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Σελίδα 2 

 

 

Κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης 
σε πλήρους απασχόλησης 

 

Με το νόμο 4997/ 2022 που ψηφίστηκε από τη Βουλή την 25η Νοεμβρίου 2022 ρυθμίζονται σημαντικά 
ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργατικά θέματα, μεταξύ των οποίων και η επιδότηση 
ασφαλιστικών εισφορών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 

 

Προϋποθέσεις επιδότησης 

Επιδοτούνται επιχειρήσεις, οι οποίες την 9η Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούσαν εργαζόμενους υπό 
καθεστώς μερικής απασχόλησης σε ποσοστό άνω του 50% του συνολικού προσωπικού τους και από 
1.1.2023 έως και 31.12.2023 μετατρέπουν τις εν λόγω συμβάσεις εργασίας μερικής σε πλήρους 
απασχόλησης. 

Οι αρχικές συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης θα πρέπει να έχουν συναφθεί έως και την 9η 
Σεπτεμβρίου 2022. 

Οι μετά τη μετατροπή συμβάσεις πλήρους απασχόλησης: 

• Θα πρέπει να έχουν ελάχιστη ετήσια διάρκεια. 

• Δεν επιτρέπεται να καταγγελθούν ή να ανασταλούν πριν την πάροδο ενός έτους από τη 
μετατροπή ή τη λήξη της επιδότησης. 

• Δεν τροποποιούνται, εκτός αν οι νέοι όροι είναι ευνοϊκότεροι για τον εργαζόμενο. 

Η εργοδότρια επιχείρηση υποχρεούται κατά την ένταξη και καθ’ όλη τη διάρκεια της επιδότησης να 
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, ενώ για όλο το 2023 να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο 
αριθμό εργαζομένων. 

 

Ύψος και διάρκεια επιδότησης 

Η επιδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 40% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, το οποίο ξεκινά από την πρώτη μέρα της μετατροπής της σύμβασης 
σε πλήρους απασχόλησης, όπως αυτό θα δηλωθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. 

 

Κυρώσεις 

Σε περίπτωση που κατόπιν διασταυρώσεων των αρμόδιων αρχών διαπιστωθεί ότι η εργοδότρια 
επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις της επιδότησης, εκπίπτει των ωφελημάτων και 
καταλογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύφθηκαν από το Κράτος προσαυξημένες κατά 
100%.  



 
Σελίδα 3 

 

 

Incentives for transforming part-time employment agreements 

into full-time 

 

The law 4997/ 2022 was voted by the Parliament on 25 November 2022, regulating significant social 
security, pension and employment issues, including the subsidy of social security contributions for 
private sector companies. 

 

Subsidy conditions 

The subsidy is granted to companies employing part-time personnel, exceeding 50% of the total 
number of their employees on 9.9.2022, who transform the relevant contracts into full time labor 
agreements from 1.1.2023-31.12.2023. 

The initial part-time employment agreements should have been signed up to 9.9.2022. 

The full-time employment agreements: 

• Should have a minimum annual term. 

• May not be terminated or suspended prior to one year from the transformation or the expiration 
of the subsidy. 

• May not be modified, unless the new terms are more favorable for the employee. 

The employer company should have a tax and social security clearance certificate during the subsidy 
scheme, whereas for the year 2023 it should maintain the same number of employees in average. 

 

Amount and duration of subsidy 

The subsidy amounts to 40% of the social security contributions of the employer and the employee 
for 1 year, starting on the first day of the transformation, as this will be notified to the authorities through 
the electronic system ERGANI. 

 

Sanctions 

In case the competent authorities detect, following cross checks, that the employer does not meet the 
conditions for the subsidy, it loses the benefits and all contributions covered by the State are imposed 
with a surcharge of 100%. 
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