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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο 
Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας» 
1. Περιγραφή Προγράμματος  
Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση της ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με 
μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας , σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες 
του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς, με κίνητρο την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της διατήρησης 
των θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών. 
Το ύψος της Συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 153.800.000 ευρώ 
 
2. Δικαιούχοι 
Επιχειρήσεις: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και 
γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και απασχολούν αμειβόμενους 
εργαζόμενους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών. 
Ωφελούμενοι-Αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών,  είναι εργαζόμενοι σε δύο εργοδότες κατά ανώτατο όριο εφόσον: 

 η ασφάλισή τους εντάσσεται στη διάταξη της παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 
 Η σύμβαση με τις αντισυμβαλλόμενες δικαιούχους επιχειρήσεις της παραπάνω παραγράφου, βρίσκεται σε ισχύ και έχει 

αναρτηθεί στην ειδική πλατφόρμα του διαδικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της 
αίτησης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα 

 μετατραπεί η παραπάνω σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
 δεν παρείχαν εξαρτημένη εργασία στον ίδιο εργοδότη το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας της αίτησης για 

υπαγωγή στο πρόγραμμα 
 
3. Προϋποθέσεις 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου 
πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής 

 σε μείωση του προσωπικού της  
 μείωση των αποδοχών των δυνητικά ωφελούμενων, όπως αυτές εμφανίζονται στη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών η οποία 

έχει αναρτηθεί στη ειδική πλατφόρμα του διαδικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ. 
 
4. Επιχορηγούμενες Αμοιβές 
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές για διάστημα δώδεκα (12) μηνών καθώς 
και των αναλογούντων εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, σύμφωνα με το χρονικό 
διάστημα απασχόλησης και με ανώτατο όριο τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης. Το ανώτατο όριο ποσού επιχορήγησης 
για το Δώρο Χριστουγέννων ορίζεται σε 350 ευρώ και για το Δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας σε 175 ευρώ 
 
5. Προθεσμίες Υπαγωγής 
Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες, εκ των οποίων οι δώδεκα (12) μήνες αφορούν σε 
επιχορήγηση και οι υπόλοιποι έξι (6) μήνες σε δέσμευση. 
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος ορίζεται η Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Για την  ENERGY FINANCIAL GROUP, 
ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν την αντίληψη της Energy Financial Group για την ισχύουσα νομοθεσία και τη συνήθη πρακτική σε 
συνάρτηση πάντα με τη συγκεκριμένη ημερομηνία δημοσίευσης. Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να επιδεχθούν μεγάλες αλλαγές και τροποποιήσεις. Η Energy Financial 
Group δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το παρόν τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό/ εις ολόκληρον. 


