόσο αφορά στον περαιτέρω περιορισμό λειτουργίας των 

μονάδων του Αμύνταιου συνολικής ισχύος 600 MW που μέχρι πρόσφατα τροφοδοτούνταν 

με λιγνίτη από το ορυχείο. Και τούτο διότι προκειμένου οι μονάδες να λειτουργήσουν 

ομαλά θα πρέπει να εισαχθεί λιγνίτης από άλλο ορυχείο καθιστώντας τοιουτοτρόπως 

σαφές ότι πλέον τίθενται σε καθεστώς συμπληρωματικής και όχι κύριας λειτουργίας ως 

προς την  κάλυψη των αυξημένων αναγκών του ηλεκτρικού συστήματος.  

 

 

 



 

 

Τα προβλήματα εξόρυξης και ο κίνδυνος κατολισθήσεων είχαν επισημανθεί άλλωστε από 

το σωματείο Σπάρτακος σε σχετική επιστολή ήδη από το 2012 χωρίς ωστόσο να 

λαμβάνονται υπόψιν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε.  ώστε να αποφευχθεί η 

σημερινή οικονομική ζημία. 

Επειδή η απώλεια τμήματος του κοιτάσματος που δεν πρόκειται να αξιοποιηθεί για την 

τροφοδοσία λιγνιτικών σταθμών, οι εκτιμώμενες απώλειες αρχαιολογικών ευρημάτων 

καθώς και η καταστροφή του πάγιου εξοπλισμού είναι δυνατό να δημιουργήσουν 

τριγμούς τόσο στη ΔΕΗ Α.Ε. όσο και την εθνική οικονομία 

 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Ποιο είναι επακριβώς το μέγεθος της εκτιμώμενης οικονομικής ζημίας για τη ΔΕΗ 

Α.Ε. λόγω της κατολίσθησης στο ορυχείο Αμύνταιου τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα; 

- Ποιες οι ενέργειες και οι διαδικασίες που πρόκειται να υιοθετηθούν από τη ΔΕΗ 
Α.Ε. καθώς και το συνδεόμενο κόστος προκειμένου να συντελεστεί η αναγκαστική 
απαλλοτρίωση και μετεγκατάσταση του χωριού των «Αναργύρων»; 

- Ποιο το εκτιμώμενο κόστος από την απώλεια εσόδων για τη ΔΕΗ Α.Ε. που 
αναμένεται να προκύψει λόγω  του περαιτέρω περιορισμού λειτουργίας των 
μονάδων του Αμύνταιου συνολικής ισχύος 600 MW; 

- Ποιες οι επιπτώσεις της κατολίσθησης στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς που 
αφορούν στην πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.;  

- Για ποιο λόγο οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. δεν μπόρεσαν να προβλέψουν 
την ενεργοποίηση των δύο ρηγμάτων στην περιοχή ώστε να αποφευχθεί η 
κατολίσθηση και η συνεπαγόμενη οικονομική ζημία για την  επιχείρηση;   

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 
 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β’ Αθήνας 


