
 
 

 
 

 
Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Για τους κ.κ.  

Υπουργό Οικονομικών 

Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

Υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος 

 

Θέμα: «Καταγγελίες των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜ. Α.Ε. εξαιτίας της 

πλήρους αδιαφορίας της Κυβέρνησης για τις συνθήκες που επικρατούν στην 

επιχείρηση και την εξαιρετικά δυσμενή θέση στην οποία τους έχει οδηγήσει» 

 

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας και Αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων, με αρμοδιότητα την Έρευνα & Τεχνολογία του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – 

Προοδευτική Συμμαχία, κ. Ιωάννης Σαρακιώτης καταθέτει ως αναφορά το υπ’ αριθ. 

11/25-01-2022 Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ 

ΓΜΜ. Α.Ε. Σύμφωνα με τα εκ μέρους του εν λόγω συλλογικού οργάνου δηλούμενα, 

προ δεκαπενθημέρου ζητήθηκε από την ασκούσα τη διαχείριση αρχή συνάντηση 

ώστε να συζητηθούν και να οριστικοποιηθούν, τόσο μέτρα προστασίας εν όψει του 

αναμενόμενου – παρελθόντος πια – κύματος κακοκαιρίας, που επέφερε το φαινόμενο 

“ΕΛΠΙΣ”, όσο και τα επιμέρους μέτρα αντιμετώπισης κατά της μετάδοσης της 

COVID-19.  

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το ως άνω Δελτίου Τύπου οι εργαζόμενοι 

αιτήθηκαν την έγκαιρη καταβολή της μισθοδοσίας όλων, επισημαίνοντας τη δυσμενή 

θέση στην οποία έχουν περιέλθει μη μπορώντας να ανταποκριθούν στις οικογενειακές 

υποχρεώσεις τους, εξαιτίας και της μη καταβολής δώρου Χριστουγέννων. Επιπλέον, 

ζητήθηκε η εκ μέρους της διαχειριστικής αρχής έγκαιρη και έγγραφη ενημέρωση με 

σκοπό το βέλτιστο προγραμματισμό των υποχρεώσεων τους. Απέναντι στα ανωτέρω 

επισημαινόμενα και σύμφωνα με τα περιεχόμενα στο σχετικό Δελτίο Τύπου, η 



απάντηση της διαχειριστικής αρχής ήταν ότι: «δεν υπάρχουν αιτήσεις από τα τμήματα 

για καλοριφέρ, καρέκλες κλπ.  και ότι υπάρχει ομάδα διαχείρισης του covid 19 που 

μέχρι σήμερα χειρίζεται αποτελεσματικά την κατάσταση», ενώ σημειώθηκε ότι: «αν δεν 

πληρώσουν θα μας ενημερώσουν γραπτώς».  

Τέλος, για το ίδιο θέμα οι εργαζόμενοι αναφέρουν ανάμεσα σε άλλα ότι: 

«Κάτω από αυτές τις συνθήκες αυτοθυσίας των εργαζομένων για να κρατηθεί η 

ΛΑΡΚΟ ανοιχτή, με τις επιπλέον δυσκολίες της διακοπής ρεύματος στον οικισμό του Αη 

Γιάννη πάνω από 12 ώρες και του Κάστρου, Ακραιφνίου, Μαλεσίνας  και δεν ξέρουμε 

και σε ποιο άλλο χωριό από σήμερα το πρωί, παίρνουμε την ειδική διαχείριση να 

επιβεβαιώσουμε αν θα πληρώσει, μιας και δεν μας έχει ενημερώσει για το αντίθετο 

γραπτώς, όπως το είχαμε ζητήσει και μας είχε δεσμευτεί. Η απάντηση είναι ότι “επειδή 

ακόμη δεν έχει ψηφιστεί στη βουλή η παράταση της ειδικής διαχείρισης, δεν μπορεί να 

μας πληρώσει”. Ρωτάμε πότε (;) και μέχρι τώρα δεν μας έχουν απαντήσει.», ενώ 

διατυπώνεται σειρά αιτημάτων για τα οποία και υφίσταται η ανάγκη ενημέρωσης εκ 

μέρους των αρμοδίων.   

 

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων της 

ΛΑΡΚΟ ΓΜΜ. Α.Ε. 

Παρακαλούμε για την εκ μέρους των ανωτέρω Υπουργών σχετική απάντηση, 

κατά το λόγο της αρμοδιότητας τους, επί των εντός της ανωτέρω ανακοινώσεως 

περιεχομένων στοιχείων, καθώς και τη σχετική ενημέρωσή μας για τυχόν 

ενέργειες τους.  

 

Αθήνα, 27/01/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

 

Ιωάννης Σαρακιώτης 

 


