
Nutriart 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη χορήγηση στην Ελλάδα 6 εκατομμυρίων 

ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 
με σκοπό να βοηθηθούν 508 πρώην εργαζόμενοι, προμηθευτές και κατάντη 
παραγωγοί της αρτοποιίας Νutriart να εξεύρουν νέες θέσεις απασχόλησης, 

καθώς και να υποστηριχθούν 505 νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης (NEETs - Not in employment education and training). Αυτή είναι 

η πρώτη αίτηση για ενίσχυση από το ΕΤΠ που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του 
νέου κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με τον οποίο παρέχεται στους NEETs η 
δυνατότητα στήριξης από το ΕΤΠ, μέχρι έναν αριθμό ίσο προς τον αριθμό 

των απολυμένων εργαζομένων που λαμβάνουν στήριξη. Η πρόταση τώρα 
έχει διαβιβαστεί για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 

Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση στήριξης από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 484 

εργαζομένων στην αρτοποιία Νutriart S.A. και στην εταιρεία Αρ. Ζίγκας & 
ΣΙΑ, καθώς και μετά την παύση της δραστηριότητας 24 

αυτοαπασχολούμενων των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται άμεσα με τη 
Νutriart. Οι εν λόγω απώλειες θέσεων εργασίας ήταν το αποτέλεσμα της 
συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η 

οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.  

 

Τα μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ θα βοηθήσουν τους 
εργαζομένους και τους NEETs να βρουν νέες θέσεις εργασίας, παρέχοντάς 
τους επαγγελματική καθοδήγηση, επαγγελματική κατάρτιση, ειδικές 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιχειρηματικότητα, συνεισφορές για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων και διάφορες αποζημιώσεις. 

 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του πακέτου είναι 10 εκατομμύρια ευρώ, 
από τα οποία το ΕΤΠ θα συνεισφέρει 6 εκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα 

θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΙΤΙΑ 
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

Η εταιρεία Nutriart S.A. ήταν παρασκευαστής προϊόντων αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής για τους τελικούς καταναλωτές, καθώς και κατεψυγμένης 
και διατηρημένης ζύμης για επιχειρήσεις εστίασης. 

Λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών 
που ακολούθησε τη συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας από την έναρξη 

της κρίσης, η ζήτηση για προϊόντα εκτός των βασικών ειδών διατροφής 
σημείωσε κατακόρυφη πτώση. Ιδίως η ζήτηση για γλυκά προϊόντα 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής μειώθηκε κατά 41 % το 2013 σε σύγκριση 

με το 2008. Αυτή η μείωση της ζήτησης είχε άμεσο αντίκτυπο στον κύκλο 
εργασιών της Νutriart, ο οποίος μειώθηκε κατά 74,5 % κατά την περίοδο 

2010-2012.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R1309


 

Η τάση αυτή, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις πληρωμών των 

περισσότερων πελατών της Νutriart και τη δραστική μείωση των δανείων 
προς επιχειρήσεις και ιδιώτες εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας σε 

ελληνικές τράπεζες, είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία της Νutriart να βρει 
λύση και την κήρυξή της σε πτώχευση στις 21 Ιουνίου 2013. 

Οι περιοχές που θίγονται από τις απολύσεις είναι οι περιφέρειες της 

Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής όπου παρουσιάζουν και το 
μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας. Συγκεκριμένα το τελευταία τρίμηνο του 

2013, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 28,2 % στην Αττική, ενώ στην 
Κεντρική Μακεδονία στο 30,3 %. Επιπλέον, υπάρχουν λίγες μόνο 
διαθέσιμες θέσεις εργασίας και στις δύο περιοχές σε σύγκριση με τον 

μεγάλο αριθμό των ατόμων που ζητούν εργασία. Ως εκ τούτου, πάνω από 
το 70 % των ανέργων παραμένουν άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 

12 μηνών. Στην Κεντρική Μακεδονία η κατάσταση των νέων που ζητούν 
εργασία είναι ιδιαίτερα σοβαρή, δεδομένου ότι το ποσοστό ανεργίας των 
νέων ανέρχεται σε 60,4 % πράγμα που καθιστά αναγκαία της ύπαρξη ενός 

