Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 180
Τροποποίηση του Π.Δ. 81/2003 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 77/Α΄).

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. Την με αριθμό 198/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών αποφασίζουμε ότι: 1Η
παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 81/2003 αντικαθίσταται ως εξής: Με την επιφύλαξη των οριζομένων
στο άρθρο 2 παρ.1 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄ 134), το παρόν Προεδρικό Διάταγμα 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.Δ. 164/2004, σύμφωνα με το
άρθρο 3 περίπτωση γ΄ αυτού 2Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 81/2003 προστίθεται παράγραφος, που αριθμείται σε
παράγραφο 2 και η υπάρχουσα παράγραφος 2 αριθμείται σε παράγραφο 3, η οποία έχει ως εξής: 2Όταν
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 3Το άρθρο 5 του
Π.Δ. 81/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 1Η 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.
3. 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).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (Α201).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (Α163), όπως ισχύει σήμερα.
6. 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.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57Α/21.3.2002).
8. Την αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της
σειράς τάξης των Υπουργείων» (513/Β΄).
9. Την με αριθμό 9/3.8.2004 Γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ).
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή του Κρατικού
προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.

Αποφασίζουμε:

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 Διατάγματος.

Αθήνα, 2004-08-23
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