
 

Αθήνα, 21/9/2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: 1.Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

                    2. Τον Υπουργό Οικονομικών 

Θέμα: «Οικονομικό Αδιέξοδο  στην  Γενική  Μεταλλευτική  και 

Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ» 

Η  Γενική  Μεταλλευτική  και  Μεταλλουργική  Ανώνυμη  Εταιρεία 

“ΛΑΡΚΟ” αποτελεί τη  ναυαρχίδα  της  ελληνικής  βιομηχανίας  ως  η 

μοναδική  εταιρεία  παραγωγής σιδηρονικελίου  στην  Ευρωπαϊκή 

Ένωση  η  οποία κατέχει  υψηλή  τεχνογνωσία , εξειδικευμένο 

ανθρώπινο δυναμικό   και  άρτιες  υποδομές συμπεριλαμβανόμενων 

του μεταλλείου του Αγίου Ιωάννη και του ιδιόκτητου λιμανιού στην 

Λάρυμνα  όπου αποθηκεύεται το  τελικό  προϊόν της  προκειμένου να 

διατεθεί σε πελάτες.  

Παρότι  πρόκειται περί καθαρά  εξαγωγικής  εταιρίας  που συμμετέχει 

στο  ισοζύγιο  πληρωμών με  300 εκατομμύρια  ευρώ  ετησίως 

συνεισφέροντας στα δημόσια έσοδα 30 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος 

από τις παραχωρήσεις, τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, 

η  ΛΑΡΚΟ  έχει  περιέλθει σε  πλήρες οικονομικό  αδιέξοδο. Ο  κύκλος 

εργασιών της για το έτος 2017 εκτιμάται ότι πρόκειται να ανέλθει σε 

περίπου 151 εκατομμύρια  ευρώ  με  τα  συνολικά  της  κόστη  να 

διαμορφώνονται  κατά  προσέγγιση σε  232 εκατομμύρια  ευρώ 

οδηγώντας την εταιρία για μία ακόμη χρονιά σε οικονομική ζημία με 



δεδομένη  την  χαμηλή  τιμή  πώλησης του  νικελίου  που ως  διεθνώς 

εμπορεύσιμο μέταλλο  καθορίζεται  στο  London Metal Exchange μεταξύ 

9-10 χιλιάδων  ευρώ ανά τόνο τη στιγμή που το κόστος παραγωγής 

της ΛΑΡΚΟ ανέρχεται σε περίπου 13,5 χιλιάδες ευρώ ανά τόνο. 

Το  οικονομικό  αδιέξοδο  ενισχύεται  από το  ασαφές  ιδιοκτησιακό 

καθεστώς μεταξύ της νέας και της παλαιάς ΛΑΡΚΟ με την τελευταία 

να  βρίσκεται  υπό εκκαθάριση  τα  τελευταία  27 έτη, και  τις  κρατικές 

ενισχύσεις  ύψους  135 εκατομμυρίων  ευρώ  που χορηγήθηκαν   την  

περίοδο 2010-2014 για  τις  οποίες η  Διεύθυνση  Ανταγωνισμού  της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαιτεί την επιστροφή του συνολικού ποσού. 

Το  ασαφές  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  και  οι  κρατικές  ενισχύσεις 

αποκλείουν τόσο  την   πρόσβαση της  εταιρίας  σε  δανεισμό  όσο  και 

την  χρηματοδότηση  ιδίων  επενδύσεων χαμηλού  κόστους  που θα 

βελτίωναν  την  κερδοφορία  της  από ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς 

είναι αδύνατη ακόμη και η συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ.  

