
 

Ευρωπαϊκή βοήθεια 6,4 εκατ.ευρώ σε 557
απολυμένους από σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα
 
Τα μέλη της επιτροπής Προϋπολογισμών του ΕΚ έδωσαν τη Δευτέρα το πράσινο φως
στη χορήγηση ευρωπαϊκής βοήθειας ύψους 6.468.000 ευρώ στην Ελλάδα προκειμένου
να βοηθήσει τους 557 απολυμένους των σούπερ μάρκετ "Λάρισα" στην αναζήτηση νέας
εργασίας. 543 επιπλέον νέοι άνεργοι θα ωφεληθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η
ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) μένει
τώρα να εγκριθεί από την ολομέλεια του ΕΚ και το Συμβούλιο των υπουργών.
 
Οι  422  εργαζόμενοι  και  οι  135  εργαζόμενοι-ιδιοκτήτες  απολύθηκαν  από  τα
Σουπερμάρκετ Λάρισα μετά την πτώχευση της συνεταιριστικής επιχείρησης. Αυτές οι
απώλειες θέσεων εργασίας ήταν το αποτέλεσμα της μείωσης της αγοραστικής δύναμης
των ελληνικών νοικοκυριών και της δραστικής μείωσης της χορήγησης δανείων σε
επιχειρήσεις και ιδιώτες, λόγω της παρατεταμένης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και
οικονομικής κρίσης η οποία έχει επηρεάσει βαθιά την ελληνική οικονομία.
 
Η Ελλάδα αποφάσισε να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα και 543 νέους που βρίσκονται
εκτός  απασχόλησης,  εκπαίδευσης  ή  κατάρτισης.  Τα  μέτρα  στήριξης  που
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ και το ελληνικό κράτος θα βοηθήσουν τα άτομα αυτά
να  βρουν  νέες  θέσεις  εργασίας,  παρέχοντάς  τους  υπηρεσίες  επαγγελματικού
προσανατολισμού, επαγγελματική κατάρτιση, ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την
επιχειρηματικότητα, καθώς και συνεισφορές για τη σύσταση επιχειρήσεων και διάφορα
επιδόματα (κατάρτισης, κινητικότητας κτλ).
 
Οι περισσότερες απολύσεις αφορούν την περιοχή της Θεσσαλίας όπου το 73,5% των
άνεργων ατόμων είναι μακροχρόνια άνεργοι (άνεργοι για διάστημα άνω των 12 μηνών).
 
Το σχέδιο ψηφίσματος της εισηγήτριας Liadh Νί Riada (Ευρ.Ενωτ.Αριστερά, Ιρλανδία)
εγκρίθηκε με 23 ψήφους υπέρ και 3 κατά.
 
Η  ψηφοφορία  στην  ολομέλεια  είναι  προγραμματισμένη  για  τις  26  Μαΐου  ενώ  το
Συμβούλιο  αναμένεται  να  εγκρίνει  την  αίτηση  στις  6  Ιουνίου.
 
Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής;
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Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για  να
βοηθήσει  τους  ανθρώπους  που  χάνουν  τη  δουλειά  τους  λόγω  των  αλλαγών  που
επιφέρουν στην αγορά η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική κρίση. Μεταξύ 2014 και 2020
το ετήσιο ανώτατο όριο χρηματοδότησης από το ταμείο ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ. 
 
 
 
Οι απολυμένοι λαμβάνουν διαφόρων ειδών ενισχύσεις όπως στήριξη για να ξεκινήσουν
μία δική τους επιχείρηση, βοήθεια στην εύρεση απασχόλησης, παροχή συμβουλών και
επανεκπαίδευση.  Στις  περισσότερες των περιπτώσεων οι  εθνικές αρχές έχουν ήδη
προχωρήσει στην παροχή βοήθειας στους απολυμένους και λαμβάνουν μετέπειτα την
οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο εφόσον η αίτηση τους εγκριθεί.
 
#EGF
 

Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Φάκελος διαδικασίας
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Liadh Ní Riada (Ευρ. Ενωτ. Αρ., Ιρλανδία)
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ)

Armin WISDORFF
COMM - PRESS

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
+32 498 98 13 45
@EP_Budgets
armin.wisdorff@europarl.europa.eu

Κριστίνα-Αντιγόνη ΕΛEΦΤΕΡΙΕ
COMM - PRESS

(+32) 2 28 32798 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 498 98 32 83
kristina.elefterie@europarl.europa.eu

Δελτία Τύπου

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

2 I 2
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