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Επίκαιρη ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: Διασφάλιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ και των νόμιμων δικαιωμάτων των
εργαζομένων της
Η ΛΑΡΚΟ είναι μια ιστορική βιομηχανία από τις μεγαλύτερες της χώρας. Οι
δραστηριότητες της εταιρείας δημιουργούν ένα πλέγμα οικονομικών
δραστηριοτήτων για τις τοπικές κοινωνίες των πέντε νομών που δραστηριοποιείται
η εταιρεία, στις οποίες εμπλέκον ται παραπάνω από 12.000 συναλλασσόμενοι.
Υπό το πρόσχημα των χρεών της εταιρείας που δημιουργήθηκαν από τις,
διορισμένες των κυβερνήσεων, διοικήσεις, την υπερτιμολόγηση της ενέργειας, σε
σχέση με τις άλλες λειτουργούσες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, από το μέτοχο της
εταιρείας ΔΕΗ και των προστίμων της Ε.Ε. τα οποία θα διαγραφούν εφόσον
πουληθεί, δημιουργήθηκε το τεχνητό αδιέξοδο που αξιοποιείται από τη σημερινή
κυβέρνηση, για την εκποίησή της.
Τον Φεβρουάριο του 2022 ο προσωρινός διαχειριστής έστειλε πρόσκληση
διαβουλεύσεων και αρχές Μαρτίου τελείως αιφνιδιαστικά και εκτός του αρχικού
προγραμματισμού, σταμάτησε μονομερώς τη συζήτηση. Οι εργαζόμενοι
κατήγγειλαν τη διαδικασία παρωδία και άσκησαν ασφαλιστικά μέτρα τα οποία
έγιναν δεκτά από το δικαστήριο που απαγόρευσε τη συνέχιση της διαδικασίας των
απολύσεων και επανέφερε τη διοίκηση και τα σωματεία στο πρότερο καθεστώς
διαλόγου μέχρι τις 6 Μαΐου όπου εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά και δόθηκε
αναβολή μετά από αίτημα της προσωρινής διοίκησης. Εντούτοις, μέχρι τέλος
Μαΐου, παρά τις εκκλήσεις με επιστολές και εξώδικο δεν υπήρξε καμία
ανταπόκριση από τη διοίκηση της εταιρείας για συζήτηση με τους εργαζόμενους.
Την Παρασκευή 3 Ιουνίου, στάλθηκε ένα νέο κείμενο από ένα δικηγορικό γραφείο
που σύμφωνα με ενημέρωση από τους εργαζόμενους, δεν προσφέρει κανένα
περιθώριο συζήτησης στα αιτήματα που έθεσαν, επαναλαμβάνοντας τις αρχικές
προτάσεις, τους καλεί να αποσύρουν τα ασφαλιστικά μέτρα.
Οι εργαζόμενοι μετά από 28 μήνες αγώνα και με το εργοστάσιο να υπολειτουργεί
ζητούν να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης και τα
εργασιακά τους δικαιώματα μετά τη μεταβίβαση της εταιρείας στο νέο ιδιοκτήτη.
Απεναντίας, με τη μέχρι τώρα πρακτική της, η προσωρινή διοίκηση, εκφράζοντας
και τις επιδιώξεις της κυβέρνησης, επιθυμεί την απαλλαγή της επιχείρησης από
τους εργαζόμενους και την απαξίωση της εταιρείας προκειμένου αυτή να γίνει
ελκυστική στους υποψήφιους επενδυτές, παρόλο που με τη σημερινή οικονομική

συγκυρία, και τις αυξημένες τιμές του νικελίου διεθνώς, θα μπορούσε η εταιρεία να
επανέλθει στην κερδοφορία προς όφελος των εργαζόμενων και της Εθνικής
Οικονομίας. Έτσι με ευθύνη της κυβέρνησης, θυσιάζονται τα δικαιώματα των
εργαζομένων ακόμη και των ανθρώπων προχωρημένης ηλικίας που κατέχουν την
τεχνογνωσία για τη λειτουργία της, αφού τα υποτιθέμενα αόριστα αναφερόμενα
προγράμματα εργασίας που θα εκπονηθούν δε διασφαλίζουν το εισόδημα των
εργαζομένων ενώ οι υπόλοιποι, μετά το πεντάμηνο της κρατικής υποχρέωσης για
κάλυψη του μισθού τους, ή θα δεχθούν τους όρους του νέου ιδιοκτήτη ή θα
οδηγηθούν στην ανεργία.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Ποιες είναι οι εγγυήσεις της κυβέρνησης για τη διασφάλιση των εργασιακών
δικαιωμάτων των εργαζομένων και της λειτουργίας του μοναδικού
πυρομεταλουργικού εργοστασίου της Ευρώπης, από τον υποψήφιο
επενδυτή;
2. Γιατί δεν προσέρχεται σε ειλικρινή διάλογο η προσωρινή διοίκηση της
ΛΑΡΚΟ στη βάση των αιτημάτων των εργαζομένων αντί να στέλνει
εκβιαστικά τελεσίγραφα;
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