
ΝΟΜΟΣ: 1976/91  
 
Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας, 
µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 
και άλλες διατάξεις. 
(ΦEK 184/A/4-12-91) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή : 
 
(Αναφέρεται µόνο το άρθρο 20 ως σχετικό) 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
Ρύθµιση διαφόρων ασφαλιστικών θεµάτων 

 
Άρθρο 20 

Βιβλίο ηµερησίων δελτίων σε οικοδοµικά και τεχνικά έργα 
 

1. Καθιερώνεται η τήρηση βιβλίου ηµερήσιων δελτίων απασχολούµενου προσωπικού, στο 
οποίο αναγράφονται οι απασχολούµενοι σε επιχειρήσεις και εργασίες οικοδοµικών και 
τεχνικών έργων.  

∆εν υποχρεούνται στην τήρηση του εν λόγω βιβλίου οι εργοδότες-ιδιοκτήτες, για 
µικροεπισκευές των κατοικιών τους, όταν δεν απαιτείται άδεια οικοδοµικών εργασιών και εφ' 
όσον δεν απασχολούν περισσότερους από δύο εργαζόµενους.  

2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεως, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθιερώνεται 
η τήρηση του ανωτέρω βιβλίου και σε άλλες επισκευαστικές επιχειρήσεις και εργασίες.  

3. Με όµοιες αποφάσεις, που δηµοσιεύονται επίσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
καθορίζεται ο τύπος του βιβλίου, τα στοιχεία που περιλαµβάνει, οι αρµόδιες υπηρεσίες για 
την έκδοση, χορήγηση και θεώρηση αυτού οι ειδικότερες ρυθµίσεις για την περίπτωση 
απασχολούµενου µε σύµβαση µισθώσεως έργου, καθώς και κάθε άλλη χρήσιµη λεπτοµέρεια 
για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.  

4. Η καθιέρωση τηρήσεως βιβλίου ηµερήσιων δελτίων αντικαθιστά τη θεώρηση και 
ανάρτηση πίνακα προσωπικού, ωρών εργασίας και εβδοµαδιαίας αναπαύσεως.  

5. Υπόχρεος για την προµήθεια, θεώρηση και φύλαξη του βιβλίου αυτού, καθώς και για 
την υποβολή αντιγράφων των ηµερήσιων δελτίων του στις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες 
του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), µαζί µε τις µισθολογικές καταστάσεις, 
είναι ο κύριος του έργου ή ο νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του.  

6. Υπόχρεοι για την τήρηση του βιβλίου είναι:  
α. ο κύριος του έργου ή ο νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, που απασχολούν 

προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στην εκτέλεση, µε αυτεπιστασία, οποιασδήποτε 
οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού έργου.  

β. ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος, που απασχολούν προσωπικό µε σχέση εξηρτηµένης 
εργασίας στην εκτέλεση οποιασδήποτε οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού έργου.  

γ. ο εργολάβος και ο υπεργολάβος, κατά τα ανωτέρω, σε περίπτωση συνυπάρξεως αυτών.  
7. Σε κάθε υπόχρεο, που από δόλο ή αµέλεια παραβαίνει τις διατάξεις αυτού του άρθρου, 

καθώς και των διοικητικών πράξεων, που εκδίδονται σε εφαρµογή του, επιβάλλονται οι 
ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα, κατόπιν µηνύσεως των αρµόδιων οργάνων του 
Υπουργείου Εργασίας ή των αστυνοµικών οργάνων.  

Πέραν των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται στους παραβάτες πρόστιµο, το ύψος του 
οποίου καθορίζεται για κάθε παράβαση, στο ποσό των 20- 120 ηµεροµισθίων ανειδίκευτου 
εργάτη (εργατοτεχνίτη).  

Το πρόστιµο επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη πράξη του προϊσταµένου της περιφερειακής 
υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, µετά από τη διαπίστωση κάθε παράβασης από 



οποιοδήποτε όργανο ελέγχου ή µετά από γνώµη της µικτής επιτροπής ελέγχου, αν αυτή έχει 
επιληφθεί.  

