
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ.15/Δ΄/22841 
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την 

εφαρμογή του προγράμματος επιδότησης ασφα-

λιστικών εισφορών του άρθρου 9 του ν. 4997/ 

2022 (Α΄ 219) λόγω μετατροπής συμβάσεων με-

ρικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 82 του 

ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συντα-
ξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219).

2. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επεί-
γοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας» (Α΄ 212).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), και 
ιδίως την περ. ιβ) του άρθρου 20.

5. Τον ν.  5004/2022 «Κύρωση του κρατικού προ-
ϋπολογισμού έτους 2023» (Α΄  235) και την υπ’  αρ. 
122943/31945/19.12.2022 υπουργική απόφαση «Κατα-
νομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οικονομικού έτους 
2023» (ΑΔΑ: 90Ξ746ΜΤΛΚ-5ΒΣ).

6. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

12. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155) και το π.δ. 2/2021 «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 2).

14. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α΄ 3).

15. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α΄ 17).

16. Την υπό στοιχεία Υ6/9.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

17. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

18. Την υπό στοιχεία 71672/27.9.2021 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πα-
ναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

19. Το υπ’ αρ. 127071/29.12.2022 εισηγητικό σημεί-
ωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
βάσει της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/ 
2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).

20. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης εκτιμάται ότι η συνολική δαπάνη θα είναι πε-
ρίπου ύψους 540.000.000 € για το έτος 2023 και βαρύνει 
τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός του προγράμματος - Διάρκεια

1. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή κινή-
τρων σε κάθε είδους επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 
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ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κλάδου δραστηριό-
τητας, για μετατροπή των συμβάσεων εργασίας μερικής 
απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, μέσω της επι-
δότησης μέρους των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλι-
σμένου και εργοδότη, για διάστημα ενός (1) έτους, με 
στόχο την αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων 
με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

2. Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ισχύει 
από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και η υπο-
βολή αιτήσεων ισχύει έως και την 31η.12.2023.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις ένταξης των 
επιχειρήσεων στο πρόγραμμα - Ωφελούμενοι

1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται κάθε είδους επιχει-
ρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες στις 
9.9.2022 απασχολούν μισθωτούς εργαζομένους με 
σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό 
ανώτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των 
μισθωτών εργαζομένων τους. Επιλέξιμες για μετατροπή 
είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συ-
ναφθεί μέχρι και τις 9.9.2022 και εξακολουθούν να είναι 
συμβάσεις μερικής απασχόλησης κατά την ημερομηνία 
υποβολής της σχετικής αίτησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

2. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρή-
σεις - εργοδότες του άρθρου 1 υπό την προϋπόθεση ότι 
κατά την ένταξή τους είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφει-
λές τους προς το Δημόσιο, τον e-ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ και τους 
λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης και η ρύθμιση 
τηρείται, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
του εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

3. Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης των εργαζομένων που εντάσσονται στο 
πρόγραμμα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός 
(1) έτους, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
του εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

4. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι εργαζόμε-
νοι των ανωτέρω επιχειρήσεων, οι οποίοι απασχολού-
νταν με συμβάσεις μερικής απασχόλησης μέχρι και τις 
9.9.2022, παραμένουν σε καθεστώς μερικής απασχόλη-
σης και δεν έχει υποβληθεί καταγγελία της σύμβασης ερ-
γασίας τους έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
του εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 3
Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών

1. Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 2 επι-
δοτούνται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), για 
κάθε σύμβαση μερικής απασχόλησης που μετατρέπε-
ται σε πλήρη, οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου 
και εργοδότη, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές που 
αναλογούν στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, 
για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης για τους οποίους, 
βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προ-
κύπτει υποχρέωση ασφάλισης, βάσει της ασκούμενης 
δραστηριότητας.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές επιδοτούνται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, για χρονικό διάστη-
μα ενός (1) έτους, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία 

μετατροπής της σύμβασης εργασίας και λήγει την αντί-
στοιχη ημερομηνία του επόμενου έτους της μετατροπής 
της σύμβασης εργασίας από μερικής απασχόλησης σε 
πλήρους απασχόλησης.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί 
των μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου, όπως αυτές 
ορίζονται στις οικείες διατάξεις της κοινωνικοασφαλι-
στικής νομοθεσίας και τις καταστατικές διατάξεις των 
φορέων.

2. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και 
εργοδότη) προς τον e-ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ, τον ΕΔΟΕΑΠ, τα 
ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα 
ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του 
ν. 3029/2002 υποχρεωτικής ασφάλισης, για το χρονικό 
διάστημα υπαγωγής στο πρόγραμμα, υπολογίζονται επί 
των μηνιαίων αποδοχών σύμφωνα με τα ανωτέρω και 
καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσο-
στό σαράντα τοις εκατό (40%).

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργο-
δότη) προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδι-
κής Δήλωσης (ΑΠΔ) για τον e-ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ και των 
αναλυτικών καταστάσεων εισφορών για τους λοιπούς 
φορείς ασφάλισης της περ. α, που υποβάλλονται από τις 
επιχειρήσεις - εργοδότες για κάθε μισθολογική περίοδο, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με βάση τα ισχύοντα 
πακέτα κάλυψης και κωδικούς κάλυψης, με διακριτό τρό-
πο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των 
λοιπών φορέων ασφάλισης.

Στα σχετικά πεδία της ΑΠΔ και των αναλυτικών κα-
ταστάσεων εισφορών για κάθε μισθολογική περίοδο 
καταχωρίζεται το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των 
ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή 
ασφαλισμένου), το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό σαρά-
ντα τοις εκατό (40%) των εισφορών που αντιστοιχούν 
σε κάθε μισθολογική περίοδο.

3. Κατά τη διάρκεια ένταξης στο πρόγραμμα:
α) Για τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς της παρ. 2, 

ο εργοδότης δεν παρακρατά από τις αποδοχές την ανα-
λογία της εισφοράς ασφαλισμένου που καλύπτεται από 
το πρόγραμμα, και δεν την καταβάλλει στους ανωτέρω 
φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η αναλογία της εργοδο-
τικής εισφοράς που καλύπτεται από το πρόγραμμα δεν 
καταβάλλεται από τον εργοδότη στους ανωτέρω φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης.

Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των ασφα-
λιστικών εισφορών για κάθε μισθολογική περίοδο για 
τους ανωτέρω φορείς κοινωνικής ασφάλισης υπολογί-
ζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, 
ασφαλισμένου και εργοδότη, που καλύπτονται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρούσα.

Οι ανωτέρω φορείς συγκεντρώνουν μέσω της διαδι-
κασίας που προβλέπεται στη παρ. 2 και αποστέλλουν 
σε εξαμηνιαία βάση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, τα μηνιαία στοιχεία των απαιτη-
τών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

β) Για το ΤΕΚΑ, ο εργοδότης δεν παρακρατά από τις 
αποδοχές του εργαζόμενου την αναλογία της εισφο-
ράς ασφαλισμένου που καλύπτεται από το πρόγραμμα, 
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καταβάλλει όμως το σχετικό ποσό στον φορέα. Αντίστοι-
χα καταβάλλει στον φορέα την αναλογία της εργοδοτι-
κής εισφοράς που καλύπτεται από το πρόγραμμα.

Μετά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των ει-
σφορών επί των μισθολογικών περιόδων, οι υπόχρε-
οι εργοδότες σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 
υποχρεούνται σε πλήρη εξόφληση και του ποσού που 
αντιστοιχεί σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ αυτού και 
καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα 
με την παρούσα, μη δυνάμενοι να συμψηφίσουν την 
οφειλή αυτή με το καλυπτόμενο από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό ποσό.

Το ΤΕΚΑ συγκεντρώνει μέσω της διαδικασίας που προ-
βλέπεται στην παρ. 2 και αποστέλλει στο Υπουργείο Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία 
των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών για το ΤΕΚΑ που 
βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

4. Οι επιχορηγήσεις που καταβάλλονται στον e-ΕΦΚΑ, 
το ΤΕΚΑ και στους λοιπούς φορείς ασφάλισης της παρ. 2 
και για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών σύμ-
φωνα με την παρούσα, καλύπτονται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό με ισόποση μεταφορά πιστώσεων από 
τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομι-
κών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

5. Τυχόν υποβληθείσες ΑΠΔ ή αναλυτικές καταστάσεις 
εισφορών για χρονικό διάστημα υπαγωγής στο πρό-
γραμμα επιδότησης εισφορών τροποποιούνται ώστε 
να απεικονίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα 
με τις ανωτέρω παραγράφους.

