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προσλάβουν προσωπικό», επισημαί-
νει στη Realnews ο διοικητής του Ορ-
γανισμού, Σπ. Πρωτοψάλτης. 

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, 
«σκοπός του ΟΑΕΔ είναι να μετατρα-
πεί σε παραγωγό προγραμμάτων που 
θα βοηθήσουν τους ανέργους να απο-
κτήσουν νέες δεξιότητες και να επα-
νακτήσουν τη θέση τους στην αγο-
ρά εργασίας και καλούμε τον κόσμο 
του επιχειρείν να επενδύσει στο ερ-
γατικό δυναμικό, αξιοποιώντας τα κί-
νητρα και τις ευκαιρίες που παρέχουν 
οι δράσεις μας για τη δημιουργία νέ-
ων θέσεων εργασίας».

Τα δύο του Δεκεμβρίου
Από τα οκτώ νέα προγράμματα, εντός 
Δεκεμβρίου θα υλοποιηθούν δύο και 
θα απευθύνονται σε 12.000 ανέρ-
γους. Πρόκειται για:
fΣυγχρηματοδοτούμενο πρόγραμ-
μα 7.000 θέσεων για ανέργους 30 
ετών και άνω στις Περιφέρειες Ανα-
τολικής Μακεδονίας, Θράκης, Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελ-
λάδας, διάρκειας 12 μηνών, με επιδότηση 75% 
του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους 
έως 700 ευρώ τον μήνα. 
f Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 5.000 
ανέργων 18-29 ετών για την απόκτηση εργα-
σιακής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία, δι-
άρκειας 6 μηνών, με καθαρό μισθό 550 ευρώ 
για 22 ημέρες τον μήνα και 6 ώρες την ημέρα. 

Πρόκειται για προγράμματα δημιουργίας νέ-
ων θέσεων απασχόλησης, τα οποία σχεδιάζο-
νται και υλοποιούνται πλέον με βάση τις ανά-
γκες της αγοράς. 

Τα υπόλοιπα έξι θα οριστικοποιηθούν σε 
δεύτερο χρόνο, ανάλογα με τις συνθήκες που 
θα επικρατούν στην αγορά εργασίας λόγω του 
δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορω-
νοϊού. Ταυτόχρονα, παραμένουν ενεργά επτά 
προγράμματα απασχόλησης για την πρόσληψη 
σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 38.600 ανέργων 
από 18 έως 67 ετών, με ποσοστά επιδότησης 
του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών 

από 60% έως και 100%, ενώ έχουν ολοκλη-
ρωθεί τέσσερα. Σύμφωνα με τον κ. Πρωτο-
ψάλτη, τα προγράμματα αξιολογούνται για 
την αποτελεσματικότητά τους και, σε περί-
πτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον, τροπο-
ποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, ενώ 
άλλα καταργούνται και δημιουργούνται με 
τους πόρους τους νέα ή εξασφαλίζονται πε-
ρισσότερες θέσεις σε υπάρχοντα. 

«Τρέχουν» ήδη
Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί τα παρακάτω επτά ανοιχτά 
προγράμματα 38.600 νέων θέσεων, με ποσο-
στά επιχορήγησης από το 60% έως το 100% 
του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών:

1Πρόγραμμα Επιταγών Επανένταξης στην 
Αγορά Εργασίας με 9.200 νέες θέσεις ερ-

γασίας, διάρκειας 12 μηνών, με ελάχιστες μει-
κτές απολαβές τα 830 ευρώ για επιδοτούμε-
νους ανέργους που μετατρέπουν το επίδομα 
ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην 
αγορά εργασίας». Η επιδότηση ανέρχεται στο 
80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθο-
λογικού κόστους έως τα 830 ευρώ τον μήνα. 

2Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 
55-67 ετών με νέες θέσεις εργασίας σε ΝΠΔΔ, δημό-

σιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των δήμων και 
των περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέ-
κτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 
75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κό-
στους έως τα 750 ευρώ τον μήνα. 

3Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών με 
8.000 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών. Η 

επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού 
και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 ευρώ τον μήνα. 

4Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων έως 
39 ετών με 5.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 15 

μηνών, στους εξής κλάδους: 1) Ενέργεια, 2) Βιοεπιστήμες 
και Υγεία - Φάρμακα, 3) Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη - Κλιματική Αλλαγή, 4) Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστι-
κές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, 5) Επιστημονική Ερευνα 
και Ανάπτυξη, 6) Μεταποίηση - Βιομηχανία, 7) Τεχνολογί-
ες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 8) Υλικά - Κατασκευ-
ές και 9) Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics). 
Η επιδότηση των ανέργων ανέρχεται στο 60% του μηνιαί-
ου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 800 
ευρώ τον μήνα. 

Αλλάζουν όλα
στα προγράμματα
απασχόλησης 

Ο διΟικητης 
του ΟΑΕδ, 

ςπύρος 
Πρωτοψάλτης

5Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων 
Ανέργων 22-29 ετών με 3.500 νέες θέ-

σεις εργασίας, διάρκειας 10 μηνών. Η επιδό-
τηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθο-
λογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 
750 ευρώ τον μήνα. 

6Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής 
Εμπειρίας Ανέργων 18-30 ετών με 3.000 

νέες θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αι-
γαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, διάρ-
κειας 7 μηνών. Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει μηνιαία 
αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μι-
σθό των 650 ευρώ (με πλήρεις ασφαλιστικές 
εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορ-
τών και επιδόματος αδείας.

7Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από 
Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες με 1.200 νέ-

ες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών, με δυ-
νατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η 
επιδότηση ανέρχεται στο 90% του μηνιαίου μι-
σθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως 
τα 800 ευρώ τον μήνα. 

Για τα παραπάνω προγράμματα έχουν 
απλουστευτεί οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
και έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες ένταξης, 
πρόσληψης και πληρωμής, ενώ στο τέλος της 
επιχορήγησης δεν υπάρχουν δεσμεύσεις δι-
ατήρησης των απασχολούμενων από τις επι-
χειρήσεις. 

Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη μι-
σθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται τα 
αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και 
επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.

Το πρόγραμμα του 
Οργανισμού σε συνεργασία 
με την Google θα 
αποτελέσει πιλότο για τις 
νέες στοχευμένες δράσεις