χρηματοδοτικού μηχανισμού για την επαν (ένταξη) στην αγορά εργασίας 
τόσο των απολυμένων όσο και των νέων που είναι εκτός εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης απ τις ως άνω περιφέρειες της χώρας. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΤΠ για την περίοδο 2014-

2020, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συγχρηματοδότηση 
από το ΕΤΠ με σκοπό να λάβουν μέτρα για τους νέους που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), οι οποίοι διαμένουν σε 

περιοχές επιλέξιμες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 
νέων (ΠΑΝ). Στην περίπτωση της εν λόγω αίτησης, η Ελλάδα ζήτησε επίσης 

να παρασχεθούν εξατομικευμένες υπηρεσίες υπέρ 505 ατόμων κάτω των 30 
ετών που ανήκουν στην κατηγορία των (NEETs), λόγω του ότι η Κεντρική 
Μακεδονία και η Αττική είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της ΠΑΝ.Η 

Χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να επεκταθεί και πέρα από το 
προκαθορισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή και μετά το 2020 εφόσον 

κριθεί αναγκαίο. 

 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

1. Οι κανόνες που εφαρμόζονται σε χρηματοδοτικές συνεισφορές από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 
διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 

2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1927/20061 (στο εξής «κανονισμός ΕΤΠ»). 

2. Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση EGF/2014/001 EL/Nutriart 
για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά τις απολύσεις στη 

Nutriart Α.Β.Ε.Ε. και σε 25 προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς: 
την ΑΡ. ΖΙΓΚΑΣ & ΣΙΑ και 24 μη μισθωτούς των οποίων η 

                                                           
1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R1309
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R1309
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes


δραστηριότητα έπαυσε και εξαρτιόταν από την κύρια επιχείρηση στην 
Ελλάδα. 

3. Ύστερα από εξέταση της εν λόγω αίτησης, η Επιτροπή συμπέρανε, 
σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, ότι 

ικανοποιούνται οι όροι για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
από το ΕΤΠ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Αίτηση ΕΤΠ: EGF/2014/001 EL/Nutriart 

Κράτος μέλος:  Ελλάδα 

Οικείες περιφέρειες (επίπεδο NUTS 2):  Κεντρική Μακεδονία (EL 12) 

Αττική (EL 30) 

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης:  5 Φεβρουαρίου 2014 

Ημερομηνία απόδειξης παραλαβής της 
αίτησης:  

14 Φεβρουαρίου 2014 

Ημερομηνία αίτησης συμπληρωματικών 
πληροφοριών:  

19 Φεβρουαρίου 2014 

Προθεσμία για την παροχή των 
συμπληρωματικών πληροφοριών: 

 2 Απριλίου 2014 

Προθεσμία για την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης:  

25 Ιουνίου 2014 

Κριτήριο παρέμβασης:  Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) του κανονισμού ΕΤΠ 

Κύρια επιχείρηση:  Nutriart Α.Β.Ε.Ε. 

Τομέας/-είς οικονομικής δραστηριότητας 

(Κλάδος της NACE αναθ. 2):  

Κλάδος 10 («Βιομηχανία 

τροφίμων»)2 

Αριθμός θυγατρικών, προμηθευτών και 

κατάντη παραγωγών:  

25 

Περίοδος αναφοράς (τέσσερις μήνες):  16 Ιουλίου 2013 – 16 Νοεμβρίου 

2013 

Αριθμός απολύσεων ή παύσεων 
δραστηριοτήτων κατά την περίοδο 

αναφοράς α):  

505 

Αριθμός απολύσεων ή παύσεων 

δραστηριοτήτων πριν από την περίοδο 
αναφοράς β):  

3 

Συνολικός αριθμός απολύσεων (α + β):  508 

                                                           
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων 
NACE – αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του 
Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των ΕΚ σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 
της 30.12.2006, σ. 1). 



