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Θέμα: Άμεση εξόφληση των οφειλών της ΛΑΡΚΟ Α.Ε. προς εργαζομένους, υπεργολάβους
            και προμηθευτές.

 Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον και μεγάλη ανησυχία τις 
εξελίξεις που αφορούν την εξορυκτική εταιρεία ΛΑΡΚΟ Α.Ε.,  η οποία δραστηριοποιείται και 
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Γίναμε αποδέκτες μεγάλου αριθμού αιτημάτων εργαζομένων, υπεργολάβων αλλά και 
προμηθευτών της εν λόγω εταιρείας, οι οποίοι με μεγάλη αγωνία ζητούν την εξόφληση των 
δεδουλευμένων και των τιμολογίων τους. Το συνολικό ποσό των οφειλόμενων που αναλογούν 
σε εργαζόμενους και εργολάβους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται σύμφωνα με 
ασφαλείς εκτιμήσεις,  περίπου στα έξι εκατομμύρια (6.000.000,00) ευρώ. 

Κύριοι Υπουργοί,
βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας, με τον κορωνοϊό να αποτελεί μια άμεση απειλή (όπως για όλες τις περιφέρειες) 
και την απολιγνιτοποίηση μια μεσοπρόθεσμη πρόκληση που αφορά μόνο εμάς.

 Επιπλέον η κρίση στη γούνα αποδυναμώνει την οικονομική δραστηριότητα της Δυτικής 
Μακεδονίας και ενισχύει δραματικά την ήδη υψηλή  ανεργία και την εγκατάλειψη του τόπου 
από τους νέους ανθρώπους.

Θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψιν ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τελεί σε 
διαδικασία μετάβασης ενώ η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 

Η εξόφληση των οφειλών και των δεδουλευμένων, είναι απαραίτητη τόσο για 
βιοποριστικούς λόγους των εν λόγω εργαζομένων/επαγγελματιών, όσο και για την τόνωση της 
τοπικής οικονομίας, την διατήρηση θέσεων εργασίας και την προσπάθεια όλης της Περιφέρειας 
να οχυρωθεί εν όψει του 2023.  

Αντιλαμβανόμαστε την σπουδαιότητα και την κρισιμότητα των ημερών που διανύουμε ως 
χώρα. Παρακαλούμε ωστόσο να συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό του Υπουργείου, η στήριξη των 
επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται γύρω από την ΛΑΡΚΟ σαν έμπρακτη απόδειξη του 
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ενδιαφέροντος και της προσπάθειας που γίνεται από την Κυβέρνηση για την Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας.

Αναμένουμε τις ενέργειες σας με την πεποίθηση ότι θα εκτιμηθεί η ιδιαιτερότητα της 
κατάστασης μας.

                                                                                      O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

                                                                          Γεώργιος Κασαπίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α) ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
            1.Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος
                Γραφείο Υπουργού κ.Κωνσταντίνου Χατζηδάκη
             2.Υπουργείο Οικονομικών
                Γραφείο Υπουργού κ. Χρήστου Σταϊκούρα
             3.Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
                 Γραφείο Υπουργού κ. Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη
             4.Υπουργείο Υγείας
                 Γραφείο  Υπουργού κ.Βασίλειου Κικίλια
             5. Υπουργείο Επικρατείας
                 Γραφείο  Υπουργού κ. Γεώργιου Γεραπετρίτη
               

Β) ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     1)Βουλευτή Ν.Δ. Π.Ε. Καστοριάς κ. Ζήση Τζηκαλάγια
     2)Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Π.Ε. Καστοριάς κα. Ολυμπία Τελιγιορίδου
     3)Βουλευτή Ν.Δ. Π.Ε .Κοζάνης κ. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη
     4)Βουλευτή Ν.Δ. Π.Ε .Κοζάνης κα. Παρασκευή Βρυζίδου
     5)Βουλευτή Ν.Δ. Π.Ε .Κοζάνης κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο
     6)Βουλευτή Ν.Δ. Π.Ε .Κοζάνης κ. Γεώργιο Αμανατίδη
     7)Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Π.Ε. Κοζάνης κα. Καλλιόπη Βέττα
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