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42.600 επιδοτούμενες νέες θέσεις  εργασίας  μέσω 8 ανοικτών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ 

με επιχορήγηση έως και 100% μισθού και εισφορών 

 

Κωστής  Χατζηδάκης:  Χτίζουμε «γέφυρες» για την επανένταξη των ανέργων  με 

βελτιωμένες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης  

 

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η 

ακόλουθη ανακοίνωση:  

 

Στο πλαίσιο των νέων και βελτιωμένων ενεργητικών απασχόλησης του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο ΟΑΕΔ υλοποιεί τα παρακάτω 8 ανοικτά 

προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 440 εκατ. ευρώ με 42.600 επιδοτούμενες νέες 

θέσεις εργασίας και επιχορήγηση του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών σε ποσοστό 

έως και 100%. Πρόκειται για προγράμματα «αμέσου δράσεως» για την τόνωση της 

απασχόλησης που μπορεί να  λειτουργήσουν ως «γέφυρα» μέχρι την ενεργοποίηση της 

νέας γενιάς  πρωτοβουλιών που θα  τρέξουν με κεφάλαια του ΕΣΠΑ και του Ταμείου 

Ανάκαμψης την επόμενη ημέρα της πανδημίας. 

 

Ειδικότερα:  

 

1. Πρόγραμμα Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας με 9.200 νέες θέσεις 

εργασίας, διάρκειας 12 μηνών με ελάχιστες μεικτές απολαβές τα 830€ για 

επιδοτούμενους ανέργους που μετατρέπουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή 

επανένταξης στην αγορά εργασίας». Η επιδότηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου 

μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 830€ μηνιαίως.  

 

2. Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών με 8.500 νέες θέσεις 

εργασίας σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και 

των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 

μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη 

μισθολογικού κόστους έως τα 750€ μηνιαίως.  



 

 

3. Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω με 7.000 νέες θέσεις 

εργασίας στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, 

Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, διάρκειας 12 μηνών. Η μηνιαία επιδότηση 

ανέρχεται στα 473€ (άνεργοι έως 49 ετών), 568 € (άνεργοι 50+ ετών), 615 € 

(μακροχρόνια άνεργοι) και 710 € (μακροχρόνια άνεργοι 50+ ετών). 

 

4. Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων έως 39 ετών με 5.200 νέες θέσεις 

εργασίας σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης, διάρκειας 15 μηνών. Η επιδότηση 

ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 

800€ μηνιαίως.  

 

5. Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας Ανέργων έως 29 ετών με 5.000 

θέσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή 

δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή 

διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ, διάρκειας 6 μηνών. Ο ΟΑΕΔ καταβάλει καθαρή 

ημερήσια αποζημίωση 25€ για 6 ώρες έως τα 550€ μηνιαία. 

 

6. Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών με 3.500 νέες θέσεις 

εργασίας, διάρκειας 10 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου 

μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750€ μηνιαία.  

 

7. Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Ανέργων 18-30 ετών με 3.000 

νέες θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, διάρκειας 7 μηνών. Ο ΟΑΕΔ καταβάλει μηνιαία 

αποζημίωση ίση με το 100% του κατώτατου μισθού (με πλήρεις ασφαλιστικές 

εισφορές).  

 

8. Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες με 1.200 νέες 

θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 

μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη 

μισθολογικού κόστους έως τα 800€ μηνιαία. 

 

Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται τα 

αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.  

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Τα 

ανοιχτά προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ, με υψηλά ποσοστά επιδότησης του μισθού και 

των ασφαλιστικών εισφορών που φτάνουν έως και το 100% συνιστούν μια πολύτιμη 

γέφυρα για την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Θα διαδραματίσουν 



 

σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα την επόμενη ημέρα της 

πανδημίας και σηματοδοτούν την έμφαση που δίνει ο ΟΑΕΔ στις βελτιωμένες ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης. Με δεδομένο μάλιστα ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα οκτώ 

αυτά προγράμματα έχουν απλουστευθεί και οι διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και 

πληρωμής έχουν επιταχυνθεί, προσβλέπουμε σε υψηλή ανταπόκριση από τους εργοδότες». 

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Η νέα γενιά ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης του ΟΑΕΔ περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα επιδότησης της εργασίας 

με αυξημένη επιχορήγηση και πιο απλούς όρους και διαδικασίες, δίνοντας στις επιχειρήσεις 

ισχυρά κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την πρόσληψη ανέργων. Η 

απορροφητικότητά τους έχει αυξηθεί σημαντικά παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας στην 

οικονομία και στόχος μας είναι να επενδύουμε διαρκώς σε νέες και αποτελεσματικές 

ενεργητικές πολιτικές, καθώς αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της 

απασχόλησης και τη στήριξη της αγοράς εργασίας την επόμενη μέρα». 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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