Συνολικός εκτιμώμενος αριθμός 

στοχευόμενων δικαιούχων:  

508 

Αριθμός στοχευόμενων νέων που 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ):  

505 

Δαπάνες για εξατομικευμένες υπηρεσίες (σε 
ευρώ)  

9 950 000 

Δαπάνες για την εφαρμογή του ΕΤΠ3 (σε 
ευρώ)  

210 000 

Δαπάνες για την εφαρμογή του ΕΤΠ (%)  2,07 

Συνολικός προϋπολογισμός (σε ευρώ)3 10 160 000 

Συνεισφορά του ΕΤΠ (60 %) (σε ευρώ 6 096 000 

 

4. Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση EGF/2014/001 EL/Nutriart 
στις 5 Φεβρουαρίου 2014, εντός 12 εβδομάδων από την ημερομηνία 
κατά την οποία είχαν εκπληρωθεί τα κριτήρια παρέμβασης που 

ορίζονται στα εδάφια 6 έως 8 κατωτέρω. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε την 
παραλαβή της αίτησης μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης στις 14 Φεβρουαρίου 2014. Η Επιτροπή ζήτησε 
συμπληρωματικές πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές στις 19 
Φεβρουαρίου 2014. Οι ελληνικές αρχές παρείχαν αυτές τις 

συμπληρωματικές πληροφορίες εντός έξι εβδομάδων από την 
ημερομηνία της αίτησης. Η προθεσμία των 12 εβδομάδων από την 

παραλαβή της πλήρους αίτησης εντός της οποίας η Επιτροπή θα 
πρέπει να συμπληρώσει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της 
αίτησης με τις προϋποθέσεις για την παροχή χρηματοδοτικής 

συνεισφοράς λήγει στις 25 Ιουνίου 2014. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Οικείες επιχειρήσεις και δικαιούχοι 

5. Η αίτηση αφορά 508 εργαζομένους που απολύθηκαν στη Nutriart 

Α.Β.Ε.Ε. («η κύρια επιχείρηση») και 25 προμηθευτές και κατάντη 
παραγωγούς: την ΑΡ. ΖΙΓΚΑΣ & ΣΙΑ και 24 μη μισθωτούς των 

οποίων η δραστηριότητα έπαυσε και εξαρτιόταν από την κύρια 
επιχείρηση. Η κύρια επιχείρηση λειτουργούσε στον οικονομικό τομέα 

που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ.24 στον κλάδο 10 
«Βιομηχανία τροφίμων». Οι οικείες επιχειρήσεις βρίσκονται στις 

                                                           
3 Σύμφωνα με το άρθρο 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. 
4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων 
NACE – αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του 
Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των ΕΚ σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 
της 30.12.2006, σ. 1). 



περιφέρειες επιπέδου NUTS.55  της Κεντρικής Μακεδονίας (EL 12) και 
της Αττικής (EL 30) 

Επιχειρήσεις και αριθμός απολύσεων 

Nutriart Α.Β.Ε.Ε.                                                                  481   

ΑΡ. ΖΙΓΚΑΣ & ΣIA                                                                  3 

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων:                                              2  

Συνολικός αριθμός απολύσεων:                                             484  

Συνολικός αριθμός μη μισθωτών των οποίων έπαυσε η 

δραστηριότητα: 24 Σύνολο (εργαζόμενοι και μη μισθωτοί):         508 

 

Κριτήρια παρέμβασης 

6. Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση δυνάμει του κριτηρίου 

παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 
500 απολύσεις εργαζομένων ή παύση δραστηριότητας μη μισθωτών, 

κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση 
κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων απολύσεων εργαζομένων ή 

παύσης δραστηριότητας μη μισθωτών μεταξύ των προμηθευτών και 
των κατάντη παραγωγών της. 

7. Η περίοδος αναφοράς των τεσσάρων μηνών διαρκεί από τις 16 

Ιουλίου 2013 έως τις 16 Νοεμβρίου 2013. 

8. Η αίτηση αφορά:  

– 478 εργαζομένους που απολύθηκαν6 στην κύρια επιχείρηση κατά 
την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών· 

 – 3 εργαζομένους που απολύθηκαν σε έναν προμηθευτή της κύριας 

επιχείρησης κατά την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών· και 

 – 24 μη μισθωτούς7 η δραστηριότητα των οποίων έπαυσε κατά την 

περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών. 

