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Σ
την υλοποίηση δύο νέων προγραμμά-
των για την απασχόληση 20.000 ανέρ-
γων αναμένεται να προχωρήσει τις επό-

μενες εβδομάδες η διοίκηση του ΟΑΕΔ, υπό την 
εποπτεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, αξιοποιώντας πόρους του 
Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 232 εκατ. ευρώ. 

Πρόκειται για δύο από τα 11 προγράμμα-
τα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας «Ελλάδα 2.0» και του ΕΣΠΑ που θα 
υλοποιήσει ο Οργανισμός κατά τη διάρκεια 
του 2022 και αφορούν τη δημιουργία 86.000 
νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Συνο-
λικά, κατά τη διάρκεια του έτους, θα προσλη-
φθούν 62.000 άνεργοι σε νέες θέσεις πλήρους 
απασχόλησης μέσω των νέων προγραμμάτων, 
προϋπολογισμού άνω των 587 εκατ. ευρώ, κα-
θώς και 24.000 άνεργοι μέσω των οκτώ ανοι-
χτών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. 

Ηδη υποβάλλονται αιτήσεις ένταξης στο πρώ-
το πρόγραμμα του 2022, το οποίο αφορά την 
επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχό-
ληση 4.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών, στις πε-
ριφερειακές ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθη-
νών, της δυτικής Αττικής και του Πειραιά, κα-
θώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου, με έμφαση στις γυναίκες. Με συνολικό 
προϋπολογισμό 26 εκατ. ευρώ, το 12μηνης 
διάρκειας πρόγραμμα επιχορηγεί κάθε πρό-
σληψη με ποσά που κυμαίνονται από 467 ευ-
ρώ τον μήνα (5.598 ευρώ ετησίως) για ανέρ-
γους 50 ετών και άνω και έως 700 ευρώ μηνι-
αίως (8.397 ευρώ ετησίως) για άνεργες γυναί-
κες 30 ετών και άνω. Οι αιτήσεις θα υποβάλλο-
νται μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου.

Οι δικαιούχοι
Τα επόμενα προγράμματα που θα υλοποιη-
θούν με πόρους ύψους 232 εκατ. ευρώ του 
Ταμείου Ανάκαμψης είναι τα εξής:
f Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσε-
ων για την απασχόληση 10.000 μακροχρό-
νια ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε πε-
ριοχές-θύλακες υψηλής ανεργίας, συνολικού 
προϋπολογισμού 119,7 εκατ. ευρώ. Η δράση 
αφορά την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας 
και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής σε 
περιοχές με υψηλό δείκτη ανεργίας, με έμφα-
ση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της πράσινης και κυκλικής οι-
κονομίας, με διάρκεια επιχορήγησης 
12-18 μηνών και μηνιαίο ποσό επι-
χορήγησης που θα κυμαίνεται από 
653 έως 746 ευρώ. 
f Πρόγραμμα επιχορήγησης επι-
χειρήσεων για την απασχόληση 
10.000 ανέργων που αντιμετωπί-
ζουν εμπόδια στην ένταξη ή στην 
επανένταξή τους στην αγορά ερ-
γασίας, συνολικού προϋπολογι-
σμού 111 εκατ. ευρώ. Ωφελού-
μενοι της δράσης θα είναι εγγε-
γραμμένοι στο μητρώο ανεργίας 
του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε ευά-
λωτες κοινωνικά ομάδες, όπως 
άτομα με αναπηρία, αποφυλα-
κισμένοι, απεξαρτημένοι, νεα-
ρά παραβατικά άτομα που βρί-
σκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, 
θύματα ενδοοικογενειακής ή έμ-
φυλης βίας, διεμφυλικά πρόσωπα 

και θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και άνεργοι που αντι-
μετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή στην επανέντα-
ξή τους στην αγορά εργασίας, όπως μητέρες που επιστρέφουν 
στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους, 
μακροχρόνια άνεργοι άνω των 24 μηνών ή ηλικίας άνω των 55 
ετών, άτομα με πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, μονογονεϊ-
κές οικογένειες, κ.λπ. Η διάρκεια του προγράμματος θα κυμαί-
νεται από 1-2 χρόνια, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου, 
ενώ η μηνιαία επιχορήγηση μισθού και εισφορών θα κυμαίνε-