6. α. Για τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης της παρ. 2 τυχόν ποσά ασφαλιστικών εισφο-
ρών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που έχουν καταβληθεί 
από την επιχείρηση - εργοδότη για χρόνο υπαγωγής στο 
πρόγραμμα επιδότησης εισφορών παραμένουν ως πιστω-
τικό υπόλοιπο στους φορείς και συμψηφίζονται με ασφα-
λιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων.

β. Για το ΤΕΚΑ, τα ποσά ασφαλιστικών εισφορών, ασφα-
λισμένου και εργοδότη, που έχουν καταβληθεί από την 
επιχείρηση - εργοδότη και καλύπτονται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό σύμφωνα με το παρόν, εγγράφονται ως 
πιστωτικό υπόλοιπο στο ΤΕΚΑ υπέρ της επιχείρησης - 
εργοδότη και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές 
επόμενων μισθολογικών περιόδων. Προϋπόθεση της 
εγγραφής των ποσών αυτών ως πιστωτικού υπολοίπου 
είναι η προηγούμενη ολοκλήρωση της μεταφοράς των 
αντίστοιχων ποσών από τον κρατικό προϋπολογισμό 
προς το ΤΕΚΑ.

Άρθρο 4
Διατήρηση θέσεων εργασίας -
Όροι και δεσμεύσεις

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες καθ’ όλη τη διάρκεια που 
εντάσσονται στο πρόγραμμα οφείλουν να παραμένουν 
φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες και συνεχίζουν 
τυχόν ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο, τον e-ΕΦΚΑ, 
το ΤΕΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

2. Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης δεν μπορούν να καταγγελθούν από τους 

εργοδότες - επιχειρήσεις πριν από την πάροδο ενός (1) 
έτους από τη μετατροπή τους, εκτός και εάν οφείλεται 
σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.

3. Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από τη μετατροπή τους.

4. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδό-
τησης δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των από 
μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλη-
σης, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους 
που απασχολούνται με τις συμβάσεις αυτές.

5. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επι-
δότησης, δεν επιτρέπεται η μετατροπή των συμβάσεων 
πλήρους απασχόλησης σε μερική απασχόληση.

6. Κατά τη διάρκεια ένταξης στο πρόγραμμα, οι επιχει-
ρήσεις - εργοδότες οφείλουν να διατηρήσουν κατά μέσο 
όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για χρονικό διάστη-
μα ίσο με ένα (1) έτος από την ημερομηνία μετατροπής 
της σύμβασης εργασίας. Για τον υπολογισμό του αριθ-
μού των εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές 
θέσεις εργασίας στην επιχείρηση - εργοδότη κατά την 
9η.9.2022, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν 
τεθεί σε αναστολή.

Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη 
για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου 
όρου των θέσεων εργασίας αφορά στο σύνολο των μι-
σθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή 
αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση.

Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζό-
μενοι: α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται λόγω 
συνταξιοδότησης ή θανάτου, β) των οποίων η σύμβαση 
εργασίας λύεται αυτοδικαίως (σύμβαση εργασίας ορι-
σμένου χρόνου), γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.

7. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδό-
τησης, το ωρομίσθιο της από μετατροπή συμβάσεως 
εργασίας πλήρους απασχόλησης του εργαζόμενου, δεν 
μπορεί να υπολείπεται αυτού της μερικής του απασχό-
λησης που ήταν σε ισχύ στις 9.9.2022.