Υπολογισμός απολύσεων και παύσεων δραστηριοτήτων 

 

9. Όσον αφορά τους 481 εργαζομένους που απολύθηκαν στην κύρια 
επιχείρηση και στον προμηθευτή, οι απολύσεις υπολογίστηκαν από 

την ημερομηνία της εν τοις πράγμασι καταγγελίας της σύμβασης 
απασχόλησης ή της λήξης της. 

10. Όσον αφορά τους 24 μη μισθωτούς, η ημερομηνία παύσης των 

δραστηριοτήτων έχει καθοριστεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
είναι η ημερομηνία παύσης που δηλώθηκε στις φορολογικές αρχές. 

                                                           
5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1046/2012 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όσον αφορά 
τη διαβίβαση των χρονοσειρών για τη νέα περιφερειακή κατανομή (ΕΕ L 310 της 9.11.2012, σ. 34). 
6 κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ 
7 Κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ. 



 

 

 

Επιλέξιμοι δικαιούχοι 

 

11. Εκτός από τους εργαζομένους και τους μη μισθωτούς που 
προαναφέρθηκαν, οι επιλέξιμοι δικαιούχοι περιλαμβάνουν 3 

εργαζομένους που απολύθηκαν πριν από την περίοδο αναφοράς των 
τεσσάρων μηνών. Οι εν λόγω εργαζόμενοι απολύθηκαν μετά τη 

γενική ανακοίνωση των προβλεπόμενων απολύσεων8 στις 21 Ιουνίου 
2013. Μπορεί να αποδειχθεί σαφής αιτιώδης συνάφεια με το γεγονός 
που προκάλεσε τις απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς. 

12. Ο συνολικός αριθμός των επιλέξιμων δικαιούχων είναι 508. 

Συνάφεια μεταξύ των απολύσεων και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 

και οικονομικής κρίσης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
546/2009 

13. Για να αποδείξει τη συνάφεια μεταξύ των απολύσεων και των 

παύσεων δραστηριοτήτων και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

546/2009, η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι η ελληνική οικονομία είναι επί 
έκτο συναπτό έτος (2008-2013) σε βαθιά ύφεση. Σύμφωνα με την 

ΕΛ.ΣΤΑΤ., την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από το 2008 το ελληνικό 
ΑΕΠ μειώθηκε κατά 25 %, η δημόσια κατανάλωση κατά 21 % και η 
ιδιωτική κατανάλωση κατά 32,3 %, ενώ η ανεργία αυξήθηκε κατά 

20,6 % 

14. Επιπλέον, η μείωση του ΑΕΠ έχει διευρύνει το χάσμα μεταξύ του 

ελληνικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ, 
ματαιώνοντας την πρόοδο προς την οικονομική σύγκλιση που 
σημείωσε η Ελλάδα κατά την περίοδο 1995-2007. 

 

15. Επιπλέον, για να αντεπεξέλθει στις πληρωμές εξωτερικού χρέους, το 

2008 η ελληνική κυβέρνηση έλαβε αντιλαϊκά μέτρα, όπως η αύξηση 
των φορολογικών εσόδων, ο εξορθολογισμός των δημόσιων 
δαπανών και η μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Οι 

μισθοί στον ιδιωτικό τομέα έχουν επίσης μειωθεί, σε μια προσπάθεια 
να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Από το 

2008 χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν διακόψει τις δραστηριότητές τους 
και έχουν κλείσει, απολύοντας το προσωπικό τους και χιλιάδες μη 
μισθωτοί έχουν παύσει τις δραστηριότητές τους, συμβάλλοντας στην 

απότομη αύξηση της ανεργίας. Άμεση συνέπεια του μειωμένου 
εισοδήματος ήταν η μείωση της κατανάλωσης. 

 

                                                           
8 Η Nutriart Α.Β.Ε.Ε. κατέθεσε αίτηση πτώχευσης στις 21 Ιουνίου 2013. 



