
Νόμος: 1836/89  
 
Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες 
διατάξεις  
(ΦΕΚ 79/Α/14-3-89) 
 
(τα άρθρα 1-32, 34, 35 37,38 & 39-46 παραλείπονται) 
 
 

Άρθρο 33 
Βιβλία ημερησίων δελτίων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα 

 
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, μπορεί να καθιερώνεται η τήρηση βιβλίου ημερήσιων δελτίων 
απασχολούμενου προσωπικού, στο οποίο αναγράφονται οι απασχολούμενοι σε 
επιχειρήσεις και εργασίες οικοδομικών και τεχνικών έργων καθώς και σε άλλες 
επισκευαστικές επιχειρήσεις και εργασίες. 
Με τις υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται ο τύπος του βιβλίου, τα στοιχεία που 
περιλαμβάνει, ο υπόχρεος για την τήρηση, οι ειδικότερες ρυθμίσεις για την 
περίπτωση απασχολουμένων με σύμβαση έργου, όπως και κάθε άλλη χρήσιμη 
λεπτομέρεια στην εφαρμογή αυτών των μέτρων. 
2. Η τήρηση βιβλίου ημερήσιων δελτίων αντικαθιστά τη θεώρηση και ανάρτηση 
πίνακα ωρών εργασίας προσωπικού. 
3. Σε κάθε υπόχρεο, που από δόλο ή αμέλεια δεν προμηθεύεται, δεν θεωρεί, δεν 
τηρεί, τηρεί ελλιπώς ή αναληθώς. δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα στις αρμόδιες αρχές ή 
δεν επιδεικνύει για οποιοδήποτε λόγο στα αρμόδια όργανα ελέγχου το υποχρεωτικό 
γι' αυτόν βιβλίο των ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού. επιβάλλεται 
πρόστιμο, για κάθε παράβαση, από πενήντα χιλιάδες (50.000) μέχρι τετρακόσιες 
χιλιάδες (400.000) δραχμές. 
Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου προϊστάμενου της 
Επιθεώρησης Εργασίας, μετά από γνώμη της μικτής επιτροπής ελέγχου, εάν αυτή έχει 
επιληφθεί, εισπράττεται δε υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ., από τις αρμόδιες τοπικές της έδρας 
της επιχείρησης δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κ.Ε.Δ.Ε. Η πράξη του προϊσταμένου αποτελεί εκτέλεση τίτλου είσπραξης δημόσιου 
εσόδου, όταν είναι τελεσίδικη. Ο υπόχρεος, τον οποίο επιβάλλεται το πρόστιμο, 
δικαιούται να προσφύγει στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της πράξης επιβολής προστίμου. 
Η προσφυγή κηρύσσεται από το δικαστήριο απαράδεκτη. εάν από την κατάθεση της 
στη γραμματεία του δικαστηρίου δεν κοινοποιηθεί μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες στην αρχή που επέβαλε το πρόστιμο. 
4. Πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
παρόντος, επιβάλλονται και οι ποινικές κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 
458 του Ποινικού Κώδικα.  

Άρθρο 36 
Κύρωση αποφάσεων 

 
3. α/ Κυρώνεται από τότε που εκδόθηκε η αριθ. 131517/25-9-88 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής 
Ναυτιλίας «Τήρηση βιβλίου ημερήσιας παρουσίας απασχολούμενου προσωπικού στη 
Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά - Δραπετσώνας - Κερατσινίου - Περάματος – 



Σαλαμίνας» (ΦΕΚ 711/Β/28.9.88).  
β/ Οι παραβάτες των υποχρεώσεων για την συμπλήρωση και τήρηση του βιβλίου 
ημερήσιας παρουσίας απασχολούμενου προσωπικού στη ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη Πειραιά - Δραπετσώνας - Κερατσινίου - Περάματος - Σαλαμίνας της κοινής 
Υπουργικής Απόφασης 131517/25-9-88 τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές 
κυρώσεις των άρθρ. 33 και 35 αντίστοιχα του Νόμ. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια 
των εργαζομένων» (ΦΕΚ 177/Α/18.10.85), όπως ισχύουν κάθε φορά. Τα 
επιβαλλόμενα πρόστιμα βάσει του άρθρ. 33 του Νόμ. 1568/85 εισπράττονται κατά τη 
διαδικασία του άρθρ. 19 του Νόμ. 1767/88 (ΦΕΚ 63/Α/6.4.1988).  
 

Άρθρο 39 
 
Κυρώνεται από τότε που εκδόθηκε η αριθ. 88555/30-9-88 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας 
(ΦΕΚ 721/Β/4-10-88) «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.». 
 
 