Άρθρο 5
Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Για την ένταξη επιχειρήσεων -εργοδοτών του άρθρου 2 
στο πρόγραμμα, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Η επιχείρηση - εργοδότης που επιθυμεί να εντάξει 
εργαζομένους του στο πρόγραμμα, των οποίων οι συμ-
βάσεις εργασίας θα μετατραπούν από μερική σε πλή-
ρη απασχόληση, υποβάλλει για κάθε έναν εργαζόμενο 
ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση σε 
ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση 
εργοδοτών ένταξης στο Πρόγραμμα μετατροπής συμ-
βάσεων εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική 
απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχό-
λησης του άρθρου 9 του ν. 4997/2022 του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), η 
οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομέ-
νου της, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τα εξής:
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i) τα στοιχεία της επιχείρησης,
ii) τα στοιχεία του εργαζόμενου που επιθυμεί να εντά-

ξει στο πρόγραμμα,
iii) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και 

θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 
επιδότησης ή έχει ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές 
του προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ και τους 
λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης και η ρύθμιση 
θα τηρείται,

iv) ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό 
εργαζομένων για το χρονικό διάστημα επιδότησης των 
ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με το πρόγραμμα,

v) ότι η διάρκεια της μετατρεπόμενης σύμβασης θα 
είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους και δεν θα καταγγελθεί 
πριν την πάροδο ενός (1) έτους από τη μετατροπή, δεν 
θα τεθεί σε αναστολή και δεν θα μεταβληθούν οι όροι 
της εκτός αν είναι ευνοϊκότεροι για τον εργαζόμενο που 
αφορά η σύμβαση που μετετράπη.

β) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες με την αίτηση - υπεύ-
θυνη δήλωση της παρ. α αναρτούν αποδεικτικά ασφα-
λιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

γ) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση - υπεύ-
θυνη δήλωση των επιχειρήσεων  - εργοδοτών και οι 
προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα σύμφωνα με το 
άρθρο 2 που αφορούν στον εργαζόμενο, ελέγχονται και 
διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερο-
μηνία υποβολής της αίτησης.

δ) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό 
για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.

ε) Μετά την έγκριση της αίτησης - υπεύθυνης δήλω-
σης των επιχειρήσεων - εργοδοτών και προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξής τους, απαιτείται:

i) Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα 
να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση αποδοχής έντα-
ξης στο πρόγραμμα της παρούσας σε ειδικό έντυπο με 
τίτλο: «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής ένταξης 
στο Πρόγραμμα μετατροπής συμβάσεων εργασίας μι-
σθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμ-
βάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του άρθρου 9 
του ν. 4997/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), η οποία συνιστά 
ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
(Α΄ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στή-
ριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.
gov.gr) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), η 
οποία τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. Για την είσοδο του αιτούντος στην ανωτέ-
ρω πλατφόρμα, απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικο-
ποίησή του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

ii) Οι επιχειρήσεις  - εργοδότες, το αργότερο εντός 
δεκαπέντε ημερών από την υποβολή και έγκριση της 
αίτησής τους, να υποβάλλουν το έντυπο Ε4: «Τροποποιη-
τικός Αποδοχών» ως προς τα στοιχεία της μεταβολής των 
αποδοχών. Η ημερομηνία τροποποίησης των αποδοχών 

που δηλώνεται με το Ε4 δεν μπορεί να είναι μεταγενέστε-
ρη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης της παρ. α.

στ) Για το διάστημα που η αίτηση παραμένει στο στά-
διο της «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ», ήτοι μέχρι την υποβολή της 
σχετικής συναίνεσης του εργαζομένου και την υποβολή 
του απαιτούμενου εντύπου Ε4 (τροποποιητικός αποδο-
χών),υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης από 
την επιχείρηση - εργοδότη.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα και για τους ωφελούμε-
νους εργαζομένους να τροποποιήσουν την αίτησή τους 
και να την ανακαλέσουν, εφόσον η εξέλιξη της αίτησης 
που έχει υποβληθεί από την επιχείρηση - εργοδότη είναι 
σε κατάσταση εγκεκριμένη.

