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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΤΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ  ΕΜΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΤΣΩΝΕΙ ΤΟΥΣ 

ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΥΣ  

Η ΟΜΕ, από τον Νοέμβρη του 2022, είχε επαφές με όλα τα κόμματα της Βουλής (συμπεριλαμβανομένου και 

του κυβερνητικού) καθώς και με τις ηγεσίες των υπουργείων Εργασίας και Ενέργειας-Περιβάλλοντος, όπου 

έθεσε όλα τα άλυτα προβλήματα του κλάδου. Τα προβλήματα αυτά συνεχώς επιδεινώνονται, παρά την 

«εκδήλωση κατανόησης» και παράθεση υποσχέσεων από τις ηγεσίες των εν λόγω υπουργείων. 

 

Τα αιτήματα προς επίλυση τα οποία έχουν δημιουργήσει σοβαρή αναστάτωση στον κλάδο μας είναι: 

1. Η άμεση πρόσληψη από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. των πρόσφατα 92 απολυμένων από την 

εργολαβική εταιρεία Edilmac. Οι συνάδελφοι απολύθηκαν τον Σεπτέμβρη του 2022 με αποτέλεσμα να μένουν 

άνεργοι αξιόμαχοι μεταλλωρύχοι, εξιδεικευμένοι στις εργασίες υπόγειων στοών και στους χειρισμούς ειδικών 

μηχανημάτων.  

2. Η άμεση ενίσχυση και η στελέχωση των τμημάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων με το απαραίτητο 

προσωπικό, εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή. Να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος με στόχο να μειωθούν έως 

να εξαλειφθούν τα ατυχήματα και δυστυχήματα τα οποία έχουν αυξηθεί κατά πολύ το τελευταίο διάστημα, κύρια 

λόγω της έλλειψης ελεγκτικών μηχανισμών. Να πάψουμε να θρηνούμε ζωές μεταλλωρύχων στο βωμό της 

εντατικοποίησης της εργασίας και της μεγιστοποίησης του κέρδους.  

3. Η επαναφορά του ορίου θεμελίωσης σύνταξης στα 50 έτη που ήταν από τα 57 που ισχύει σήμερα των 

υπογειτών μεταλλωρύχων για όσους προσλήφθηκαν μετά την 1/1/1993. Η επιβάρυνση στην υγεία τους που 

δεν τους επιτρέπει να χαρούν τα συντάξιμα χρόνια τους, λόγω των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών εργασίας 

τους, είναι αυταπόδεικτη και συνηγορεί για την εξαίρεση της ολιγάριθμης αυτής κατηγορίας εργαζομένων και 

την επαναφορά του ορίου. 

4. Η υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Με αφορμή τον νόμο Χατζηδάκη, οι εργοδότες 

αρνούνται να προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις.  
5. Η διασφάλιση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ η οποία δίδεται αντί πινακίου φακής χωρίς να διασφαλίζονται 

ούτε οι θέσεις για τους εργαζόμενους. 

6. Η παύση της απαξίωσης του ΙΓΜΕ και των εργαζομένων του. Η λύση των προβλημάτων της υποστελέχωσης 

του Ινστιτούτου και της επιστροφής των παράνομα παρακρατηθέντων μισθολογικών ποσών, για τα οποία 

εμπαίζονται από την κυβέρνηση επί 4 χρόνια, Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση δια των εκπροσώπων της έχει 

δηλώσει κατ’ επανάληψη πως συμφωνεί στην λύση και προτίθεται να το πράξει. Η υπομονή των εργαζομένων 

έχει ήδη εξαντληθεί. 

Τα υπουργεία Εργασίας, Οικονομίας και ΥΠΕΝ, με την γνωστή πολιτική τακτική «μεταθέτω αλλού την ευθύνη 

ώστε να κερδίζω χρόνο» ρίχνουν το μπαλάκι ο ένας στον άλλο για να περνάει ο καιρός και να μην προχωρά 

προς λύση τίποτα!  

Σαν να μη έφταναν αυτά, προκλητικά και απροειδοποίητα, επέβαλαν νέο χαράτσωμα τον Δεκέμβρη του 

2022, στον κλάδο των Μεταλλωρύχων για τους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν μετά την 1/1/1993, 

αυξημένο πρόσθετο ασφάλιστρο με διπλάσιο ποσό για τον εργαζόμενο και όχι στον εργοδότη.     

Συγκεκριμένα: Στα βαρέα  πληρώνει 2,20% ο εργαζόμενος και 1,40% ο εργοδότης, ενώ στις υπόγειες εργασίες 

4,30% ο εργαζόμενος και 2,70% ο εργοδότης. 



 

 Δηλαδή επί της ουσίας δίδουν στους εργοδότες την δυνατότητα να κερδίζουν ακόμη και από την ασφάλισή 

μας. Το «αστείο» είναι ότι κανείς τους δεν γνωρίζει από που προέκυψε αυτό….(!) 

 

Τεράστιες ευθύνες έχουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις που έχουν διαμορφώσει ένα αντεργατικό νομικό 

οπλοστάσιο το οποίο εξυπηρετεί όλα τα «θέλω» των εργοδοτών και φορτώνει με νέα «βάρη» τους 

μεταλλωρύχους.  

Καταγγέλλουμε τα Υπουργεία και την κυβέρνηση συνολικά για τον εμπαιγμό και την επιβολή πρόσθετων 

κρατήσεων που έκανε σιωπηρά χωρίς ενημέρωση και διαβούλευση με τον κλάδο μας!  

Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει άμεσες λύσεις σε όλα τα ζητήματα που τους έχουμε θέσει πριν κλείσει 

η Βουλή για τις εκλογές.  

Να πάρουν πίσω το πρόσθετο χαράτσι που επέβαλαν στους Μεταλλωρύχους! 

Χορτάσαμε από υποσχέσεις όλα αυτά τα χρόνια, μόνο με των αγώνα μέσα από τα σωματεία μας, οι 

μεταλλωρύχοι μπορούμε να κατακτήσουμε το δίκιο μας! 

 

ΤΟ  Δ.Σ ΤΗΣ ΟΜΕ 

 


