
 
 

 

 

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

 

 

Θέμα: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργαζόμενων στα Μεταλλεία Βωξίτη 

της εταιρείας Imerys. 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από καταγγελία της  Ένωσης Εργαζόμενων στα 

Μεταλλεία Βωξίτη στην εταιρεία Imerys, διαπιστώνεται αδιαλλαξία και εργοδοτική 

αυθαιρεσία, από πλευράς διοίκησης, που επιμένει στη μονομερή διατήρηση της 

εξαήμερης εργασίας, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια 

των εργαζόμενων και τη διατάραξη της οικογενειακής τους ηρεμίας. 

Η διοίκηση της εταιρείας, καιρό τώρα μέσω τηλεδιασκέψεων, οικοδομεί έναν 

υποτιθέμενο «διάλογο», αν και δεν έχει καμία πρόθεση να υλοποιήσει κανένα από τα 

δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων. Μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν 

τεράστιες πιέσεις συνδικαλιστών, σε προσωπικό επίπεδο, προκειμένου να 

συνταυτιστούν οι εργαζόμενοι με τις θέσεις της εταιρείας για καθολική εργασία έξι 

ημερών, για το σύνολο σχεδόν του προσωπικού. Επιπροσθέτως, με τη λήξη του 

εννιαμήνου, δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνάντηση με την διορισμένη διοίκηση του 

σωματείου, παρόλο που διορίστηκε με απόφαση του Πρωτοδικείου, νομότυπα. Επί της 

ουσίας, υφίσταται έμμεση μορφή ομολογίας, αναφορικά με την αυθαίρετη εμπλοκή 

στη συνδικαλιστική δράση του Σωματείου, επιχειρώντας τη διάσπαση των 

εργαζόμενων. 

Όπως αναδεικνύουν οι εργαζόμενοι, η συγκεκριμένη εταιρεία, αυθαιρετεί. 

Καταπατά κάθε έννοια του νόμου 1264/82 περί παρέμβασης στα Σωματεία, ενώ με 

δόλο αθετεί την εννιάμηνη συμφωνία, συνεχίζοντας αυθαίρετα την εξαήμερη εργασία 

(άρθρα 330,335,337,382 του Αστικού Κώδικα). Μάλιστα, σε προχθεσινή 

τηλεδιάσκεψη, έγινε πρόταση να κοπεί μόνο η απογευματινή βάρδια του Σαββάτου, 

διατηρώντας το εξαήμερο, να δοθούν 200 ευρώ ως bonus σε όλους τους εργαζόμενους 

για το 2020 και επιπλέον 300 ευρώ στους εργαζόμενους στην παραγωγή, με εξαήμερο 

κυλιόμενο. Δηλαδή, πλήρης αποδοχή της εργασίας έξι ημερών την εβδομάδα, 

παρέχοντας ουσιαστικά ένα ποσό, που ούτως ή άλλως, δίνονταν κάθε χρόνο.  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Είστε ενήμερος αναφορικά με τις εργασιακές συνθήκες στα Μεταλλεία Βωξίτη 

στην εταιρεία Imerys; 

 

 Τι απαντάτε στις καταγγελίες του Σωματείου των εργαζόμενων, αναφορικά με 

την προσπάθεια της διοίκησης, να παρέμβει στις συνδικαλιστικές διαδικασίες 

των εργαζόμενων; 

 

 Τι απαντάτε στις καταγγελίες του Σωματείου των εργαζόμενων, αναφορικά με 

την προσπάθεια επιβολής της εξαήμερης εργασίας; 

 

 

 Θα συμβάλλετε, σε συνεννόηση με την διοίκηση της συγκεκριμένης εταιρείας, 

στην  παύση της μονομερούς επιβολή εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης; 

 

 

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 
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