
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών 
για την απασχόληση 2.000  ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες 

(AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών 

Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα 
Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με 

Αναπηρίες 

 
To πρόγραμμα απευθύνεται  σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 
4430/2016 (Α’ 205), και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν 
τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση των προαναφερθέντων 
κοινωνικών ομάδων. 

Μέσω του προγράμματος επιχορηγείται η απασχόληση των ατόμων αυτών 

αρχικώς για δώδεκα (12) μήνες, ενώ παρέχεται η δυνατότητα δύο επεκτάσεων 
του χρόνου επιδοτούμενης απασχόλησης για άλλους δώδεκα (12) συν άλλους 
δώδεκα (12) μήνες. Η επιχορήγηση για κάθε μήνα  απασχόλησης των  
ωφελούμενων ανέργων  ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους και 
μέχρι του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως για τους εργαζόμενους με πλήρη 

απασχόληση και μέχρι του ποσού των 350 ευρώ μηνιαίως για τους εργαζόμενους 
με μερική απασχόληση.   

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα 
είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του 
τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό 
σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία ( Γραφείο Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών 
Ομάδων ΚΠΑ2). Η σύσταση γίνεται σύμφωνα με τις επαγγελματικές επιλογές των 
ανέργων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια 
Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.  

Οι  επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί ή φορείς, του άρθρου 3 του ν.4430/2016 (Α΄ 
205), που θα ενταχθούν στο  πρόγραμμα και θα απασχολήσουν Άτομα με 

Αναπηρίες δύναται επιπλέον να ενταχθούν σε Πρόγραμμα Εργονομικής 
Διευθέτησης του χώρου εργασίας. Ο Οργανισμός  συμμετέχει σε ποσοστό 90% του 
κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για εργονομικές διευθετήσεις του χώρου 
εργασίας (προσαρμοσμένες βοηθητικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις, προσαρμογή 
του χώρου εργασίας, ειδικός εξοπλισμός, αγορά λογισμικού για άτομα με αναπηρία 

και λοιπές διευθετήσεις) και μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
(2.500) ευρώ. 
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