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1. Αντικείμενο του Προγράμματος

Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την μελέτη και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων
Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και εργαζομένων», με
στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η
οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη
διαδικασία παραγωγής τους.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις που θα πρέπει να λάβει η
επιχείρηση και αφορούν προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωσή της που
σχετίζονται με την:
 βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων μέσω της εισαγωγής μεθόδων διοίκησης
ανθρώπινου δυναμικού που συμβάλουν στην εξοικονόμησή τους.
 ανάπτυξη κατάλληλων μοντέλων και πρακτικών για την
αποτελεσματικότερη οργάνωση της επιχείρησης και αξιοποίησης των
εργαζομένων της.

2. Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποσκοπεί:
Ι.

Στην βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των
επιχειρήσεων μέσω της επικράτησης εργασιακών συνθηκών
κουλτούρας προσαρμογής στο δύσκολο και διαρκώς μεταβαλλόμενο
οικονομικό περιβάλλον που καλούνται να λειτουργήσουν.

ΙΙ.

Στην ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων μέσω της
αναβάθμισης των εργασιακών προσόντων και δεξιοτήτων τους σε
τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του προγράμματος.

3. Δράσεις του Προγράμματος

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα
λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση για την ανάληψη δράσεων σχετικά
με:
Ι.

Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα βελτίωσης της
επιχειρηματικής λειτουργίας, αύξησης της αποτελεσματικότητάς της
και απόδοσης των εργαζομένων της

ΙΙ.

Την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ή επανακατάρτισης των
εργαζομένων.

4. Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα

Αίτηση συμμετοχής για χρηματοδοτική ενίσχυση μέσω του προγράμματος
«Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων Εντός της Οικονομικής
Κρίσης» μπορούν να υποβάλουν όσες επιχειρήσεις απασχολούν περισσότερους από
50 εργαζόμενους, δραστηριοποιούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας και
αντιμετωπίζουν επιχειρησιακά (ανάμεσα σε άλλα) προβλήματα όπως:
 Αύξηση ζημιών

 Αυξανόμενη δανειοληψία

 Μείωση του κύκλου εργασιών

 Αύξηση των οικονομικών

 Διόγκωση αποθεμάτων

επιβαρύνσεων

 Πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα

 Εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του

 Φθίνουσα ταμειακή ροή

καθαρού ενεργητικού

5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες τις οποίες η επιχείρηση θα επιλέξει να
εφαρμόσει στα πλαίσια του προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή
Εργαζομένων και Επιχειρήσεων Εντός της Οικονομικής Κρίσης» σε
συνεργασία με τον Σύμβουλο, μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις
ανάγκες και τις προτεραιότητές της και πρέπει να περιέχουν επεμβάσεις
σχετικές με το αντικείμενο και τους σκοπούς του προγράμματος.

6. Πρόγραμμα Κατάρτισης & Εκπαίδευσης



Τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης που η Επιχείρηση θα
επιλέξει να υλοποιήσει θα πρέπει να είναι σχετικά με το αντικείμενό
της και με τις ανάγκες των εργαζομένων της.

 Τα προγράμματα κατάρτισης είναι 40 - 300 ώρες. Από τις ώρες αυτές
το 60% είναι θεωρητική κατάρτιση και το 40% πρακτική άσκηση
εντός ωραρίου.
 Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται υποχρεωτικά μέσω
Πιστοποιημένων Δομών (ΚΕΚ)

7. Προϋπολογισμός Προγράμματος

Α.

Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών:
από 10.000€ - 25.000€.

Β.

Προγράμματα κατάρτισης
13€/ ώρα κατάρτισης/ εκπαιδευόμενο.

Στο ανωτέρω κόστος συμπεριλαμβάνεται εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ ώρα
θεωρητικής κατάρτισης/ εκπαιδευόμενο
Γ.

Ποσοστό επιδότησης ενίσχυσης 100%.

8. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε απευθυνθείτε στα γραφεία της ΕΕΔΕ
Τμήμα Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος
Σωκράτους 111, 41336 Λάρισα
Τηλ.: 2410-553070, Fax: 2410-579649
e-mail: larissa@eede.gr κ. Σ. Ατέσης

