ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 180/2004 (ΦΕΚ 160/Α/23/08/2004):
Τροποποίηση του Π.∆. 81/2003 «Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους µε συµβάσεις
ορισµένου χρόνου» (ΦΕΚ 77/Α΄)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.1338/1983 «Εφαρµογή του κοινοτικού
δικαίου» (Α34), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 65 του
Ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α101)
και τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο στα
αποθεµατικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού
Εφοδιασµού ΕΥΡΥΤΟΜ» (Α70), 19 του Ν.2367/1995 (Α261) και 22 του
Ν.2789/2000 (Α21).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα» (Α137), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 «Ρύθµιση του
θεσµού των Επιµελητηρίων κ.λπ.» (Α154) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1,
παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισµός και βελτίωση της αποδοτικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α38).
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραµµατείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (Α201).
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 368/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας» (Α163),
όπως ισχύει σήµερα.
5. Τα Πρακτικά αριθ. 1,2,3,4,5,6,7 και 8/2004 της Επιτροπής που συγκροτήθηκε µε
την υπ" αριθµ. 2481/14.5.2004 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας.
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής
Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ
57Α/21.3.2002).
7. Την αριθµ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων
Υπουργείων και καθορισµός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (513/Β΄).
8. Την µε αριθµό 9/3.8.2004 Γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(ΟΚΕ).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή του παρόντος Π.∆. δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Προϋπολογισµού του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας ή του Κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού Ν.Π.∆.∆.

10. Την µε αριθµό 198/2004 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και
Μεταφορών και Επικοινωνιών αποφασίζουµε ότι:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Π.∆. 81/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «Με την
επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 2 παρ.1 του Π.∆. 164/2004 (Α΄ 134), το παρόν
Προεδρικό ∆ιάταγµα εφαρµόζεται στους εργαζόµενους µε σύµβαση ή σχέση
εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό
τοµέα, περιλαµβανοµένων και των ανωνύµων εταιρειών που είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆.
164/2004, σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτωση γ΄ αυτού».
Άρθρο 2
Στο άρθρο 4 του Π.∆. 81/2003 προστίθεται παράγραφος, που αριθµείται σε
παράγραφο 2 και η υπάρχουσα παράγραφος 2 αριθµείται σε παράγραφο 3, η οποία
έχει ως εξής: «2. Όταν τα δικαιώµατα του εργαζόµενου εξαρτώνται από τη διάρκεια
της υπηρεσίας του στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη δεν χωρεί διάκριση µε κριτήριο το
χαρακτηρισµό των συµβάσεων ως ορισµένου ή αορίστου χρόνου, εκτός εάν για
αντικειµενικούς λόγους δικαιολογείται διαφορετική µεταχείριση».
Άρθρο 3
Το άρθρο 5 του Π.∆. 81/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η χωρίς περιορισµό ανανέωση συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου είναι
επιτρεπτή, αν δικαιολογείται από έναν αντικειµενικό λόγο. Αντικειµενικός λόγος
υφίσταται ιδίως: Αν δικαιολογείται από τη µορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα του
εργοδότη ή της επιχείρησης, ή από ειδικούς λόγους ή ανάγκες, εφόσον τα στοιχεία
αυτά προκύπτουν αµέσως ή εµµέσως από την οικεία σύµβαση, όπως η προσωρινή
αναπλήρωση µισθωτού, η εκτέλεση εργασιών παροδικού χαρακτήρα, η προσωρινή
σώρευση εργασίας, ή η ορισµένη διάρκεια βρίσκεται σε συνάρτηση µε εκπαίδευση ή
κατάρτιση, ή γίνεται µε σκοπό τη διευκόλυνση µετάβασης του εργαζοµένου σε
συναφή απασχόληση, ή γίνεται για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένου έργου ή
προγράµµατος ή συνδέεται µε συγκεκριµένο γεγονός, ή αναφέρεται στον τοµέα των
επιχειρήσεων αεροπορικών µεταφορών και των επιχειρήσεων που ασκούν
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αεροδροµίου εδάφους και πτήσης.
2. Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την ανανέωση της σύµβασης ή
σχέσης εργασίας ορισµένης χρονικής διάρκειας πρέπει να αναφέρονται στη σχετική
συµφωνία των µερών, η οποία συνάπτεται εγγράφως, ή να προκύπτουν ευθέως από
αυτήν. Αντίγραφο της συµφωνίας αυτής πρέπει να παραδίδεται στον εργαζόµενο
αµελλητί µετά την έναρξη της προσφοράς της εργασίας του. Ο έγγραφος τύπος της
ανωτέρω συµφωνίας δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της σύµβασης ή
σχέσης εργασίας έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια
µεγαλύτερη των δέκα (10) εργασίµων ηµερών.

3. Σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων
εργασίας ορισµένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα δύο (2) έτη, τεκµαίρεται ότι µε
αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή
εκµετάλλευσης µε συνέπεια τη µετατροπή αυτών σε συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας
αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστηµα των δύο ετών ο αριθµός των
ανανεώσεών των σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου διαδοχικών
συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3) τεκµαίρεται ότι µε αυτές
επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή
εκµετάλλευσης µε συνέπεια τη µετατροπή των συµβάσεων αυτών σε συµβάσεις ή
σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση
φέρει ο εργοδότης.
4. «∆ιαδοχικές» θεωρούνται οι συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου που
καταρτίζονται µεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόµενου, µε τους ίδιους ή
παρεµφερείς όρους εργασίας και δεν µεσολαβεί µεταξύ τους χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ηµερών, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι
µη εργάσιµες ηµέρες. Προκειµένου περί οµίλου επιχειρήσεων για την εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου στην έννοια του όρου «ίδιου εργοδότη» περιλαµβάνονται και
οι επιχειρήσεις του Οµίλου.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε συµβάσεις ή ανανεώσεις
συµβάσεων ή σχέσεις εργασίας που συνάπτονται µετά την θέση σε ισχύ του παρόντος
διατάγµατος».
Άρθρο 4
Μετά το άρθρο 8 του Π.∆. 81/2003 προστίθεται νέο άρθρο µε αριθµό 8Α που έχει ως
εξής:
«Άρθρο 8Α Μεταβατικές ∆ιατάξεις
1. Στις διαδοχικές συµβάσεις, που είναι ενεργές ως την έναρξη ισχύος του
παρόντος ∆ιατάγµατος και έχουν συναφθεί µε φορείς που ανήκαν ή ανήκουν
στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 51
παρ.1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101) ή από άλλες ειδικές διατάξεις, όπως
εκάστοτε ισχύουν και οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του Π.∆.164/2004
(ΦΕΚ Α΄ 134), ήταν εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών µε τη
µορφή ανώνυµης εταιρείας, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου
11 του ως άνω Π.∆.
2. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου ως «υπηρεσιακό συµβούλιο» νοείται
το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας.
3. ∆ιαδοχικές συµβάσεις, για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, θεωρούνται
οι συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, που καταρτίζονται
µεταξύ του ίδιου εργοδότη και ίδιου εργαζόµενου, µε τους ίδιους ή
παρεµφερείς όρους εργασίας, εφόσον µεταξύ των συµβάσεων αυτών
µεσολαβεί χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) µηνών».
Άρθρο 5
Η ισχύς του παρόντος, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις, αρχίζει
από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2004
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ,
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