16. Το 2009 η μείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα 
ακολούθησε την ίδια αρνητική τάση που σημειώθηκε στην ΕΕ των 

27. Το 2010 και το 2011 σημειώθηκε ανάκαμψη της κατανάλωσης 
των νοικοκυριών σε επίπεδο ΕΕ των 27 και στη συνέχεια ακολούθησε 

πτώση το 2012. Η κατανάλωση των νοικοκυριών στην Ελλάδα 
παρουσιάζει πτωτική πορεία από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής 
και οικονομικής κρίσης και τα στοιχεία επιδεινώνονται κάθε χρόνο. 

 

Κατανάλωση νοικοκυριών 

(ποσοστιαία μεταβολή σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ΕΕ των27 0,44 -1,67 1,04 0,26 -0,74 

Ελλάδα 4,67 -1,91 -6,39 -7,91 -9,07 

 

17. Σύμφωνα με έκθεση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τα εισοδήματα των 
νοικοκυριών και τις συνθήκες διαβίωσης, το 23 % των Ελλήνων 

ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας9 το 2012. 

 

Συμβάντα που προκαλούν τις απολύσεις και την παύση δραστηριότητας 

18.  Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, τα συμβάντα που οδήγησαν στις 
απολύσεις είναι κυρίως τρία:  

1) η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών ― εξαιτίας 
της αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης, της μείωσης των μισθών 

(τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημοσίων υπαλλήλων) και της 
αύξησης της ανεργίας ― με αποτέλεσμα τεράστια πτώση στην 
αγοραστική δύναμη· 

 2) οι καθυστερούμενες πληρωμές από τους περισσότερους πελάτες 
της Nutriart· και  

3) η δραστική μείωση των δανείων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες 
λόγω της έλλειψης ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών. 

 

19. Η Nutriart συστάθηκε το 2008 από την εξαγορά και συγχώνευση 
τριών επιχειρήσεων: της Κατσέλης Χ. και Υιοί Α.Β.Ε.Ε. 

(κατασκευαστής προϊόντων αρτοποιίας), της ΕΛΒΙΠΕΤ Α.Ε. 
(εξειδικευμένη σε προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης για επιχειρήσεις 
εστίασης) και της Αλλατίνη Α.Β.Ε.Ε. (επιχείρηση που ιδρύθηκε το 

1836, γνωστή για τα εξαιρετικής ποιότητας άλευρά της). Έκτοτε η 
Nutriart παρασκευάζει προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, 

όπως πολύσπορο ψωμί, κριτσίνια, μπέικ ρολς, μικρά κέικ (μάφιν), 
μπισκότα παλμιέ, κρουασάν κ.λπ. για τελική κατανάλωση, καθώς και 
κατεψυγμένη και διατηρημένη ζύμη για επιχειρήσεις εστίασης. 

                                                           
9 Στην Ελλάδα το όριο της φτώχειας είναι 5 508 ευρώ ανά έτος ανά άτομο (για φυσικά πρόσωπα) και 
11 986 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο παιδιά ηλικίας έως 14 ετών. 



20. Λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών 
νοικοκυριών που ακολούθησε τη συρρίκνωση της ελληνικής 

οικονομίας από την έναρξη της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, η ζήτηση για προϊόντα εκτός των βασικών ειδών διατροφής 

σημείωσε κατακόρυφη πτώση. Ιδίως η ζήτηση για γλυκά προϊόντα 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής μειώθηκε κατά 41 % το 2013 σε 
σύγκριση με το 2008. Αυτή η μείωση της ζήτησης είχε άμεσο 

αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών της Nutriart, ο οποίος μειώθηκε από 
79,25 εκατ. ευρώ το 2010 σε 38,32 εκατ. ευρώ το 2011 και 

περαιτέρω σε 20,23 ευρώ το 2012. Το 2013 (από τον Ιανουάριο έως 
τον Μάιο) ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης ήταν μόλις 5,49 εκατ. 
Ευρώ 

21. Μια άλλη συνέπεια της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας ήταν η 
αύξηση των καθυστερήσεων στις πληρωμές. Οι περισσότεροι πελάτες 

της Nutriart μετέθεσαν την ημερομηνία λήξης των λογαριασμών από 
120 σε 240 ημέρες, πράγμα που οδήγησε σε έλλειψη ταμεια Για να 
διορθώσει την έλλειψη ταμειακών ροών, η Nutriart ζήτησε 

οικονομική βοήθεια από τις τράπεζες, χωρίς επιτυχία. Σύμφωνα με 
την Τράπεζα της Ελλάδος, από το 2010 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης 

των δανείων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις (εξαιρουμένων 
των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων) είναι αρνητικός, λόγω 

έλλειψης ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες. ταμειακών ροών στη 
Nutriart. 

