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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αριθ. Πρωτ.: 2416/07.07.2017) 

ΓΙΑ THN ENTAΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ “SUPER MARKET LARISSA” στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020, 
έργου με κωδικό:  

EGF/2015/011 GR/SupermarketLarissa 
      

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) είναι ο φορέας στον οποίο 
έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρος των ενεργειών στο Έργο με κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket 
Larissa» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την 
επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (λιανικό εμπόριο, εκτός 
από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ) στις επίπεδου NUTS 2 περιφέρειες της 
Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ Θεσσαλίας (EL14)». 
 
Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ-2014-2020), και 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006.  

2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β) ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
18, παρ. 6., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το άρθρο 63 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με 
Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), 
καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις», σύμφωνα 
με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Διαχείριση 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση» και καθορίζεται η Εθνική Αρχή Συντονισμού της Εφαρμογής, η Διαχειριστική Αρχή, η 
Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου του ΕΤΠ 2014-2020. 

4. Τη με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) Κοινή Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα 
Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των 
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020». 

5. Την αίτηση με κωδικό EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa την οποία υπέβαλε η Ελλάδα για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. 

6. Τη με αριθμ. COM(2016) 210//14.04.2016 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση της αίτησης με κωδικό EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa καθώς και την Απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμ. 2015/43/EE της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά 
με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το 
άρθρο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά 
θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa). 

7. Την απόφαση ένταξης με αρ. Πρωτ. 7.6526 στις 29/6/2017 «Ένταξη της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ "EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007916 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δράσεις για την στήριξη των απολυμένων από την εταιρεία Supermarket 
Larissa 2014-2020»  
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8. Το Έργο της ΣΑΕ 034/2 με τίτλο: «Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – Περίπτωση ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ Α.Ε (EGF/2015/011 
GR/Supermarket Larissa)». 

9. Την με Αρ. Πρωτ. 2348/3.7.2017 Απόφαση Προέδρου – Γενικού Διευθυντή του ΕΙΕΑΔ (Αρ. Πράξης 5). 

 
Ενημερώνει τους 557 πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης με την επωνυμία «Σουπερμάρκετ 

Λάρισα ΑΒΕΕ», ότι αρχίζει η υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» και τους καλεί να 

υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε αυτό.  
 
2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(ΕΤΠ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 
2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).  
 
Για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου το ΕΙΕΑΔ , θα συνεργαστεί με τους ακόλουθους 
συμμετέχοντες φορείς: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της 
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), 
Αναπτυξιακή Καρδίτσας (AN.KA.) και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).  
 
Ο σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση και η παροχή υποστήριξης στους πρώην εργαζομένους έτσι 
ώστε να οδηγηθούν στην εξεύρεση εργασίας ή καλύτερης πιο σταθερής εργασίας καθώς και στη 
διασφάλιση της άσκησης επιτυχούς επαγγελματικής/ επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της 
συμμετοχής στις ενέργειες: της επαγγελματικής συμβουλευτικής, της επαγγελματικής κατάρτισης και 
εκπαίδευσης, της επιδότησης κινητικότητας και της προώθησης της αυτοαπασχόλησης/ 
επιχειρηματικότητας. 
 
Οι Ενέργειες του Έργου θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας και 
θα έχουν διάρκεια από την 1η Ιουλίου 2017 έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2018. Ειδικότερα, οι 
ενέργειες του Έργου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
 

Α. Επαγγελματική συμβουλευτική 
Θα υλοποιηθούν 25 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής για τις οποίες προβλέπεται 
η καταβολή επιδόματος συμμετοχής ύψους 1.250,00 ευρώ (μεικτό ποσό) ανά συμμετέχοντα. 
Προβλέπεται επίσης η εκπόνηση μέχρι 100 επιχειρηματικών σχεδίων για όσους επιθυμούν να 
αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίοι δύνανται να λάβουν, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος, χρηματοδότηση ύψους έως 
15.000,00 ευρώ για την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας: καθοδήγηση στη διερεύνηση 
συλλογικών /εταιρικών πρωτοβουλιών, στην ίδρυση επιχείρησης, υποστήριξη ίδρυσης και 
επιχορήγηση για εκκίνηση επιχειρηματικότητας.  Η ενέργεια της επιχειρηματικότητας θα υλοποιηθεί 
από την Αρχή Διαχείρισης (ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ) και θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης 
πρόσκλησης.  
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Β. Κατάρτιση  
Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή, είτε σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών είτε σε προγράμματα εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης-
κατάρτισης μικρότερης διάρκειας. Για τις 300 ώρες συμμετοχής στη συνεχιζόμενη επαγγελματική 
κατάρτιση προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος συμμετοχής ύψους 1.800,00 ευρώ 
(μεικτό ποσό). 
 

Δ. Επιδότηση κινητικότητας 
Έως 50 συμμετέχοντες που θα ενταχθούν στην ενέργεια της μετεγκατάστασης θα υποστηριχθούν για 
την αλλαγή του τόπου κατοικίας τους ως αποτέλεσμα εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο κατοικίας, 
λαμβάνοντας κατ’ αποκοπή το ποσό των 2.000 ευρώ (μεικτό ποσό) για την κάλυψη των αναγκαίων 
δαπανών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στον οδηγό εφαρμογής 
του προγράμματος. 
 
