
Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 1.200 ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ),
απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή
νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο & Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων για

εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες

ΣΚΟΠΟΣ

Δημιουργία  1.200  νέων  θέσεων  εργασίας,  πλήρους  ή  μερικής  απασχόλησης,  για  την  πρόσληψη  Ατόμων  με
Αναπηρίες  (ΑμεΑ),  Απεξαρτημένων  από  εξαρτησιογόνες  ουσίες,  Αποφυλακισμένων,  Νεαρών  Παραβατικών
Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιχειρήσεις  και  εργοδότες  του  ιδιωτικού  και  του  κοινωνικού  τομέα  (για  όλες  τις  κατηγορίες  ωφελουμένων),
επιχειρήσεις  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  καθώς  και  επιχειρήσεις,  φορείς  και  Οργανισμοί  του
δημοσίου τομέα (άρθρο 51 του ν.1892/1990 (101 Α΄) για την πρόσληψη ωφελουμένων της κατηγορίας ΑμεΑ, που
δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την αίτηση και δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από
κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα). 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι  του  προγράμματος  είναι  τα  Ατομα  με  Αναπηρίες  (ΑμεΑ),  τα  Απεξαρτημένα  Ατομα  από
εξαρτησιογόνες ουσίες, τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά Παραβατικά Ατομα ή τα Νεαρά Ατομα που βρίσκονται σε
κοινωνικό κίνδυνο, εγγεγραμμένα στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η διάρκεια  του  προγράμματος  είναι  για  12 μήνες,  με  δυνατότητα επέκτασης  για  άλλους  12 (ανώτατο δυνατό
σύνολο χρονικής διάρκειας οι 24 μήνες). Τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών
για  τις  θέσεις  πλήρους απασχόλησης ορίζονται  στο 90% του σχετικού κόστους,  με  ανώτατο όριο τα 800 ευρώ
μηνιαίως. Για τα αντίστοιχα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για τις θέσεις
μερικής απασχόλησης η επιχορήγηση ορίζεται στο 90%, με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ μηνιαίως. Στην επιχορήγηση
συμπεριλαμβάνεται ακόμη το 90% του ποσού που αντιστοιχεί στο  Δώρο Χριστουγέννων,στο Δώρο Πάσχα και στα
επιδόματα αδείας, όπου καταβάλλονται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Οι ενδιαφερόμενες  επιχειρήσεις  υποβάλλουν αιτήσεις  ηλεκτρονικά μέσω του  http://ait.oaed.gr από τον
ιστότοπο  www.oaed.gr στο  Γραφείο  Εργασίας  Ειδικών  Κοινωνικών  Ομάδων  ή  ΚΠΑ2  που  ανήκει  η  έδρα  ή  το
υποκατάστημα όπου θα απασχοληθεί το άτομο το οποίο θα προσληφθεί
 ο ΟΑΕΔ επιβεβαιώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και εκδίδει εγκριτική απόφαση
 οι  εργασιακοί  σύμβουλοι  του  ΟΑΕΔ  υποδεικνύουν  στην  επιχείρηση  υποψήφια  άτομα  από  το  μητρώο
ανεργίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προγράμματος και τα απαιτούμενα προσόντα της αιτούμενης θέσης
 η επιχείρηση επιλέγει και προσλαμβάνει το άνεργο άτομο. 

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 

http://www.oa  ed.gr/anoikta-programmata   
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