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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

   Σήµερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Σωµατείων της ΛΑΡΚΟ 

πραγµατοποίησαν κοινή συνεδρίαση στο χώρο του εργοστασίου της Λάρυµνας. 

   Παίρνοντας υπόψη τα δεδοµένα ότι: 

• Η κυβέρνηση µέσα στον Οκτώβριο θα προχωρήσει στους διαγωνισµούς εκποίησης 

της ΛΑΡΚΟ χωρίς να δεσµεύεται για τη συνέχιση της λειτουργίας της και για τις 

θέσεις εργασίας. 

• H κυβέρνηση προχωρά στη δηµιουργία «κοινωνικού ταµείου» για να απολύσει 

όλους τους εργαζοµένους. 

• Η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ µε την εικόνα που έχουν οι εργαζόµενοι σταµατά το πολύ 

µέχρι τέλος του έτους. 

 

   Αποφάσισαν οµόφωνα: 

   Την προκήρυξη απεργίας στις 17 Οκτωβρίου 2020, ηµέρα Σάββατο και την 

πραγµατοποίηση απεργιακής  συγκέντρωσης την ίδια µέρα στις 11:00 το πρωί 

στην πύλη του εργοστασίου της Λάρυµνας. 

 

   Μέσα από την πολιτική της κυβέρνησης να προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση - εκποίηση 

της ΛΑΡΚΟ πάνω από 1.200 εργαζόµενοι πετιούνται στο δρόµο. Μετά από 56 χρόνια 

συνεχόµενης λειτουργίας η ΛΑΡΚΟ για πρώτη φορά µπαίνει στο κίνδυνο του οριστικού 

κλεισίµατος. 

   Καλούµε τη τοπική κοινωνία γύρω από το εργοστάσιο, γύρω από τα µεταλλεία, όλους 

τους εργαζόµενους σε όλους τους νοµούς της Στερεάς, τα σωµατεία και τους φορείς όλης 

της χώρας, να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους µε όλα τα µέσα στον αγώνα που κάνουν οι 

εργαζόµενοι της ΛΑΡΚΟ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και στη διασφάλιση όλων των 

θέσεων εργασίας. 

   ∆ηλώνουµε ότι έξω από τις εργασίες µας, είτε αυτή είναι στο εργοστάσιο, είτε στα 

Μεταλλεία, είτε στα γραφεία της ΛΑΡΚΟ, θα µας βγάλουν µονάχα νεκρούς. 

   ∆ιεκδικούµε τη συνέχιση της ενιαίας λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ για τη διασφάλιση όλων των 

θέσεων εργασίας. 

   Εµείς εµµένουµε στις θέσεις µας όπως αυτές έχουν κατατεθεί επίσηµα στην Βουλή των  

Ελλήνων. 

Καλούµε την Πολιτική Ηγεσία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. 

 

Μέχρι τότε Όλοι στον αγώνα 
 

 

Τα ∆Σ των Σωµατείων 
 

 