3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ  
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο έργο έχουν οι 557 πρώην εργαζόμενοι οι οποίοι απολύθηκαν από την 
επιχείρηση με την επωνυμία: «Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ» έπειτα από την πτώχευσή της και: 
α) παραμένουν άνεργοι ή  
β) εργάζονται (από την απόλυσή τους μέχρι την έναρξη υλοποίησης του έργου) σε θέση εργασίας 
μερικής ή πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Με την προϋπόθεση ότι 
η παρακολούθηση των υλοποιούμενων Ενεργειών θα διενεργείται σε χρόνους που δεν συμπίπτουν 
με τις ώρες εργασίας τους. Το ίδιο ισχύει και εάν κατά τη διάρκεια του προγράμματος ωφελούμενος 
αποδεχθεί θέση εργασίας με τους προαναφερθέντες όρους ή και  
γ) έχουν συστήσει ατομική επιχείρηση πριν την έναρξη υλοποίησης των ενεργειών του έργου.  
 
Επισημαίνεται ότι πέραν των απολυμένων ατόμων τα οποία παραμένουν άνεργα, ωφελούμενοι των 
ενεργειών μπορεί να είναι και απολυμένα άτομα, τα οποία έχουν βρει / θα βρουν θέση εργασίας 
(πλήρους ή μερικής απασχόλησης) ή έχουν αναπτύξει ή πρόκειται να αναπτύξουν επαγγελματική / 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 
Ο προσδιορισμός της συγκεκριμένης «πορείας» του κάθε ωφελούμενου (απολυμένου ατόμου) και οι 
συγκεκριμένες Ενέργειες στις οποίες θα ενταχθεί πρόκειται να οριστικοποιηθεί μέσω των δράσεων 
της Ενέργειας Α (Επαγγελματική Συμβουλευτική). 
 
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα άτομα/ωφελούμενοι του έργου μπορούν να συμμετέχουν σε 
όλες τις υλοποιούμενες Ενέργειες Α, Β και Δ του έργου. Επίσης μπορούν να προταθούν και για 
υπαγωγή στην Ενέργεια Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας», η οποία θα υλοποιηθεί από την Αρχή 
Διαχείρισης (ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ) μέσω ξεχωριστής Πρόσκλησης και υπό τις προϋποθέσεις 
που θα περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Έργου.  
 
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (επισυναπτόμενα με την αίτηση) 
Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (διαθέσιμη ηλεκτρονικά  εδώ: http://www.inegsee.gr/wp-

content/uploads/2017/07/Aitisi_Simmetoxis_SMLARISSA.pdf  και σε έντυπη μορφή στο 
Περιφερειακό ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας) 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας  
3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του συμμετέχοντα στον οποίο κύριος 

δικαιούχος να είναι ο συμμετέχων, με εμφανή τον "International Bank Account Number" ΙΒΑΝ  

http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2017/07/Aitisi_Simmetoxis_SMLARISSA.pdf
http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2017/07/Aitisi_Simmetoxis_SMLARISSA.pdf
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4. Βεβαίωση Χρονικού Διαστήματος Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ με ημερομηνία έκδοσης μετά την 
01/07/2017 (για όσους δεν εργάζονται)  

5. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης (για όσους εργάζονται) 
6. Αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την οικεία ΔΟΥ (για τους 

αυτοαπασχολούμενους και τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα).  
 
Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) θα πιστοποιήσει αυτεπάγγελτα 
μέσω του αρμοδίου φορέα  (ΟΑΕΔ) την υπαγωγή στην περίοδο αναφοράς του έργου των 557 πρώην 
εργαζόμενων της επιχείρησης με την επωνυμία: «Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ». 

 
5. ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν ή αποστείλουν την αίτησή τους με τα συνοδευτικά 
δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα 7 έως 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 15.00 μμ.:  

1) Αυτοπροσώπως, στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Θεσσαλίας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), οδός 
Τζαβέλλα 4, Τ.Κ. 41222, Λάρισα. Αρμόδια άτομα: Μαριάνθη Μπουλούμπαση, Σπυριδούλα 
Παπανδρέου, τηλ. 2410.537489/90. 

2) Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier) σε φάκελο Α4, στην 
διεύθυνση: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τζαβέλλα 4, Τ.Κ. 41222, Λάρισα. Ο φάκελος πρέπει επίσης, εκτός 
από τα στοιχεία αποστολής, να αναγράφει την ένδειξη: «EGF LARISA». 
Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της ταχυμεταφοράς (courier) αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της 
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Ο ως άνω φάκελος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) Εκτυπωμένη & υπογεγραμμένη την αίτηση  
β) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (βλ. σημείο 4) 

Οι Αιτήσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς έως 21 Ιουλίου 2017 , οπότε και 
θεωρούνται εμπρόθεσμες.  Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω 
ταχυμεταφοράς, το ΕΙΕΑΔ και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των 
φακέλων που θα αποσταλούν. 
 
6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  
Οι πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ, 
http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=223&lang=el 
καθώς και σε αυτές των συμμετεχόντων φορέων. 
7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 
2410.537489/90,  ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-14:00, καθώς και 
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: thessaly@reg.inegsee.gr  

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  

 

Για το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

Ο Πρόεδρος &  Γενικός Διευθυντής 

 

 

Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος 

 

http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=223&lang=el
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