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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΣΠΑ) 

 
Ενίσχυση επιχειρήσεων με επιδότηση 100%  

του κόστους κατάρτισης προσωπικού  
και εκπόνησης σχεδίων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης 

 
Η «Ταυτότητα» του Προγράμματος 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«∆ιαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης» 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων με 100% επιδότηση για την εκπόνηση και εφαρμογή 
Ολοκληρωμένων Σχεδίων ∆ιαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και Εργαζομένων με στόχο την 
ανταπόκριση τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών. 
 
Πιο συγκεκριμένα η δράση θα επιδοτεί τη σύνταξη ενός Πλάνου Αναδιάρθρωσης της επιχείρησης και την 
υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλάνου κατάρτισης των εργαζομένων της. 
 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα 
υλοποιήσουν και τις δύο κατωτέρω ενέργειες: 
 

1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
- Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη «Σχεδίου ∆ιαρθρωτικής Προσαρμογής» της Επιχείρησης και του 

Ανθρώπινου ∆υναμικού της.  
Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν: 

a) Τεχνική βοήθεια (σύνταξη σχεδίου προσαρμογής, σύνταξη φακέλου υποβολής, επίβλεψη υλοποίησης 
του σχεδίου και σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων καθώς και της τελικής έκθεσης – αναφοράς) 

b) ∆απάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής 
λειτουργίας, ή προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήματα – διαδικασίες. 

c) ∆απάνες εξειδικευμένων φορέων /επιχειρήσεων Συμβούλων ή ειδικών επιστημόνων ελευθέρων 
επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες Συμβούλων ή ειδικών επιστημόνων οι οποίοι απασχολούνται 
στην επιχείρηση. 

2. Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες: 

- ∆απάνες πιστοποιημένων φορέων Κατάρτισης (ΚΕΚ) 
- Δαπάνες καταρτιζομένων ( Αμοιβές καταρτιζομένων) 
- Δαπάνες επιχείρησης (δαπάνες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης, πρώτες ύλες πχ γραφική ύλη) 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει: 

1. Να απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω. 
Ως αριθμός εργαζομένων ορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με την 
τελευταία ΑΠ∆, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, συνοδευόμενη και από Υπεύθυνη ∆ήλωση 
Επικαιροποίησης μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης 
2. Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια 
3. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008 και να μην ήταν 

προβληματικές (βλ,. Παράρτημα Ι)  την 1η Ιουλίου 2008.  
Μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές κατά την ημερομηνία εκείνη, αλλά κατέστησαν 
προβληματικές στη συνέχεια συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. 
 
Επιπλέον : 
- Μία επιχείρηση δεν μπορεί να λάβει συνολικό ποσό επιδότησης άνω των 500.000€ κατά την περίοδο 1 
Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεμβρίου 2010 ( κανόνας de Minimis). 

- Ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε 
«εκ περιτροπής» εργασία, είτε είναι σε μερική απασχόληση μέχρι την υποβολή της αίτησης προς 
χρηματοδότηση. 
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MENTORING  ΑΕ 
 Λ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40 

152 32, Χαλάνδρι 
Τ.  210 6800743 
Φ.  210 6800744 

e-mail: info@mentoring.com.gr   
web: www.mentoring.com.gr 

 

MENTORING CONSULTING  
INTERNATIONAL SRL 

B-dul Burebista,nr 1,Bloc D15, 
Sector 3, Bucuresti, Romania 

T/F (+40) 213 205527 
e-mail: contact@mentoring.com.ro  

web: www.mentoring.com.ro      
 

- ΔΕΝ έχουν ∆ικαίωμα συμμετοχής 
a) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 
b) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. 
c) Εποχικές Επιχειρήσεις, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, φαρμακεία, 
επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και 
επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα 
διασκέδασης), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια και συναφή αυτών. 

 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού κάθε πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 500.000€, αφού ληφθεί 
υπόψη ο κανόνας de Minimis. 
 

Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία 
επιλέξιμων δαπανών 

Α/Α Επιλέξιμη Κατηγορία Δαπάνης Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων δαπανών ανά κατηγορία 

1 

Υπηρεσίες Συμβούλων (Σύνταξη Σχεδίου 
Προσαρμογής και Φακέλου Υποβολής/ 
Επίβλεψη Υλοποίησης Σχεδίου 
Προσαρμογής/δαπάνες μετακίνησης – 
διαμονής – διατροφής) 

Ενδεικτικά η αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής υπολογίζεται ως 
150 ευρώ ανά εργαζόμενο επί το συνολικό αριθμό 
απασχολουμένων της επιχείρησης. 
Σε   κάθε   περίπτωση   η   αμοιβή   του   Συμβούλου 
Προσαρμογής δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 10.000 ευρώ 
ούτε να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ. 

2 Κατάρτιση 

Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.), υλοποίησης του προγράμματος 
κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ανέρχεται μέχρι το ποσό των 
δεκατριών (13,00) Ευρώ, εκ των οποίων πέντε (5) ευρώ, ανά 
ώρα κατάρτισης είναι το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε 
καταρτιζόμενο, και το υπόλοιπο ποσό αφορά: 
- στην αμοιβή του ΚΕΚ για τις δαπάνες υλοποίησης της 
κατάρτισης, και 
- στις δαπάνες της Επιχείρησης για πρόσθετη παροχή σε πρώτες 
ύλες, αποσβέσεις εξοπλισμού και λοιπές δαπάνες για την 
υλοποίηση της πρακτικής άσκησης 

 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
Η συνολική ∆ημόσια ∆απάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000.000 €.  
 
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Τα προτεινόμενα έργα θα επιδοτούνται 100%. 
 
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Οι υποψήφιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την 
ημέρα δημοσίευσης της Πρόσκλησης (1/11/2010) και για 40 ημέρες. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη MENTORING AE 
στο τηλέφωνο 210-6800743 ή στείλτε μας e-mail στο info@mentoring.com.gr 

Η παροχή πληροφοριών για τα Προγράμματα, η αποστολή ενημερωτικού υλικού  καθώς 
και η τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τα στελέχη της MENTORING, δεν 

επιφέρει καμία δέσμευση ή/και οικονομική υποχρέωση από πλευράς των 
ενδιαφερομένων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) θεωρείται προβληματική επιχείρηση όταν πληροί τους 
ακόλουθους όρους: 
α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό 
του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί 
κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή  
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για 
τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως 
εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου 
έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή 
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις  
της  εγχώριας  νομοθεσίας  ώστε  να  υπαχθεί  σε  συλλογική  πτωχευτική διαδικασία. 
 
Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού, ότι είναι προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν 
πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της παρούσας παραγράφου. 
 
Μια μεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληματική στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του 
εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά 
τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή 
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για 
τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως 
εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού 
έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή 
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου 
που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία. Ακόμα και στην 
περίπτωση που δεν συντρέχει καμία από τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, μια εταιρεία 
μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληματική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας 
προβληματικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των 
αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη 
δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας 
του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση μπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί 
σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει. 
 

 