Η πράξη επιβολής προστίµου του προϊσταµένου της περιφερειακής υπηρεσίας 
κοινοποιείται µε απόδειξη στον παραβάτη, ο οποίος καταβάλλει το πρόστιµο που του 
επιβλήθηκε µε κατάθεση του ποσού στο λογαριασµό του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας 
(Α.Σ.Ε.), που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.  

Ο παραβάτης µπορεί µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση να 
προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4125/1960 (ΦΕΚ 202 
Α').  

Μετά την πάροδο της προθεσµίας για την άσκηση και κοινοποίηση της προσφυγής, τα 
σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της έδρας της 
επιχείρησης. Το ποσό του προστίµου βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο, µε την επιφύλαξη της 
επόµενης παραγράφου και αποδίδεται κατά µήνα υπέρ του λογαριασµού του Ανώτατου 
Συµβουλίου Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας.  

Αν ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατά της απόφασης 
επιβολής προστίµου, αναστέλλεται η βεβαίωση του προστίµου στη δηµόσια οικονοµική 
υπηρεσία, µέχρι την κοινοποίηση της οριστικής απόφασης επί της προσφυγής, η οποία πλέον 
συνιστά και τον τίτλο βεβαίωσης της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας.  

Ο προσφεύγων µέχρι την εκδίκαση της προσφυγής µπορεί να καταθέσει το ποσό του 
προστίµου, χωρίς επιβάρυνση, στο λογαριασµού του Α.Σ.Ε.  

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας ρυθµίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων.  

8. Το προβλεπόµενο από την παρ. 7 πρόστιµο µπορεί να επιβληθεί και από τα αρµόδια 
όργανα ελέγχου του Ι.Κ.Α., εφ' όσον τούτο δεν έχει επιβληθεί κατά την προηγούµενη 
παράγραφο. Στην περίπτωση αυτήν, τα πρόστιµα βεβαιώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ι.Κ.Α. στα ταµεία είσπραξης εσόδων Ι.Κ.Α. και στις ταµειακές υπηρεσίες και εισπράττονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε. και κατατίθενται στο λογαριασµό του Α.Σ.Ε.  

Η πράξη επιβολής προστίµου από τα αρµόδια όργανα του Ι.Κ.Α., προσβάλλεται ενώπιον 
της Τ.∆.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 120 του Κ.Α. Ι.Κ.Α.  

Για την κάλυψη των δαπανών διοίκησης του Ι.Κ.Α. από τη βεβαίωση και είσπραξη του 
παρόντος προστίµου, παρακρατείται από το εισπραττόµενο ποσό, ποσοστό ίσο µε το 
προβλεπόµενο από το άρθρο 7 του ν. 4321/1963 ανώτατο ποσό που ισχύει κάθε φορά για την 
είσπραξη του δωροσήµου.  

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται 
µέσα στα πλαίσια της προηγούµενης παραγράφου συγκεκριµένο ύψος προστίµου για κάθε 
παράβαση. Ειδικά προκειµένου περί µη αναγραφής στο βιβλίο απασχολουµένου αλλοδαπού 
ή συνταξιούχου γήρατος και αναπηρίας Ι.Κ.Α. το πρόστιµο καθορίζεται αυξηµένο µέχρι 50% 
εκείνου, που θα καθοριστεί για τη µη αναγραφή ηµεδαπού ή συνταξιούχου.  

9. Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται:  
α) Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής 

κατάρτισης και άλλες διατάξεις».  
β) Το άρθρο 23 του ν. 1902/1990 «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών 

θεµάτων».  
γ) Η αριθ. 1801/1989 απόφαση του Υπουργού Εργασίας «Υποχρέωση τήρησης βιβλίου 

ηµερήσιων δελτίων απασχολουµένου προσωπικού στην εκτέλεση οικοδοµικών και τεχνικών 
έργων». 
 


