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Προς  τους  Υπουργούς  

α) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

β) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη 

γ) Ανάτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη 

δ) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γιάννη Βρούτση 

 

Θέμα: « Τέλος εποχής  για την εταιρεία ΛΑΡΚΟ » 

 

 Κύριοι  Υπουργοί, 

 
 

  Με την απειλή της πτώχευσης στον ορίζοντα, η Κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για την πώληση της 

ΛΑΡΚΟ σε ιδιώτες. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε τροπολογία στο σ/ν  για 

την απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης,  στο κείμενο της οποίας ορίζονται συγκεκριμένες 

προθεσμίες για την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας πώλησης.  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

654

Ημερομ. Κατάθεσης:

16/10/2020



  Ως προς το ιστορικό, υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία ΛΑΡΚΟ λειτουργεί ένα μεταλλουργικό 

εργοστάσιο στη Λάρυμνα, το οποίο επεξεργάζεται τους λατερίτες που εξορύσσει για την 

παραγωγή σιδηρονικελίου και  διατηρεί δικαιώματα εξόρυξης σε τέσσερις περιοχές: τα ορυχεία 

του Αγίου Ιωάννη (κοντά στη Λάρυμνα), τα ορυχεία της Εύβοιας, τα ορυχεία της Καστοριάς και το 

ορυχείο λιγνίτη των Σερβίων,  όπου συνολικά εργάζονται με άμεσο τρόπο 1.200 άνθρωποι, ενώ οι 

έμμεσες θέσεις εργασίας μέσω υπεργολαβιών κυμαίνονται από 1.100 έως και 4.000.   

  Η ΛΑΡΚΟ ανήκει κατά 55,2% στο ΤΑΙΠΕΔ, κατά 33,4% στην Εθνική Τράπεζα και κατά 11,4% στη 

ΔΕΗ στην οποία εμφανίζεται να έχει οφειλές ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ μετά την 

απόφαση το 2006 να αγοράζει η δεύτερη ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τη βαρύνουν επίσης χρέη ποσού 

άνω των 100 εκατομμυρίων σε προμηθευτές, Ταμεία και Τράπεζες. Επιπλέον, εκκρεμεί εις βάρος 

της κοινοτικό πρόστιμο για παροχή κρατικών ενισχύσεων, ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ, 

κρατικές ενισχύσεις που  συνδέονται ευθέως με κακοδιαχείριση στην περίοδο μεταξύ 2006 και 

2014, όταν  της χορηγήθηκαν τραπεζικά δάνεια 90 εκατομμυρίων ευρώ με κρατικές εγγυήσεις, με  

το Δημόσιο να προχωρά  σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 45 εκατομμυρίων το 2009. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν ενισχύσεις που νοθεύουν τον 

ανταγωνισμό σε μια διαδικασία ελέγχου που ξεκίνησε το 2012, μετά το δεύτερο Μνημόνιο, και τη 

συζήτηση που τότε άνοιξε για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Η διαδικασία ελέγχου 

ολοκληρώθηκε το 2019, αλλά  εν τω μεταξύ η Κυβέρνηση Σαμαρά, λίγο πριν  τον Δεκέμβριο του 

2014, είχε παρουσιάσει το μοντέλο πώλησης που προέβλεπε έναν διαγωνισμό από το ΤΑΙΠΕΔ για 

την παραχώρηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου και έναν ακόμη  από τον ειδικό 

διαχειριστή για το ενεργητικό της εταιρείας. Στο Δημόσιο περιήλθαν το μεταλλείο και το 

εργοστάσιο στη Λάρυμνα, ενώ στη ΛΑΡΚΟ πέρασαν τα μεταλλεία σε Εύβοια και Μακεδονία, τα 

οποία θεωρούνται και πιο ενδιαφέροντα για τους επενδυτές.  Το μοντέλο αυτό είχε  διαμορφωθεί  

βέβαια  για να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο  τον ενδιαφερόμενο επενδυτή, 

χωρίς  αυτό να σημαίνει ότι συνεχίζει να τον εξυπηρετεί έξι χρόνια αργότερα. 

 Εν συνεχεία, με το άρθρο 21 Ν. 4664/2020, η εταιρεία ΛΑΡΚΟ, τέθηκε σε καθεστώς ειδικής 

εκκαθάρισης, η οποία  υιοθετούσε  δικές της ερμηνείες περί μισθολογικού κόστους οδηγώντας 

τους εργαζόμενους σε δυσχερή θέση. Δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τον 

εκκαθαριστή,  η εταιρεία δεν παρήγαγε  σιδηρονικέλιο, άρα δεν είχε  έσοδα και εκ των πραγμάτων 

απαιτούσε πρόσθετους πόρους για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ενώ  παράλληλα  



μειώνονταν οι μισθοί μεσοσταθμικά κατά 30,00%,  με τη μισθολογική δαπάνη να  είχε μειωθεί 

περίπου στα 30 εκ ευρώ.     

