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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
2.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο μέσω των 

προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ, σημειώνοντας αύξηση 

 
Συνολικά 2.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν κατά τον Ιανουάριο του 2021 μέσω 
των νέων και βελτιωμένων προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ, σημειώνοντας 
αύξηση συγκριτικά με τις 1.195 νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο του 2020 
και τις 1.069 θέσεις τον Ιανουάριο του 2019 αντίστοιχα. Παρά το lockdown και τις 
επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας, η απορροφητικότητα των 
προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταγράφει αύξηση σε 
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 
 
Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί τα παρακάτω 7 ανοικτά προγράμματα με συνολικά 37.600 
επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας, με ποσοστά επιχορήγησης 60-100% του μισθού και 
των ασφαλιστικών εισφορών:  

 
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€ μηνιαία.  

 
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€ μηνιαία.  

 
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€ μηνιαία.  
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5. 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.  

 
6. 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).  

 
7. 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.  
 
Υπενθυμίζεται ότι στα παραπάνω προγράμματα, έχουν απλουστευτεί οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής, έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και πληρωμής και δεν 
υπάρχουν δεσμεύσεις μετά το τέλος της επιχορήγησης.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/anoikta-programmata  
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