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Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» 
 

ΔΡΑΗ 2: 

«Ολοκλθρωμζνο χζδιο Παρζμβαςθσ για τθ ςτιριξθ των επιχειριςεων και 
εργαηομζνων τουσ, μζςω δράςεων ςυμβουλευτικισ, κατάρτιςθσ και παροχισ 
κινιτρων για τθν τόνωςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ 
ςτθν αγορά εργαςίασ», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 36.000.000€ 

Δικαιοφχοι είναι οι επιχειριςεισ, που ζχουν κάνει ζναρξθ δραςτθριότθτασ πριν από 
τθν 1θ Ιανουαρίου 2011, απαςχολοφν 5 εργαηόμενουσ και άνω (5 ΕΜΕ) και  
ςχεδιάηουν να προχωριςουν ςτθν εφαρμογι αλλαγϊν και μζτρων αναδιάρκρωςθσ 
και προςαρμογισ, τα οποία κα επιφζρουν ςοβαρζσ ανακατατάξεισ και επιπτϊςεισ 
ςτο επιχειρθςιακό και εργαςιακό τουσ περιβάλλον. 

Μζςα από αυτι τθ δράςθ ενιςχφονται ολοκλθρωμζνα ςχζδια παρζμβαςθσ με 
ανώτατο επιλζξιμο προχπολογιςμό (Δθμόςια Δαπάνθ) 20.000€.  

Στο πλαίςιο του προτεινόμενου ολοκλθρωμζνου ςχεδίου παρζμβαςθσ, μπορεί 
ακόμθ να χρθματοδοτθκεί θ δθμιουργία νζασ/ων κζςθσ/εων εργαςίασ (1 ΕΜΕ) και 
διατιρθςι τουσ τουλάχιςτον για (12) μινεσ από τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, ο ανϊτατοσ επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ δφναται να ανζλκει μζχρι 
το ποςό των 35.000 € (Δθμόςια Δαπάνθ). 

Ωσ επιλζξιμεσ ενζργειεσ για τισ επιχειριςεισ που κα επιλεγοφν για χρθματοδοτικι 
ενίςχυςθ ςτο πλαίςιο του παρόντοσ προγράμματοσ κεωροφνται οι δφο παρακάτω 
ενζργειεσ: 

Α) υμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ Συμβοφλου 
προςαρμογισ, παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν επιχείρθςθ για κζματα 
επιχειρθματικισ λειτουργίασ ι προςωπικοφ, κ.α. 

Β) Ενζργειεσ κατάρτιςθσ: κατάρτιςθ / επανακατάρτιςθ του προςωπικοφ, κατάρτιςθ 
ςυνδυαςμζνθ με εργαςία ι εκ περιτροπισ εργαςία και κατάρτιςθ. 

Κατά τθ διαμόρφωςθ του ςυνολικοφ προτεινόμενου προχπολογιςμοφ από τθν 
επιχείρθςθ, είναι υποχρεωτικι θ ςφνδεςθ των προβλεπόμενων δαπανϊν με τισ 
παρακάτω κατθγορίεσ επιλζξιμων δαπανϊν: 

1. Υπθρεςίεσ υμβοφλων. Στθν κατθγορία αυτι, οι δαπάνεσ αφοροφν: 

I. Τεχνικι βοικεια (ςφνταξθ ςχεδίου προςαρμογισ, ςφνταξθ φακζλου 
υποβολισ, επίβλεψθ υλοποίθςθσ του ςχεδίου και ςφνταξθ των 
περιοδικϊν εκκζςεων κακϊσ και τθσ τελικισ ζκκεςθσ – αναφοράσ). 

II. Δαπάνεσ παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν επιχείρθςθ για 
κζματα επιχειρθματικισ λειτουργίασ,  ι προςωπικοφ ι ςε οργανωτικά 
ςυςτιματα-διαδικαςίεσ.  
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III. H αμοιβι του Συμβοφλου Προςαρμογισ υπολογίηεται ωσ εξισ: 150 
ευρϊ ανά εργαηόμενο (x) επί το ςυνολικό αρικμό απαςχολουμζνων τθσ 
επιχείρθςθσ. (ελάχιςτθ Αμοιβι 750 ευρϊ – μζγιςτθ  5.000 ευρϊ.    

2. Ενζργειεσ Κατάρτιςθσ. Η κατθγορία αυτι περιλαμβάνει τισ δαπάνεσ: 

I. Δαπάνεσ πιςτοποιθμζνων Κζντρων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) 

II. Δαπάνεσ καταρτιηομζνων  (Αμοιβζσ καταρτιηομζνων ) 

III. Δαπάνεσ επιχείρθςθσ (δαπάνεσ υλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ 
ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ, πρϊτεσ φλεσ πχ γραφικι φλθ ι 
αποςβζςεισ εξοπλιςμοφ) 

Το Μζςο Ωριαίο Κόςτοσ (Μ.Ω.Κ.), υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ 
ανά καταρτιηόμενο ανζρχεται μζχρι το ποςό των δεκαζξι (16,00) Ευρϊ, εκ των 
οποίων πζντε (5) ευρϊ ανά ϊρα κατάρτιςθσ είναι το εκπαιδευτικό επίδομα για 
κάκε καταρτιηόμενο, και το υπόλοιπο ποςό αφορά: 

 ςτθν αμοιβι του ΚΕΚ για τισ δαπάνεσ υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ, και 

 ςτισ δαπάνεσ τθσ επιχείρθςθσ για πρόςκετθ παροχι ςε πρϊτεσ φλεσ, 
αποςβζςεισ εξοπλιςμοφ και λοιπζσ δαπάνεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ 
πρακτικισ άςκθςθσ. 

3. Δθμιουργία Νζασ/ων Θζςθσ/εων εργαςίασ 

Για τθ δθμιουργία νζασ/νζων κζςθσ/κζςεων εργαςίασ (1 ΕΜΕ), προβλζπεται θ 
κάλυψθ του μιςκολογικοφ κόςτουσ για δϊδεκα (12) μινεσ μζχρι του ποςοφ των 
15.000€. 

 


