ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Π ΡΟΤΑΣ Η ΝΟΜΟΓ

Πρόταση Νόμου «Τρεπο-ποιηση του Νόμου συνταξιοιοτησεως
Των μεταλλωρύχων υπογείων στοών και εργαζόμενων στα
επισχνειαχά μεταλλεία».

Άρύρο 1.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Η εργασία των μεταλλωρύχων που συντελείτχ: σε μόνιμη
σάστ, υπό τη: επ:;χϋ:ε της γης. μέσα σε στοές, μεταλλευ
τικά σσέατα ν.α·. γενικά σε υπόγεια μεταλλευτικά έργα. πρ·>
κεπένου να εξωρυχύούν τρωτές ορυκτές ύλες του αρυκτου
μας συν-χμικου. ενέχει τλείστα όσα στοιχεία του αξιολογού
μενα τοπούετσυν αυτήν στα όασέσ επαγγέλματα κα: με ιδιαι
τερότητες Τις ιδιαιτερότητες αυτές μπορεί να τ:ς χντιληρύεί
οιοσδήποτε ότχ: ανχλογισύ-εί ότ: μάζεμα η εργασία του με
ταλλωρύχου γενετα: μέσα σε υπόγειες στοές, σε υπόγεια μετωτα εξοε-ύξεως μετα/λευμάτων y.a: ορυκτών, μέσα σε με
ταλλευτικά στεατα σε μεγάλο εν.οτε όά-ύος -/.α: υπο την εσ::σίε:α της -θαλάσσης. Οι συνύηκες εργασίας σε χώρους
συνή-ύως περιορισμένους με υγρασία, με χ/επαρκή εωτισμέ
y.a: με αερισμό υτογείων έργων, απαιτούν άτομα νεαρής σχε
τικά ηλικίας με καλή υγεία.
Μεγάλης ηλικίας άτομα των οποίων διολογικά η υγεία
κα: η α:τοιχή τους όχου·/ υ-ποόιόασύεί ο εν ενοείκνυσα: γ:α ερρ-ασία σε υτόγεια έργα.
Εκτός τούτου, ο: μεταλλωρύχο: πρστ&άλλοντα: ατό τη:: α
νίατο νόσο της πνευμονοκκον:άσεως. συνεπε: α της μεγάλης
τοξικότητος της ανατνεομενης σκόνης του κρυσταλλικού διο
ξειδίου του πυρητίου. Ο όαύμός -ύνησ θεότητες των εργαζο
μένων στα υτόγεια μεταλλεία της Βορείου Χαλκιδικής σύμρωνα με τις στατιστικές έρύασε στο ανησυχητικό τσσοστό
του 64%. Νέοι άνύρωποι πεύαινσυν σε ηλικία 35—40 ετών,
στα χωριά της Βορείου Χαλκιδικής τλανάται ο -S-άνατος, σύ
ζυγοί ατο-ύα'ώντων κα: νέων μεταλλωρύχων παραμένουν ατροστάτευτοι. η γεννητικότητα μπιώύηκε σ -αυτήν την τεριοχή
επικίνδυνα.
Ππούλημα E-Svικέ για τη: Πολιτεία η οτοία τρέτει να
εσέμόει τάραυτα για να προστατεύσει τους ολίγους μεταλ
λωρύχους.
Πέρα·: τούτου η αν-λυγιεινοτης αυτή, σκόνη τοςικού διο
ξειδίου του πυριτίου κα: αρσενικού. επεκτείνεται κα: στους
εργαζομένους στα επιφανειακά εργοτάξια κα: πλυντήρια ει
δικών μεταλλείων όπως τα μσκτά -5ειούχα των μεταλλείων
Κασσάνδρας.
Επομένως, γτα τους υπόγειους μεταλλωρύχους η μόνιμη
εργοτία τους μέτσ στα υπόγεια μεταλλευτικά έργα ύα πρέ
πει να έχε: yar. ένα λογικό χρονικό όριο.
Η Πολιτεία -ύα πρεπε: να αναγνωρίσει τη: συμδολή των
υπογείων μεταλλωρύχων κα: των εργαζόμενων στα επιοανειακά εργοτάξια και πλυντήρια μικτών -ύιιούχων στη: Εύνική Οικονσμία. αςιοποιώντας τον ορυκτό πλούτο της Χώρας
υπό αντίξοους συνύήκας και να τον προστατεύσει από τον
πρόωρο υποίιίατμό της υγείας του και να τον καλύύει συντχξιεδοττκά. Οι υπόγειοι μεταλλωρύχο: στη: Χώρα δεν υ
πέρ ιαίνουν τους 1.000 κα: οι επισχ:ειχκοί περίπου 1.500 κα:
επομένως η επ:όάρυνση του κύριου ασαριλστικού τομέα τους
δεν -5α είναι ύπερό ολικό,.
Για τους παραπάνω λόγους πρετείνετα: η ίήριση του πα
ρακάτω σχεδίου Νόμου.