22. Για να διορθώσει την έλλειψη ταμειακών ροών, η Nutriart ζήτησε 

οικονομική βοήθεια από τις τράπεζες, χωρίς επιτυχία. Σύμφωνα με 
την Τράπεζα της Ελλάδος, από το 2010 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης 

των δανείων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις (εξαιρουμένων 
των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων) είναι αρνητικός, λόγω 
έλλειψης ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες. 

23. Η μείωση του κύκλου εργασιών που προέκυψε από την πτώση στην 
κατανάλωση, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και 

τους ανεξόφλητους λογαριασμούς, καθώς και με τη συρρίκνωση των 
δανείων κατέστησαν ατελέσφορες τις προσπάθειες της Nutriart να 
εξεύρει λύση και έληξαν με την αίτηση της επιχείρησης για πτώχευση 

και τις επακόλουθες απολύσεις. 

Αναμενόμενος αντίκτυπος των απολύσεων όσον αφορά την οικονομία και 

την απασχόληση σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 

24. Οι απολύσεις έγιναν στην Αττική (60 %) και την Κεντρική Μακεδονία 
(40 %). Οι ελληνικές αρχές ισχυρίζονται ότι οι απολύσεις στη 

Nutriart θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση της ανεργίας, 
που έχει ήδη οξυνθεί λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 

κρίσης και φαίνεται να είναι ιδιαίτερα εύθραυστη και στις δύο 
περιφέρειες. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013 το ποσοστό ανεργίας 
στην Αττική ήταν 28,2 %, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία ήταν 30,3 

%10. Επιπλέον, και στις δύο περιοχές υπάρχει έλλειψη θέσεων 
εργασίας σε σύγκριση με τον υψηλό αριθμό των ατόμων που 

αναζητούν εργασία. Ως εκ τούτου, πάνω από το 70 % των ανέργων 
είναι άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών. Στην Κεντρική 

                                                           
10 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα για το εργατικό δυναμικό του τέταρτου τριμήνου του 2013 



Μακεδονία η κατάσταση των νέων που αναζητούν εργασία είναι 
ιδιαίτερα σοβαρή, δεδομένου ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων 

ανέρχεται σε 60,4 %. 

25. Ως αποτέλεσμα των πτωχεύσεων των επιχειρήσεων, όπως αυτή της 

Nutriart Α.Β.Ε.Ε., στον δευτερογενή οικονομικό τομέα η ελληνική 
οικονομία είναι σε διαδικασία «αποεπένδυσης» (δηλ. χάνει το 
παραγωγικό της δυναμικό). Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι ακαθάριστες 

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου11 μειώθηκαν κατά 20 % την περίοδο 
2008-2013. Οι απολύσεις στη Nutriart θα αυξήσουν τον αριθμό των 

ατόμων που αναζητούν εργασία στην επικράτεια, ενώ η απώλεια 
παραγωγικού δυναμικού που συνδέεται με την πτώχευση της 
επιχείρησης θα μειώσει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων εργασίας. 

Ως εκ τούτου, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι απολύσεις έχουν σημαντικό 
αρνητικό αντίκτυπο στην περιφερειακή και τοπική οικονομία. 

26. Επιπλέον, η Αττική αντιπροσωπεύει το 43 % του ελληνικού ΑΕΠ· ως 
εκ τούτου, ο αντίκτυπος του κλεισίματος επιχειρήσεων με έδρα στην 
εν λόγω περιφέρεια επηρεάζει το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. 