ται από 700 έως 750 ευρώ.
Οι υπόλοιπες δράσεις που θα υλοποιηθούν από 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης είναι: 
f Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 
για 10.000 ανέργους ηλικίας 18-30 ετών. Το πρό-
γραμμα θα έχει επτάμηνη διάρκεια με επιδότη-
ση 100% των ασφαλιστικών εισφορών των ερ-
γαζομένων και ο συνολικός προϋπολογισμός του 
ανέρχεται σε 68 εκατ. ευρώ. 
f Πρόγραμμα απασχόλησης σε τομείς της 
πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία 5.000 
νέων θέσεων εργασίας με έμφαση στις γυναί-
κες. Η μηνιαία επιδότηση θα ανέρχεται σε 700 
ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός του 
προγράμματος σε 49,88 εκατ. ευρώ. 

Με πόρους του ΕΣΠΑ, ύψους 238,1 εκατ. 
ευρώ, θα υλοποιηθούν οι εξής δράσεις: 
f Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας 10.000 ανέργων 18-29 ετών σε 
Αττική και Μακεδονία με επιδότηση 100% 
των ασφαλιστικών τους εισφορών για 7 μή-
νες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προ-
γράμματος ανέρχεται σε 65 εκατ. ευρώ. 

f Πρόγραμμα 12μηνης διάρκειας για την πρό-
σληψη 4.000 ανέργων σε επιχειρήσεις του ιδι-
ωτικού τομέα στις περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες της χώρας, με έμφαση στις γυναί-
κες, με επιδότηση μισθού από 467 έως 700 ευ-
ρώ τον μήνα. Ο προϋπολογισμός του προγράμ-
ματος ανέρχεται σε 26 εκατ. ευρώ. 
f Πρόγραμμα 12μηνης διάρκειας για 4.000 
ανέργους για τη δημιουργία επιχειρήσεων στην 
ψηφιακή οικονομία. Η επιδότηση θα φτάνει τα 
14.800 ευρώ και ο προϋπολογισμός ανέρχεται 
σε 60 εκατ. ευρώ. 
f Πρόγραμμα οκτάμηνης διάρκειας για την 
κατάρτιση κα την απασχόληση 3.400 ανέργων 
στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης. Η πρόσλη-
ψη των ανέργων θα επιδοτείται από 75% έως 
και 100% στις ασφαλιστικές τους εισφορές και 
με τις αποδοχές τους να φτάνουν και τα 933 
ευρώ. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος 
ανέρχεται σε 22,8 εκατ. ευρώ. 
f Πρόγραμμα για την απασχόληση 3.400 ανέρ-
γων στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, το οποίο 
θα έχει διάρκεια από 12 έως 18 μήνες. Η επιδό-
τηση θα κυμαίνεται από 75% έως 100% και η 
μηνιαία επιδότηση θα φτάνει τα 933 ευρώ. Ο 
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ. 
f Πρόγραμμα για την απόκτηση επαγγελματι-
κής εμπειρίας για 2.000 ανέργους από 18 έως 
29 ετών στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης σε 
δυτική Μακεδονία (1.450 θέσεις) και Πελοπόν-
νησο (550 θέσεις), επτάμηνης διάρκειας. Η επι-
δότηση θα ανέρχεται στο 100% και ο προϋπο-
λογισμός του προγράμματος σε 14 εκατ. ευρώ. 
f Πρόγραμμα για την εργασιακή μετεγκατά-
σταση 200 ανέργων στο πλαίσιο της απολιγνι-
τοποίησης στους δήμους Μεγαλόπολης, Κοζά-
νης και Φλώρινας, 12μηνης διάρκειας με επι-
δότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών και 
αποδοχές έως 933 ευρώ. Ο προϋπολογισμός 
του προγράμματος ανέρχεται σε 2,3 εκατ. ευρώ.

Ανοίγουν 20.000 θέσεις 
εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ
Προ των πυλών η ενεργοποίηση δύο προγραμμάτων 
ενίσχυσης της απασχόλησης, τα οποία 
θα χρηματοδοτηθούν από τα κεφάλαια 
του Ταμείου Ανάκαμψης
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