Μεταλλωρύχο: απασχολούμενο: μόνιμα σε υπόγεια μεταλ
λευτικά έργα για την εξόρυξη μεταλλευτικών και λατομικών
ορυκτών, στως αυτα αναρέροντα: στις διατάξεις των άρύρων
2 και δ του Ν.Λ. Η0/1973—Μεταλλευτικού Κώδικα— κα
λούνται υπόγειό: μεταλλωρύχο: y.a: η εργασία κάύε μ:ας ημέ
ρας τους, για συνταξιεδοτικους κα: μό'>ο λόγους, πριμοδοτείται με τους εξής συντελεστές: Από 0—10 χρόνια απασχιλησεως ;κε συντεκεστή. 1.25 κα: από !! χρόνια κα: πάνω με
συντελεστή 1.50.
Άρύρο 2.
I ια τη: εςαρμογη του παρόντος. υπόγεια μεταλλευτικά έιγα νοουντα: σ: στοές, τα ρρέατα. τα κεκλιμένα, τα υπόγεια
.μέτωπα κα: κάύε άλλο έργο υπό την επιρ-άνεια της γης. που
χρησιμοποιείται για την εξόρυξη μεταλλευτικών ή λατομι
κών ορυκτών. Λεν νοείται υπόγειε μεταλλευτικό έργο ο χώ
ρος εκείνος στον οποίο
γίνεται επιρανειακή εξόρυξη μετά
από αποχώρηση έστω κα: αν η εργασία προσοέρ-ετα: υπό την
επ’.ρανεια της γης.
Άρύρο 3.
Τπόγιιο: μεταλλωρύχο:, για τη: εφαρμογή της πριμοδοτήσεως των ηχερών εργασίας, νοούνται εκείνοι μόνο ο: οποίο:
απασχολούνται μόνιμα στα υπόγεια μεταλλευτικά έργα κα:
κατ ελάχιστο·: επ: τέσερις συνεχείς ώρες και κάύε ημέρα
εργασίας τους η οποία κα: πριμοδοτείτε:.
Άρύρο 4.
,Ο υπολογισμός των πριμοδοτευμένων ηχερών εργασίας των
υπογείων μεταλλωρύχων για το·: συντάξιμο χρόνο τους, γί
νε τα·. με όαση τη: πραγματική τους εργασία στα υπόγεια έρ
γα στην οποία συνυπολογίζεται η κανονική τους άδεια κα: ο:
ημέρες αποχής μόνο ένεκα τραυματισμού στους χώρους αυ
τούς κα: ο: προίλεπόμενες εκ ταυ νόμου ημέρες χσύενείας.
Άρν-ρο 5.
Οι μεταλλωρύχο: υπογείων στοών συνταξιοδοτούντα: ως
εξής: α> συνταξιούχο: με 3.150 πραγματικές ημέρες εργα
σίας λαμόάνουν το 50% της συντάξεως, ό) συνταξιούχο: με
4.200 πραγματικές ημέρες λαμόά:ο>υ·: το 75% της συντάξεως
και γ) συ·:ταξ:σύχο: με 5.200 πραγματικές ηεέρες λαμβά
νουν το 10% της συντάξεως.
Άρύρο 6.
Όλο: ο: εσγαζάχενο:
σε :π:ρα:ειακές εργασίες, μεταλκειων ο:ων των ειίικοτήσων. συνσαξιοέοτούντσ: σσε 55ο έτος
της ηλικίας τους.
Άρύ-ρο 7.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της ϊημοσιεύσεως στην
Ερημεριοσ της Κυόερνήσεως και οσ: έχε: α:α£ρομ:κή ισχύ.
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