
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1546/87 
 
Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ηµερήσιων ∆ελτίων απασχολούµενου προσωπικού στην 
εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών και τεχνικών έργων. 
(ΦΕΚ 472/Β/28-8-87) 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
1.Τις διατάξεις του π.δ 1156/1977 «περί Οργανισµού του Υπουργείου Εργασίας». 
2.Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και 
3.Την ανάγκη µεγαλύτερης προστασίας των εργαζοµένων στις πάσης φύσεως οικοδοµικές 

εργασίες και στα τεχνικά έργα, Αποφασίζουµε: 
 

1. Κάθε εργοδότης, που εκτελεί οποιαδήποτε οικοδοµική  εργασία ή τεχνικό έργο, 
υποχρεούται να τηρεί βιβλίο ηµερήσιων δελτίων απασχολούµενου προσωπικού, στο οποίο θα 
αναγράφονται οι κατωτέρω ενδείξεις: 
 

Ηµερήσιο  ∆ελτίο  Απασχολούµενου Προσ/κού του αριθµού.......1 αδείας Οικοδοµικού 
Έργου στην πόλη............οδός............  αρ.....  κατά την  ..................από  τον  κύριο  του  έργου  
ή  εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του.............για Οικοδοµικές Εργασίες ειδικότητας....... 
 

α) Ο αύξων αριθµός. 
β) Το ονοµατεπώνυµο του εργαζόµενου. 
γ) Η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας. 
δ) Η ειδικότητα. 
ε) Το καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιο. 
στ) Ο αριθµός µητρώου του ΙΚΑ. 
ζ) Οι ηµέρες ανάπαυσης κατά εβδοµάδα. 
η) Η υπογραφή του εργαζοµένου. 
θ) Η υπογραφή του κατά περίπτωση εργοδότη. 

 
2.Το Βιβλίο Ηµερήσιων ∆ελτίων απασχολούµενου προσωπικού αποτελούµενο  από 

τριάντα ένα (31) το ελάχιστο φύλλα τριπλά, θεωρείται πριν από κάθε χρησιµοποίησή του, 
από την αρµόδια Επιθεώρηση  Εργασίας, ή  αν  δεν  υπάρχει, από την οικεία Αστυνοµική 
Αρχή. Ο εργοδότης µε τη χρησιµοποίηση αντιγραφικού  χαρτιού (καρµπόν),  συµπληρώνει  
σε  τρία αντίγραφα όλα τα στοιχεία του βιβλίου κάθε µέρα µέχρι της 08.00' ώρας, και 
υπογράφεται από τον εργαζόµενο και από αυτόν. 
 

Το  βιβλίο,  συµπληρούµενο  ως ανωτέρω, τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου µε 
ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στην  διάθεση  όταν  αυτό ζητείται,  των  υπαλλήλων,  του  
Υπουργείου  Εργασίας, των Αστυνοµικών Αρχών,  των  µικτών  Επιτροπών  Ελέγχου,  του  
Οργανισµού  Απασχόλησης Εργατικού  ∆υναµικού (ΟΑΕ∆)  και  του Ιδρύµατος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Το  στέλεχος  του Βιβλίου  παραµένει  στον  εργοδότη,  που  το 
φυλάσσει για δύο έτη από το πέρας του οικοδοµικού έργου. 
 

Το  πρώτο  και το δεύτερο από τα αντίτυπα, υποβάλλονται στις οικείες υπηρεσίες του 
ΟΑΕ∆ και του ΙΚΑ, αντίστοιχα, κατά  το  πρώτο  δεκαήµερο του επόµενου µήνα. 
 

3. Για την εφαρµογή της απόφασης αυτής νοούνται: 
 

α) Ως οικοδοµικές εργασίες και τεχνικά έργα: 
Κάθε οικοδοµική  ή  άλλη  εργοταξιακή  κατασκευή ορισµένης χρονικής διάρκειας όπως 

εκσκαφή, ανέγερση, προσθήκη, επισκευή και καθαίρεση. 



β) Ως εργοδότης: Ο κύριος του έργου ή  εξουσιοδοτηµένος  εκπρόσωπός του,  που  
απασχολεί, µε  σχέση  εξαρτηµένης εργασίας προσωπικό, στην εκτέλεση οποιασδήποτε 
οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού έργου.  
 

4. Η εφαρµογή της παρούσας σε ό,τι αφορά την προµήθεια µε ευθύνη του εργοδότη, 
θεώρηση, τήρηση ή  πληµµελή  τήρηση  του  βιβλίου  Ηµερήσιων ∆ελτίων  απασχολούµενου  
προσωπικού,  ανατίθεται στους υπαλλήλους, του Υπουργείου Εργασίας και των οικείων 
Αστυνοµικών Αρχών. Ο  έλεγχος  για τη  διαπίστωση  απασχόλησης  επιδοτουµένων  
ανέργων,  ανατίθεται στους υπαλλήλους του ΟΑΕ∆, ο δε έλεγχος για  τη  διαπίστωση  µη  
επικόλλησης ενσήµων   για   όλες   τις  ηµέρες  που  πραγµατικά  απασχολήθηκαν  οι 
εργαζόµενοι, ανατίθεται στους υπαλλήλους του ΙΚΑ. 
 

5. Από την ισχύ της παρούσας, για τις οικοδοµικές  εργασίες  και  τα τεχνικά   έργα,  δεν  
απαιτείται  θεώρηση  πίνακα  ωρών  εργασίας  και αναπαύσεως προσωπικού. 
 

6.α) Εξαιρούνται και δεν  καταγράφονται  στα  Ηµερήσια ∆ελτία Προσωπικού, οι 
απασχολούµενοι στα οικοδοµικά ή  τεχνικά  έργα εργαζόµενοι, που αποτελούν µόνιµο  
προσωπικό  των ξυλουργικών ή εργαστηρίων, καθώς και εργαστηρίων σιδηρών κατασκευών. 
 

β)  ∆εν  υποχρεούνται στην τήρηση του εν λόγω βιβλίου οι εργοδότες, ιδιοκτήτες, για 
µικροεπισκευές των κατοικιών τους, όταν δεν απαιτείται άδεια οικοδοµικών εργασιών και 
εφόσον δεν απασχολούν περισσότερους του ενός εργαζόµενους. 
 

7. Η απόφαση αυτή, που κοινοποιείται για  εκτέλεση,  να  δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα 
της Κυβέρνησης, θα επικυρωθεί δε µε νοµοθετική διάταξη. 

 
Αθήνα, 19 Αυγούστου 1987 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 


