ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 1801/89
Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ηµερήσιων ∆ελτίων Απασχολούµενου Προσωπικού στην
εκτέλεση οικοδοµικών και τεχνικών έργων.
(ΦΕΚ 569/Β/2-8-89)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 1836/1989 «προώθηση της απασχόλησης και της
επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
3. Τις διατάξεις του Π.∆.1156/1977 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Εργασίας».
4. Την ανάγκη µεγαλύτερης προστασίας από την ήδη υπάρχουσα 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 ∆ελτίων Απασχολούµενου Προσωπικού, το οποίο αποτελείται:
Α. Από ένα διπλό φύλλο στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του έργου και του
υπόχρεου, που θεωρείται από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας, ή αν δεν υπάρχει από την
οικεία Αστυνοµική Αρχή.
Το πρώτο από τα αντίτυπα υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και κρατείται στην Επιθεώρηση
Εργασίας. Το δε δεύτερο παραµένει στο στέλεχος. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται οι
παρακάτω ενδείξεις:
Βιβλίο Ηµερήσιων ∆ελτίων Απασχολούµενου Προσωπικού του αριθ. ……………………….
……………………. άδειας Οικοδοµικού /Τεχνικού Έργου στην Πόλη …… οδός
…………………. ………… αριθ. ……… για οικοδοµικές εργασίες ειδικότητας
………………………………….. το οποίο έχει απογραφεί στο Υπ/µα ΙΚΑ
……………………………… µε αριθ. µητρώου …………
………………………………………………………………………………………………
Α. Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ Β. ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Γ. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Ονοµατεπώνυµο, Όνοµα Πατέρα, Τόπος γέννησης, Χρόνος γέννησης, ∆/νση κατοικίας, Α.∆.Τ.
/εκδούσα αρχή. Υπογραφή.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Επωνυµία, ∆/νση Υπογραφή
Ηµεροµηνία. Θεωρήθηκε µε αριθ. πρωτ………. την …/ …. / ….
Ο επόπτης εργασίας.
Β. Από τριάντα ένα (31) το ελάχιστον φύλλα τριπλά, που φέρουν τις ενδείξεις:
Το πρώτο «υποβάλλεται στο ΙΚΑ», το δεύτερο «φύλλο ελέγχου», το δε τρίτο «παραµένει στο
στέλεχος» και αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:
Οριζοντίως
Ηµερήσιο ∆ελτίο της … Απασχολούµενου προσωπικού στο µε αριθ. αδείας ……..
Οικοδοµικού Έργου Στην πόλη ………. οδός …….. αριθ. ……… για οικοδοµικές εργασίες
ειδικότητας ……….. το οποίο έχει απογραφεί στο Υπ/µα ΙΚΑ ……………………… µε ΑΓΜ
………………….
Επωνυµία (µόνο για Εστεγασµένες επιχ/σεις) ………………………………………..
∆ιεύθυνση (µόνο για Εστεγασµένες επιχ/σεις) ………………………………………..
Αριθ. Πρωτ. θεώρησης …………………………………………………
Καθέτως
Αύξων αριθµός, ονοµατεπώνυµο απασχολούµενου, Α.Μ. ΙΚΑ εργαζοµένου – ειδικότητα.
Μικτό ηµεροµίσθιο, ώρες εργασίας έναρξης – λήξη. Ηµέρα αναπαύσεως, υπογραφή
εργαζοµένου, υπογραφή εργοδότη, παρατηρήσεις.

2. Ο εργοδότης µε τη χρησιµοποίηση χηµικού χάρτου (καρµπόν), συµπληρώνει στα τρία φύλλα
όλες τις ενδείξεις, κάθε µέρα µέχρι τις 8.00’ ώρας. Τα φύλλα αυτά υπογράφονται στις
αντίστοιχες ενδείξεις της από τους εργαζόµενους και από τον εργοδότη. Για κάθε υπόχρεο και
κάθε έργο τηρείται και από ένα βιβλίο Ηµερήσιων ∆ελτίων Απασχολούµενου Προσωπικού. Το
βιβλίο, συµπληρούµενο ως ανωτέρω, τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου µε ευθύνη του
εργοδότη και τίθεται στη 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 πρώτο από τα αντίτυπα, συνυποβάλλεται στο Υπ/µα ΙΚΑ εκτέλεσης του Έργου, µε τις
µηνιαίες µισθοδοτικές καταστάσεις, το δεύτερο αντίτυπο αποκόπτεται κατά τον έλεγχο από τα
όργανα που διενήργησαν αυτόν, το δε τρίτο παραµένει στο στέλεχος και φυλάσσεται από τον
υπόχρεο για δύο έτη από το πέρας του Έργου.
