
 

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2020 

Επίκαιρη Ερώτηση  

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Θέμα: ‘Ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ: Ζημιωμένοι οι εργαζόμενοι και το περιβάλλον’ 

Τον Γενάρη του 2020 σε συνέντευξή του ο υπουργός ανέφερε ότι ‘η ΛΑΡΚΟ είναι η πιο 

προβληματική επιχείρηση στην Ελλάδα αυτή την ώρα και το θέμα σέρνεται επί 35 χρόνια. Η 

ΛΑΡΚΟ χρωστά 340 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ, έχει να επιστρέψει πίσω στο Δημόσιο μετά από 

απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω στα 135 εκατ. ευρώ προστιθέμενα 

στα προηγούμενα, της έχουν καταλογιστεί περιβαλλοντικά πρόστιμα περίπου 50 εκατ. ευρώ, 

δεν έχει περιβαλλοντική αδειοδότηση, μολύνει τον Ευβοϊκό και λειτουργεί εις βάρος της 

ασφάλειας των εργαζομένων της. Διότι μόνο τους τελευταίους έξι μήνες είχαμε δύο 

θανατηφόρα δυστυχήματα’. 

Ένα μήνα μετά η ΛΑΡΚΟ τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης εν λειτουργία. Η 

κυβέρνηση ‘νίπτει τας χείρας της’ για ένα ακόμα ‘διακομματικό λάθος’. Ένα λάθος που έχει 

κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες εργαζόμενους και προκαλεί συχνότατα εργατικά ατυχήματα. 

Παράλληλα, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και η ρύπανση του υδροφόρου 

ορίζοντα από βαρέα μέταλλα είναι πλέον τεράστιες.  

Ακολουθώντας την γνωστή συνταγή του ξεπουλήματος της Ολυμπιακής, της ΤραινΟΣΕ κλπ σε 

μερίδα του τύπου το τελευταίο διάστημα βάλλει εναντίον των ‘υψηλόμισθων εργαζομένων’, 

καταγγέλλει διορισμούς ‘ημετέρων’ και κατασπατάληση σε καιρούς ‘ισχνών αγελάδων’, 

απαξιώνοντας την εταιρεία κατ’ αυτόν τον τρόπο με στόχο ένα χαμηλό αντίτιμο. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Με ποιόν τρόπο η κυβέρνηση -ως συνδιοικούσα της κρατικής Γ.Γ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ- 
διαφύλαξε το περιβάλλον έως τώρα; Ποιες ενέργειες έγιναν από το Υπουργείο για να 
υλοποιηθεί το Σχέδιο Συμμόρφωσης της εταιρείας με τους περιβαλλοντικούς όρους 
(20.9.2011); Έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο εκκαθάρισης το κόστος της 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης;  

2. Ποιά είναι η αμοιβή του εκκαθαριστή και ποιο το μέσο μισθολογικό του κόστος; Με 
ποιόν τρόπο θα διασφαλιστούν από την κυβέρνηση τα εργασιακά δικαιώματα των 
εργαζομένων που υπομένουν εδώ και δεκαετίες τα συναπτά λάθη από τη διοίκηση 
της εταιρείας; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
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