ζ) Με την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων της 
παρ. ε, το αργότερο έως και την 15η ημέρα από την 
υποβολή της αίτησης της παρ. α, διασταυρώνονται και 
ελέγχονται η τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. ε και 
εφόσον διαπιστώνεται η πλήρωση αυτών, εγκρίνεται ορι-
στικά η υπαγωγή του εργαζόμενου στο πρόγραμμα και 
η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης-εργοδότη 
μεταπίπτει σε κατάσταση «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕ-
ΣΕΩΝ». Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση της παρ. α λο-
γίζεται ως μη γενόμενη.

Άρθρο 6
Έλεγχος προϋποθέσεων - Κυρώσεις

1. Οι διασταυρώσεις των προϋποθέσεων των άρθρων  
και 4 της παρούσας, πραγματοποιούνται απολογιστι-
κά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Δ.ΥΠ.Α., του ΚΕΑΟ του 
e-ΕΦΚΑ και των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

2. Στο τέλος κάθε μήνα πραγματοποιείται έλεγχος από 
το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τη διατήρηση των θέσεων εργασί-
ας, για τις οποίες έχει γίνει μετατροπή των συμβάσεων 
εργασίας.

3. Κάθε μήνα παρακολουθείται η τήρηση των προϋ-
ποθέσεων της παρ. α του άρθρου 5 και σε περίπτωση 
που υπάρχουν αποκλίσεις, οι επιχειρήσεις - εργοδότες 
λαμβάνουν σχετική ενημέρωση.

4. Σε περίπτωση που κατά τον απολογιστικό έλεγχο 
συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρ-
θρων 2 και 4, οι επιχειρήσεις - εργοδότες, εκπίπτουν του 
προγράμματος και οι επιδοτήσεις ασφαλιστικών εισφο-
ρών που έχουν καταβληθεί μέσω του προγράμματος, 
αναζητούνται από τις επιχειρήσεις - εργοδότες με τη δι-
αδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας.

5. α. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές 
Περιοδικές Δηλώσεις για τον e- ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ δια-
σταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προη-
γούμενων μηνών και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της 
επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα 
των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφο-
ρών που δηλώνονται, με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός 
προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επι-
δίδονται από τον e-ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ οι προβλεπόμε-
νες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής 
σύμφωνα με το άρθρο 7.
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β. Για τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης τα 
δεδομένα που καταχωρίζονται στις αναλυτικές κατα-
στάσεις εισφορών διασταυρώνονται με τα δεδομένα 
που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ, τα οποία 
έχουν προηγουμένως διασταυρωθεί με το πληροφορι-
ακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοι-
χεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών και ιστορικά 
στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης 
και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται, με τις 
οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και όπου 
απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους φορείς 
οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βε-
βαιώσεις οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 7.

Άρθρο 7
Αχρεωστήτως καταβληθέντα

1. Εάν μετά από τις διασταυρώσεις του άρθρου 6 συ-
ναχθεί ότι η επιχείρηση - εργοδότης δεν πληροί τις προϋ-
ποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα επιδότησης ασφαλι-
στικών εισφορών, καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας 
της από μετατροπής σύμβασης εργασίας πριν την πά-
ροδο ενός (1) έτους από την μετατροπή σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4, η 

επιχείρηση - εργοδότης εκπίπτει των ωφελημάτων της 
παρούσας.

Με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ καταλογίζονται 
στην επιχείρηση - εργοδότη, οι ασφαλιστικές εισφορές 
ασφαλισμένου και εργοδότη που έχουν καλυφθεί από 
τον κρατικό προϋπολογισμό, προσαυξημένες κατά εκατό 
τοις εκατό (100%).

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΑ 
καταλογίζονται στην επιχείρηση - εργοδότη, οι ασφαλι-
στικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη που έχουν 
συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μι-
σθολογικών περιόδων, προσαυξημένες κατά εκατό τοις 
εκατό (100%).

Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων για τους λοι-
πούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης καταλογίζονται στην 
επιχείρηση - εργοδότη οι ασφαλιστικές εισφορές ασφα-
λισμένου και εργοδότη, που έχουν καλυφθεί από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, προσαυξημένες κατά εκατό 
τοις εκατό (100%).

2. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπο-
νται από άλλες διατάξεις στα πρόσωπα που δηλώνουν 
ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυ-
ρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία 
σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Επικρατείας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