Σε περίπτωση που συνεργείο εργολάβου ή υπεργολάβου απασχολείται σε περισσότερα τεχνικά
έργα την ίδια ηµέρα, το απασχολούµενο προσωπικό αναγράφεται µε τα πλήρη στοιχεία στο
βιβλίο της πρώτης οικοδοµής, ή του τεχνικού έργου, στα βιβλία δε των επόµενων οικοδοµών ή
τεχνικών έργων αναφέρονται τα ονοµ/πώνυµα των απασχολούµενων µε την ένδειξη ότι
απασχολήθηκαν και στο µε ΑΓΜ ……………………………… έργο Υπ/µα ΙΚΑ
………………………
Οι απασχολούµενοι στην κοπή, τέντωµα, µέτρηµα, γύρισµα κ.λπ. του σιδηρού οπλισµού για την
κατασκευή οπλισµένου Σκυροδέρµατος του έργου, εφόσον δεν είναι µόνιµο προσωπικό
οικονοµικής µονάδας (µάντρας), αλλά παρέχουν εξαρτηµένη εργασία στον υπόχρεο για την
τήρηση του παρόντος, καταχωρούνται στα Ηµερήσια ∆ελτία του έργου έστω και αν
απασχολούνται για τις εργασίες αυτές σε χώρους εκτός του έργου .
Στη στήλη παρατηρήσεις αναγράφεται η διεύθυνση του χώρου απασχόλησής τους. Στο χώρο
απασχόλησης τηρείται από τον υπόχρεο απλή κατάσταση που εµφανίζει τα ονοµατεπώνυµα των
εργαζοµένων, την διεύθυνση του εκτελούµενου έργου και τις υπογραφές εργαζοµένων και
εργοδότη.
Στο βιβλίο αυτό και για όσες ηµέρες απασχολούνται στο Έργο καταχωρούνται επίσης και οι
απασχολούµενοι στις µη οικοδοµικές εργασίες (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κ.λπ.), οι οποίοι
είναι µόνιµο προσωπικό εστεγασµένων επιχ/σεων από τις οποίες και ασφαλίζονται.
3. Σε περίπτωση που για την µισθοδοσία των εργαζοµένων χρησιµοποιείται µηχανογράφηση το
προβλεπόµενο από την προηγούµενη παράγραφο Βιβλίο Ηµερήσιων ∆ελτίων Απασχολούµενου
Προσωπικού, µπορεί να αντικαθίσταται µε µηχανογραφηµένες καταστάσεις, που θα περιέχουν
όλα τα στοιχεία του Βιβλίου.
Σε έργα που η προσέλευση και η αποχώρηση του προσωπικού ελέγχεται µε κάρτα
επισηµάνσεως, δεν είναι αναγκαία η υπογραφή εργοδότη και εργαζοµένων σε καθηµερινή
βάση, απαιτείται όµως σε εβδοµαδιαία βάση.
Ως προς τα λοιπά οι παράγραφοι 1,2 ισχύουν και για τις περιπτώσεις αυτές.
4. 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 υπόχρεος εργοδότης για την προµήθεια, τήρηση και υποβολή του εν λόγω βιβλίου:
- Ο κύριος του έργου που απασχολεί, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας προσωπικό, στην
εκτέλεση µε αυτεπιστασία οποιασδήποτε οικοδοµικής εργασία ή τεχνικού έργου.
Ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος, που απασχολεί, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας προσωπικό,
στην εκτέλεση οποιασδήποτε οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
- Ο εργολάβος και υπεργολάβος σε περίπτωση συνύπαρξης αυτών.
- Ο υπεύθυνος της εστεγασµένης επιχ/σης, για τις µη οικοδοµικές εργασίες που εκτελούνται στο
Έργο.
5. Η εφαρµογή της παρούσης σε ότι αφορά την ευθύνη του εργοδότη για την προµήθεια,
θεώρηση, τήρηση ή πληµµελή τήρηση του Βιβλίου Ηµερήσιων ∆ελτίων Απασχολούµενου

Προσωπικού, ανατίθεται στους υπαλλήλους, του Υπουργείου Εργασίας και των οικείων
Αστυνοµικών Αρχών, καθώς και στις µικτές Επιτροπές Ελέγχου. Ο έλεγχος για την διαπίστωση
απασχόλησης επιδοτούµενων 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. Κάθε παράβαση που
διαπιστώνεται µεµονωµένα από τις παραπάνω υπηρεσίες κοινοποιείται άµεσα στις άλλες.
6. Από την ισχύ της παρούσας για τις οικοδοµικές εργασίες και τα τεχνικά έργα:
α) δεν απαιτείται θεώρηση πίνακα ωρών εργασίας και αναπαύσεως προσωπικού
β) δεν 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 εργαζοµένους.
7. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης υπόκεινται στις διοικητικές και
ποινικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν.
1836/1989.
Η απόφαση αυτή, που η ισχύ της αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης τεύχος Β’.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 1989
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΣ

