
 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2022 

Ερώτηση 

 

Προς τους υπουργούς  Εργασίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Θέμα: Σημαντικά προβλήματα των εργαζομένων στον Μεταλλευτικό κλάδο. 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Ένας ολόκληρος κλάδος της οικονομίας, αυτός των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων αντιμετωπίζει 

εδώ και χρόνια σημαντικά προβλήματα που οι μνημονιακές κυβερνήσεις αρνούνται συστηματικά 

να επιλύσουν, εάν δεν τα δημιουργούν οι ίδιες. Πρόκειται για ένα σημαντικότατο κλάδο ο οποίος 

θα μπορούσε εάν οι κυβερνήσεις το επιθυμούσαν να συμβάλλει δυναμικά στην ελληνική οικονομία 

δημιουργώντας νέο πλούτο. Οι δε εργαζόμενοι στον κλάδο εργάζονται με χαμηλότατες αποδοχές, 

κάτω από απαράδεκτες και εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με κίνδυνο της ζωής τους, ώστε να 

προσφέρουν νέες αξίες στην Ελληνική οικονομία, αξίες που με τις ευλογίες των μνημονιακών 

κυβερνήσεων καρπώνονται μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που στη συνέχεια βγάζουν στο 

εξωτερικό. 

Την ώρα που οι εργαζόμενοι, εργάζονται κάτω από τις πλέον επικίνδυνες συνθήκες πολλά μέτρα 

κάτω από τη γη, οι εργοδότες, σε πλήρη ασυδοσία, εκμεταλλευόμενοι τους δικούς σας 

αντεργατικού νόμους, δεν τηρούν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας που ο νόμος τους 

υποχρεώνει. Δεν υπάρχει δε κανένας ουσιαστικός έλεγχος, καθώς το Τμήμα Επιθεώρησης 

Μεταλλείων, πλήρως υποστελεχωμένο, δε μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στις στοιχειώδεις 

υποχρεώσεις του. Αποτέλεσμα τούτων τα πολλά θανατηφόρα εργατικά  δυστυχήματα για τα οποία 

δεν αποδίδεται καμία ευθύνη.  Μόλις πρόσφατα σημειώθηκε θανατηφόρο ατύχημα στα μεταλλεία 

της IMERYS στις 5/10/2022 και διαπιστώθηκε για μια ακόμη φορά πως η παρουσία της 

Επιθεώρησης Μεταλλείων κατά κύριο λόγο υπάρχει μόνο όταν συμβεί κάποιο πολύ σοβαρό 

ατύχημα, ενώ η ελεγκτική της και προληπτική παρουσία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Υποβαθμίστηκε 

η λειτουργία της με αποτέλεσμα όταν χρειάζεται να διενεργούν ελέγχους, όταν υπάρχει ατύχημα ή 

όταν καλείται από σωματεία, να μην έχουν τους απαιτούμενους πόρους για τις δαπάνες μετάβασης, 
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με τραγικό αποτέλεσμα να επισκέπτονται τους χώρους έως και 9 μήνες μετά από τις καταγγελίες 

σωματείων. Η υποστελέχωση αυτή σε επίπεδο διάλυσης της υπηρεσίας, θεωρούμε ότι είναι 

σκόπιμη στα πλαίσια της γενικότερης απαξίωσης των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους. 

Την ίδια ώρα  με τις προβλέψεις του ασφαλιστικού συστήματος περί των αυξημένων ορίων ηλικίας 

συνταξιοδότησης, ένας νεοεισερχόμενος εργαζόμενος στην αγορά εργασίας στις υπόγειες στοές, 

για να συνταξιοδοτηθεί στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, πρέπει να απασχοληθεί κάτω από 

αυτές τις αντίξοες συνθήκες για τουλάχιστον 35 χρόνια γεγονός που ξεπερνά κάθε όριο ανθρώπινης 

αντοχής με ότι αυτό συνεπάγεται για την ίδια την ζωή του και την ποιότητας της, όχι μόνο κατά την 

περίοδο της συνταξιοδότησης αλλά και κατά την διάρκεια του εργασιακού του βίου. Τον ίδιο 

αντεργατικό νόμο, εκμεταλλεύτηκε και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων προκειμένου να 

αρνηθεί από το 2019 την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας προκειμένου να καταστήσει 

τους εργαζόμενους φθηνούς  και αναλώσιμους. 

Συνεπικουρούμενες και από την κυβέρνησή σας οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις δε διστάζουν να 

απολύουν κατά το δοκούν εργαζόμενους παρά τις διακηρύξεις τους για δημιουργία πολλών και 

καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της εργολαβικής εταιρείας 

της Ελληνικής Χρυσός  Edilmac, η οποία πρόσφατα απέλυσε 92 αξιόμαχους μεταλλωρύχους, την 

ώρα που η Ελληνικός Χρυσός και η κυβέρνηση   όταν υπογράφονταν και ψηφίζονταν η νέα 

επενδυτική συμφωνία τον Φλεβάρη του 2021, υποσχόταν τουλάχιστον 3 χιλιάδες καλοπληρωμένες 

νέες θέσεις εργασίας.  Αντί αυτού, αφού η εταιρεία «τα πήρε όλα και τσάμπα» εις βάρος όλου του 

Ελληνικού Λαού τώρα απολύει αξιόμαχους μεταλλωρύχους χωρίς καμία λογοδοσία με το 

πρόσχημα των εργολαβικών εργαζόμενων που η κυβέρνηση σας διόγκωσε προς όφελος των 

εργοδοτών. Και δεν φτάνει που δεν τηρεί η Ελληνικός Χρυσός τη μοναδική δέσμευση που είχε, αλλά 

την ίδια στιγμή που πετάει στο δρόμο 92 εργαζόμενους χρηματοδοτείται ταυτόχρονα με 680 εκ. 

ευρώ από ελληνικές τράπεζες για να κάνει την επένδυσή της με χρήματα και των απολυμένων , 

πληρώνοντας έτσι και τις αποζημιώσεις τους. Επιπλέον  ζητάει και άλλη χρηματοδότηση από το 

Ταμείο Ανάκαμψης, χρήματα που θα βγουν και αυτά από τους  φόρους των πολιτών. 

Με αυτά δεδομένα ερωτώνται οι Υπουργοί: 

1. Σκοπεύετε να ενισχύσετε το τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων με το απαραίτητο προσωπικό, και 

τους απαραίτητους υλικοτεχνικούς πόρους ώστε να διασφαλιστεί πως θα είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στο έργο του, σώζοντας ζωές εργαζομένων πατάσσοντας την εργοδοτική αυθαιρεσία 

και αν όχι για ποιο λόγο; 



2. Σκοπεύετε να επαναφέρετε το καθόλα δίκαιο και λογικό, με ανθρώπινους όρους, αίτημα των 

υπογειτών μεταλλωρύχων για δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος στα 50 από 

57 έτη που ισχύει σήμερα και αν όχι για ποιο λόγο; 

3. Τι σκοπεύετε να πράξετε ώστε η Ελληνικός Χρυσός να ανταποκριθεί στις υποσχέσεις, τόσο της 

ίδιας όσο και της κυβέρνησής σας, για τη δημιουργία 3 χιλιάδων καλοπληρωμένων θέσεων 

εργασίας, πρωτίστως προσλαμβάνοντας τους 92 άδικα απολυμένους μεταλλωρύχους;   

 

   Οι Ερωτώντες Βουλευτές 

 

 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Σοφία Σακοράφα 

 

 

 




