Ο.Α.Ε.Δ.- ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ* ΚΑΙ Η ΧΡΗΣIΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
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ΚΑΡΤΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
1. Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α.
σύμφωνα με το Ν. 2643/98 με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό
αναπηρίας το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω
ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα.
2. Αστυνομική ταυτότητα
3. Α.Φ.Μ.

* Για την έκδοση κάρτας ανεργίας Α.Μ.Ε.Α. πρέπει απαραίτητα να προσέλθει
το ίδιο το άτομο στο Γραφείο Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων
(Πειραιώς 52, 3ος όροφος)μετά από ραντεβού στο τηλ.: 210-5288461

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΑΕΔ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Πειραιώς 52, Αθήνα
Τηλ.: 210-5288458
Ραντεβού: 210-5288461

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Α) ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Συμμετοχή σε προκηρύξεις Δημοσίου για ΑΜΕΑ (Ν. 2643/1998) με σύσταση
κοινής επιτροπής ΑΣΕΠ-ΟΑΕΔ η οποία δίνει την δυνατότητα για κατάληψη
θέσεων από ΑΜΕΑ με ποσοστό 3 %.

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

ΑΠΟ

ΤΟΝ

Ο.Α.Ε.Δ.-ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ)
Το ποσό επιδότησης από τον ΟΑΕΔ για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες
ΑΜΕΑ ανέρχεται στα 16.600€.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
διαρθρώνονται ως εξής:
Τριετές πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη και
απασχόληση ατόμων με πλήρες ωράριο (36 μήνες με επιδότηση και 12 μήνες
χωρίς επιδότηση).
Η επιδότηση ανέρχεται σε 25 ευρώ την ημέρα. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται
κατά 1,50 ευρώ εάν το άτομο είναι γυναίκα. Επιπλέον, κατόπιν του πρώτου
12μηνου απασχόλησης του ατόμου, η επιχείρηση επιδοτείται με το ποσό των
300 ευρώ εφάπαξ, για την ομαλή προσαρμογή του στον εργασιακό χώρο.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
1. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κάρτα ανεργίας ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ.
2. Να μην υπάρχει α΄βαθμού συγγένεια μεταξύ του εργοδότη και του
εργαζόμενου (γονείς, τέκνα, σύζυγοι).
3. Δεν επιχορηγούνται ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε., και μέλη του δ/σ
Α.Ε.
4. Δεν επιχορηγούνται επιχειρήσεις για την απασχόληση των ίδιων ατόμων
για τα οποία έχουν επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα κατά τα έτη 1998-2004.
5. Δεν επιχορηγούνται επιχειρήσεις στις οποίες ο μέσος όρος του προσωπικού
τους κατά το τελευταίο 12μηνο δεν ήταν σταθερός, εκτός εάν η μείωση
προέκυψε λόγω συνταξιοδότησης, εθελουσίας εξόδου, στράτευσης, λήξης
σύμβασης ορισμένου χρόνου.
6.

Δεν επιχορηγούνται Τράπεζες, Δ.Ε.Κ.Ο. και οι θυγατρικές τους, Π.Α.Ε.,

πολιτικές οργανώσεις και κόμματα.

Γ) Προγράμματα κατάρτισης των ανέργων ΑΜΕΑ, οι οποίοι διαθέτουν κάρτα
ανεργίας για ΑΜΕΑ, από ΚΕΚ.
Η επιδότηση των ΑΜΕΑ καθορίζεται σε 4 Ευρώ την ώρα.