 

Στοχευμένοι δικαιούχοι και προτεινόμενες δράσεις 

Στοχευμένοι δικαιούχοι 

 Κατηγορία Αριθμός στοχευόμενων 

δικαιούχων 

Φύλλο Άνδρες: 

Γυναίκες: 

337 (66, 34 %) 

171 (33, 66 %) 

Ιθαγένεια Υπήκοοι της ΕΕ: 

Υπήκοοι χωρών εκτός 
ΕΕ: 

501 (98, 62 %) 

7 (1, 38 %) 

Ηλικιακή Ομάδα 15-24 ετών: 

25-29 ετών: 

30-54 ετών: 

55-64 ετών: 

άνω των 64 ετών: 

1 (0, 20 %) 

27 (5, 31 %) 

439 (86, 42 %) 

41 (8, 07 %) 

0 (0, 00 %) 

 

Επιλεξιμότητα των προτεινόμενων δράσεων 

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε 
εργαζομένους που απολύθηκαν, σε μη μισθωτούς η δραστηριότητα των 
οποίων έχει παύσει και σε ΕΕΑΚ συνίστανται στις ακόλουθες δράσεις που 

συνδυάζονται για να διαμορφώσουν μια συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών. 

 

 

 



 

- Επαγγελματικός προσανατολισμός: Αυτό το συνοδευτικό μέτρο, το 

οποίο θα προσφερθεί σε όλους τους συμμετέχοντες, καλύπτει τα εξής 
στάδια: 

1. Πληροφορίες που απευθύνονται σε NEETs 

2. Υποδοχή και εγγραφή 

3. Αξιολόγηση δεξιοτήτων και προσωπικά και επαγγελματικά 

έγγραφα. 

4. Υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας και επαγγελματικός 

προσανατολισμός 

5. Καθοδήγηση όσον αφορά την απασχόληση 

6. Παρακολούθηση: Παρέχει παρακολούθηση των συμμετεχόντων 

κατά τη διάρκεια των έξι μηνών που ακολουθούν τη λήξη της 
εφαρμογής των μέτρων. 

o Κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση. 

o Ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την 
επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη «φυτωρίου 

επιχειρήσεων». 

o Συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης 

o Επίδομα αναζήτησης εργασίας. 

o Επίδομα κινητικότητας 

 

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός  

   

Δράσεις Εκτιμώμενος 
αριθμός 

συμμετεχόντων 

Εκτιμώμενο 
κόστος ανά 

συμμετέχοντα 
(σε ευρώ) (*) 

Σύνολο 
εκτιμώμενου 

κόστους (σε 
ευρώ) (**) 

Εξατομικευμένες υπηρεσίες (δράσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού ΕΤΠ) 

Επαγγελματικός 
προσανατολισμός 
(Επαγγελματική 

παροχή συμβουλών) 

1 013 1 246 1 262 500 

Κατάρτιση, 

επανακατάρτιση και 
επαγγελματική 

κατάρτιση 

1 013 2 962 3 000 000 

Ειδικές 

συμβουλευτικές 
υπηρεσίες με στόχο 
την 

επιχειρηματικότητα και 

70 2 500 175 000 



την ανάπτυξη 

«φυτωρίου 
επιχειρήσεων» 

Συνεισφορά για τη 
σύσταση επιχείρησης 
(Επίδομα μη 

μισθωτού) 

150 15 000 2 250 000 

Μερικό σύνολο (α): – 6 687 500 

(67, 21 %) 

Επιδόματα και κίνητρα (δράσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ 

Επιδόματα αναζήτησης 

εργασίας 

1 013 3 023 3 062 500 

Επίδομα κινητικότητας 100 2 000 200 000 

Μερικό σύνολο (β):  3 262 500· 

(32, 79 %) 

Δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, 
καθώς και δραστηριότητες ελέγχου: 

1.Δραστηριότητες 
προετοιμασίας 

 

 

 

 

 

- 

 

2. Διαχείριση  

3. Ενημέρωση και 

δημοσιότητα 

 

4. Έλεγχος και 

υποβολή εκθέσεων 

 

Μερικό σύνολο (γ)  

Συνολικό κόστος (α + 
β + γ): 

 

Συνεισφορά ΕΤΠ (60 
% των συνολικών 

δαπανών) 

 

 

 