Η έναρξη των διαδικασιών για την πώληση κατέστη εφικτή καθώς ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο 

2020 η διαιτησία μεταξύ της Λάρκο και του Ελληνικού Δημοσίου για την κυριότητα του 

μεταλλευτικού συγκροτήματος της Λάρυμνας, δικαιώνοντας  το Ελληνικό Δημόσιο και  ανοίγοντας 

το δρόμο για την υλοποίηση του σχεδίου για τους δύο παράλληλους διαγωνισμούς (για το 

εργοστάσιο και τα μεταλλεία που ανήκουν στο δημόσιο από το ΤΑΙΠΕΔ και για τα μεταλλεία που 

ανήκουν στην εταιρεία από τον ειδικό διαχειριστή).  Συγκεκριμένα,  σύμφωνα με τον πρόσφατο 

νόμο που ψηφίστηκε για την υπαγωγή της Λάρκο σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης, το Ελληνικό 

Δημόσιο μπορεί να αναθέσει στο ΤΑΙΠΕΔ την διενέργεια διαγωνισμού για την μίσθωση των 

μεταλλευτικών δικαιωμάτων των ορυχείων που ανήκουν στο Δημόσιο και που αυτή τη στιγμή 

έχουν παραχωρηθεί στη Λάρκο.  

  Εν προκειμένω, ο  διαφαινόμενος κίνδυνος του οριστικού κλεισίματος της ΛΑΡΚΟ, ύστερα  από 

56 χρόνια συνεχόμενης λειτουργίας  μετά και  την κατάθεση της τελευταίας τροπολογίας,  σήμανε  

συναγερμό μεταξύ των εργαζομένων της εταιρείας,  ενώ σε  κοινή τους ανακοίνωση τα διοικητικά 

συμβούλια των εργατικών σωματείων  επισημαίνουν ότι η Κυβέρνηση προχωρά στους 

διαγωνισμούς καθώς και στη δημιουργία «κοινωνικού ταμείου»,  χωρίς να δεσμεύεται για τη 

συνέχιση της λειτουργίας της και για τις θέσεις εργασίας.  

  Η απόγνωση κυριαρχεί καθώς θα βρεθούν στο δρόμο όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας- οι μισοί 

εκ των οποίων είναι  ηλικίας άνω των 50 ετών-  χωρίς κανείς τους  να γνωρίζει τι θα συμβεί με τις 

αποζημιώσεις  για 30 ή και περισσότερα έτη εργασίας, χωρίς  κανείς να  τους  ενημερώνει για το 

περιεχόμενο του αποκαλούμενου «κοινωνικού ταμείου» και χωρίς βεβαίως να διασφαλίζεται ότι  

θα  παραμείνουν στην εργασία τους άν η εταιρεία  πωληθεί.  

  Σημειωτέον τέλος, ότι οι ευρωπαϊκές  Κυβερνήσεις, για την μετα-κορωνοιό εποχή,  επιλέγουν να 

ενισχύσουν τις επιχειρήσεις, σε στρατηγικούς τομείς παραγωγής αξιοποιώντας το πλαίσιο 

υποστήριξης, που υιοθέτησε στις 19-3-2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την διάσωσή τους, εν 

αντιθέσει  με την  ελληνική Κυβέρνηση η οποία  εμμένει στην έωλη επιλογή της,  αδιαφορώντας 

για την απασχόληση και τις θέσεις εργασίας, την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και τη 



σημαντικότητα της εταιρείας για την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών που 

δραστηριοποιείται.   

     Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

1. Θα προβείτε  στη διασφάλιση της συνέχισης  της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ και  του 

παραγωγικού της χαρακτήρα,  καθώς και  της   ενιαίας λειτουργίας των  μεταλλείων και 

του εργοστασίου;  

2. Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσετε τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, που εδώ 

και δεκαετίες υφίστανται το κόστος από τη μη χρηστή Διοίκηση της εταιρείας;  

3. Με ποιο τρόπο θα διασφαλισθούν οι θέσεις εργασίας και τα κεκτημένα όλων των 

εργαζομένων; 

4. Ποιος  είναι ο ρόλος και το περιεχόμενο του «κοινωνικού ταμείου»; 

5.   Εξετάζετε,  με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το προσωρινό 

πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων σε στρατηγικούς τομείς παραγωγής, με πέντε 

παρεμβάσεις (απευθείας κρατική εγγύηση με φορολογικές ελαφρύνσεις, απευθείας 

χορήγηση δανείων με προνομιακούς όρους, εγγύηση για τραπεζικό δανεισμό κλπ) που 

υιοθετήθηκαν στις 19-3-2020, να προβείτε σε αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

παρέχονται από την ΕΕ, σε σχέση με την στρατηγικού χαρακτήρα εταιρεία ΛΑΡΚΟ;  

                                                                                           Η  ερωτώσα  Βουλευτής 

                                                                                                      

                                                                                            Αγγελική    Αδαμοπούλου 

                                                                                     Βουλευτής Α΄ Αθηνών ΜέΡΑ25 

 




