Προγράμματα ΟΑΕΔ για
την Απασχόληση Ανθρώπων
με Αναπηρία

Προγράμματα ΟΑΕΔ
1. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με
επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών
ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300
ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων
από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών
Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται
σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50
θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας
για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α) 20537/752/18-102010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010)
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για
ανθρώπους που ανήκουν στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Η επιχορήγηση
αφόρα μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που
αντιστοιχεί στο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Το σύνολο των
ανθρώπων που θα προσληφθούν ανέρχεται στους 2.300 εκ των οποίων οι
2.200 με πλήρη απασχόληση και οι 100 με μερική απασχόληση. Επιπλέον,
από τις 2.300 θέσεις οι 2080 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα με
Αναπηρίες (A.με.Α) ηλικίας 18-64 ετών
Το

πρόγραμμα

απευθύνεται

σε

ιδιωτικές

επιχειρήσεις

και

γενικά

εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις
που

απασχολούν

έως

50

άτομα

κατά

την

ημερομηνία

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.
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Μετά

τη

λήξη

της

επιχορήγησης

οι

επιχειρήσεις

δεσμεύονται

να

διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12)μήνες ακόμα.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ποσών επιχορήγησης
λαμβάνονται οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/
επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου
βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) επί
των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών
και εργαζομένων) που αντιστοιχούν στην
πλήρη ή μερική απασχόληση και για τα
τρία έτη από την κάθε πρόσληψη και
αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ
και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη, εκτός του
ποσού επιχορήγησης, που αντιστοιχεί σε ασφαλιστικές εισφορές των
λοιπών επικουρικών ταμείων, το οποίο καταβάλλεται

απευθείας στην

επιχείρηση.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Επαγγελματικά
Σωματεία και Ενώσεις αυτών, Σωματεία, Αστικές Εταιρίες μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί (Ν.2716/17.5.1999), Κοινοπραξίες
και γενικά Εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Σημείωση: Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια
του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση του
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προσωπικού τους, λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας ή εθελουσίας
εξόδου που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων
παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων.
Σε περίπτωση απόλυσης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε
αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν
μετά

από

μεταβίβαση

ή

αλλαγή

νομικής

μορφής

ή

διάλυση

και

επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο
δραστηριότητας.

Άνεργοι με αναπηρία θα πρέπει:
 Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε
ισχύ
 Να έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την Υπηκοότητα άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι Έλληνες Ομογενείς που έχουν δικαίωμα
διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας
 να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο Έντυπο εξατομικευμένης
παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Επιπλέον:
Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., του
Ν.2643/1998, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας του, το
οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή
Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ στην οποία
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αναφέρεται

ότι

το

άτομο

με

Αναπηρία

είναι

«ανίκανο

για

κάθε

βιοποριστική εργασία».
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άτομα προσκομίζουν Απόφαση
Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ με πάθηση προερχόμενη από χρήση
τοξικών ή άλλων ουσιών, για την ένταξή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία
και

την

εγγραφή

τους

στα

μητρώα

ανέργων

απαιτείται

βεβαίωση

απεξάρτησης.

Διαδικασία υπαγωγής
Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον
υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην
αρμόδια

Υπηρεσία

του

ΟΑΕΔ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή
ΚΠΑ ή ΚΠΑ2).

Εάν η επιχείρηση διατηρεί
υποκαταστήματα,
αίτηση
στην

θα

τότε

η

υποβάλλεται

Υπηρεσία,

στην

αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα ή το υποκατάστημα που θα
απασχοληθεί το προς επιχορήγηση προσωπικό.
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Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Γρ.
Εργασίας ΕΚΟ,ή ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει
πρόσβαση στο διαδίκτυο.

2. Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής
Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με
Αναπηρίες (A.με.Α)
Στόχος του προγράμματος είναι η δυνατότητα βελτίωσης των συνθηκών
εργασίας των απασχολουμένων ατόμων με Αναπηρίες, η στήριξή τους στον
εργασιακό χώρο, η εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας
καθώς και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης
των ΝΕΕ για Εργονομική Διευθέτηση του χώρου εργασίας.
Ο αριθμός των συνολικά ωφελούμενων ατόμων θα ανέλθει στα 50 άτομα.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαιούχοι είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Επαγγελματικά
Σωματεία

και

Ενώσεις

αυτών,

Σωματεία,

Αστικές

Εταιρίες

μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί (Ν.2716/17.5.1999),
Κοινοπραξίες και γενικά Εργοδότες που θα απασχολήσουν Άτομα με
Αναπηρίες και θα ενταχθούν στο «Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης
εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών
ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300
Αναπηρίες

(A.με.Α),

Απεξαρτημένων

από

ανέργων Ατόμων με

εξαρτησιογόνες

ουσίες,
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Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που
βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο».

Ποσό Επιχορήγησης
Ο ΟΑΕΔ, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο, συμμετέχει σε ποσοστό 90% του
κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για κάθε μία από τις εργονομικές
διευθετήσεις

του

χώρου

εργασίας

(προσαρμοσμένες

βοηθητικές

τεχνολογικές εγκαταστάσεις, προσαρμογή του χώρου εργασίας, ειδικός
εξοπλισμός, αγορά λογισμικού για άτομα με αναπηρία, κ.λ.π.) και μέχρι του
ποσού των τριών (2.500,00) ΕΥΡΩ για κάθε μία από αυτές.

Δικαιολογητικά Υπαγωγής στο πρόγραμμα
Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα απαιτείται :
Αίτηση της επιχείρησης που απασχολεί το Α.με.Α , η οποία υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ ή
ΚΠΑ2 ).
Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των
Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή

ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν

έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο

Δικαιολογητικά καταβολής της επιχορήγησης
Για την καταβολή του αναλογούντος ποσού του κόστους της εργονομικής
διευθέτησης, η επιχείρηση θα υποβάλει αίτηση, μαζί με τα σχετικά
τιμολόγια για τη δαπάνη της εργονομικής διευθέτησης, στην αρμόδια
Υπηρεσία πληρωμής του ΟΑΕΔ.
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Η αρμόδια για την καταβολή της επιχορήγησης Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. μετά
τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών προβαίνει στην πληρωμή
του ποσού που αντιστοιχεί στον Ο.Α.Ε.Δ. (σε ποσοστό 90% επί του
συνολικού ύψους της κάθε δαπάνης), χωρίς το ποσό αυτό να υπερβαίνει το
ανωτέρω οριζόμενο δηλαδή τα 2.500,00 ΕΥΡΩ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν τα τμήματα «Επίλυση διαφορών» και
«Διαδικασία παρακολούθησης & ελέγχου του προγράμματος» του παρόντος
πληροφοριακού εντύπου.

3. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την
πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά
σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες
ομάδες – ΤοπΕΚΟ»
Η

πρόσκληση

υποβολής

αιτήσεων

συμμετοχής

στο

Πρόγραμμα

επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ωφελούμενων των δράσεων
«Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης − ΤΟΠΣΑ», αναμένεται να δημοσιευτεί άμεσα
από τα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι Επιδότησης
Από το πρόγραμμα μπορούν να επιδοτηθούν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις
(εκτός από εξαιρούμενες οικονομικές δραστηριότητες όπως νυχτερινά
κέντρα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, οι
επιχειρήσεις

προώθησης

προϊόντων

και

παροχής

υπηρεσιών

μέσω
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τηλεφώνου, εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους, τα
ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ, Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική
δραστηριότητα) και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν
οικονομική δραστηριότητα και δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του
τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή
στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

Ποσό επιχορήγησης
Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα
από την ημερομηνία πρόσληψής του.
α) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους
ωφελούμενους

ανέργους

(μισθωτοί και ημερομίσθιοι)
κάτω

των

25

ετών

ανέρχεται στο ποσό των 15
€ την ημέρα και μέχρι 25
ημέρες

το

μήνα

(ημέρες

ασφάλισης).
β) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους
ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25
ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα
(ημέρες ασφάλισης).
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.
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Διάρκεια επιχορήγησης.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για
τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε
(25) ημέρες ασφάλισης και θα καταβάλλεται σε δίμηνη βάση
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ www.oaed.gr
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