Τα  ανωτέρω  σε  συνδυασμό  με  τις  απαιτήσεις εκατομμυρίων  ευρώ 

από πιστωτές σε  βάρος  της  υπό εκκαθάριση  παλαιάς ΛΑΡΚΟ 

καθιστούν μέχρι σήμερα δυσχερή την κατάρτιση σχεδίου εξυγίανσης 

που να εγγυάται τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Όπως εμφαίνεται, η 

ΛΑΡΚΟ  αδυνατεί  να  αποπληρώσει ακόμη  και  το  τιμολόγιο 

Σεπτεμβρίου προς τη  ΔΕΗ  όπως αυτό  διαμορφώθηκε  στη  βάση  της 

νέας  σύμβασης  για  την  προμήθεια ηλεκτρικού  ρεύματος  η  οποία 

αφενός  περιορίζει το  κόστος  ενέργειας  από τα  4 χιλιάδες  δολάρια 

ανά τόνο στα 2.5 χιλιάδες δολάρια ανά τόνο, και αφετέρου ρυθμίζει 

ανεξόφλητες  οφειλές  παλαιότερων ετών  ύψους  260 εκατομμυρίων 

ευρώ. Η  μη  εμπρόθεσμη αποπληρωμή των  τρεχόντων  λογαριασμών 

ενδέχεται  να  οδηγήσει  σε  απώλεια της  συνολικής  ρύθμισης  με  την 

ΔΕΗ. 



Επειδή η κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου εξυγίανσης της ΛΑΡΚΟ 

αποτελεί προϋπόθεση για  την  μελλοντική  ανάπτυξη της  εταιρίας 

ώστε  αφενός  να  καταστεί  βιώσιμη  και  αφετέρου  να  ενταχθεί  στην 

Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας, 

Επειδή η  ΛΑΡΚΟ  συγκαταλέγεται  στις  5 μεγαλύτερες  εταιρίες 

παραγωγής σιδηρονικελίου  στον  κόσμο  ελέγχοντας  περίπου το  3% 

της ευρωπαϊκής αγοράς, 

Ερωτώνται  οι αρμόδιοι υπουργοί: 

- Ποια  η πρόοδος στην κατάρτιση του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου 

(Business Plan) εντός του 2017 για το οποίο έχει δεσμευτεί η διοίκηση 

της  ΛΑΡΚΟ  αναθέτοντας  την  επεξεργασία στον  οίκο  Oliver Wyman 

με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, την εξυγίανση και 

την ανάπτυξη της εταιρείας;  

- Για  ποιο λόγο  δεν  εφαρμόστηκε  μέχρι  σήμερα  το  ενιαίο 

μισθολόγιο  ώστε  κατά  τη  διαδικασία  της  εξυγίανσης  μέσω  της 

μισθολογικής  αναδιάρθρωσης  να  διασφαλιστεί  το  σύνολο  των 

θέσεων εργασίας επιτρέποντας ταυτόχρονα στην εταιρία να είναι 

ανταγωνιστική;  

- Προτίθεστε  να  προσλάβετε ειδικούς  συμβούλους  ώστε  να 

ολοκληρωθεί  η  27ετής εκκαθάριση  της  παλαιάς ΛΑΡΚΟ  και  να 

ξεκαθαρίσει  επιτέλους το  ασαφές  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  το 

οποίο αποκλείει την πρόσβαση της εταιρίας σε δανεισμό;  

- Με  ποιο τρόπο προτίθεστε να  επιλύσετε το  ζήτημα  των 

παράνομων κρατικών  ενισχύσεων  για  τις  οποίες υφίσταται  ήδη 

εκκρεμής καταδίκη της εταιρίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;  



- Ποιο  το  βραχυπρόθεσμο πλάνο ώστε  να  αντιμετωπισθούν τα 

προβλήματα ρευστότητας της ΛΑΡΚΟ όπως η τρέχουσα δυσκολία 

τήρησης των νέων συμβατικών υποχρεώσεων με τη ΔΕΗ ώστε να 

μην  απωλεσθεί η  ευνοϊκή  ρύθμιση  για  τις  παλαιότερες 

ανεξόφλητες οφειλές;  

  

Ο ερωτών βουλευτής 

                                                                                                          

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β΄Αθήνας


