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Τήρηση βιβλίου ηµερήσιας παρουσίας απασχολούµενου προσωπικού στη ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάµατος- Σαλαµίνας. 
(ΦΕΚ 711/Β/28-9-88) 
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Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».  
2. Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 1156/77 «περί Οργανισµού του Υπουργείου Εργασίας».  
3. Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 97/1977 «περί Οργανισµού του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».  
4. Το άρθρο 19 του Ν. 1767/88 «Συµβούλια Εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις -Κύρωση της 
135 ∆.Σ.Ε.».  
5. Την ανάγκη συστηµατοποιήσεως των ελέγχων για τη µείωση των κινδύνων στη 
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας- Κερατσινίου -Περάµατος-Σαλαµίνας και τη 
γενικότερη προσπάθεια πρόληψης των ατυχηµάτων στην υπόψη περιοχή, αποφασίζουµε:  
Κάθε εργολάβος ή υπεργολάβος που εκτελεί εργασίες επί πλοίου ή άλλης πλωτής κατασκευής 
υποχρεούται να τηρεί και να συµπληρώνει βιβλίο ηµερήσιας παρουσίας των απασχολουµένων απ' αυτόν 
προσώπων εις τριπλούν και να παραδίδει, πριν την έναρξη των εργασιών, το µεν πρώτο από τα 
αντίγραφα του βιβλίου στον εργολάβο ολόκληρου του έργου και, όταν δεν υπάρχει αυτός, στον κύριο του 
έργου το δε δεύτερο αντίγραφο στο ΙΚΑ, το πρώτο δεκαήµερο του επόµενου µήνα.  
Ο εργολάβος που µε µίσθωση έργου µε τον κύριο του έργου έχει αναλάβει την εκτέλεση ολόκληρου του 
ναυπηγοεπισκευαστικού έργου και όταν δεν υπάρχει αυτός, ο κύριος του έργου πλοιοκτήτης, εφοπλιστής, 
νοµέας, κάτοχος πλοίου ή άλλης πλωτής κατασκευής υποχρεούται να συγκεντρώσει αυθηµερόν, πριν την 
έναρξη των εργασιών, τα αντίγραφα του βιβλίου ηµερησίας παρουσίας απασχολούµενου προσωπικού 
που συµπληρώνουν οι εργολάβοι και υπεργολάβοι που εκτελούν εργασίες επί του πλοίου.  
Το βιβλίο ηµερήσιας παρουσίας απασχολούµενου προσωπικού έχει 100 σελίδες εις τριπλούν 
αριθµηµένες και φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:  
Στο άνω αριστερό άκρο της σελίδας:  
Αριθµό Νηολογίου του πλοίου  
Ονοµασία πλοίου  
Εθνικότητα  
Κύριος πλοίου  
Στο άνω δεξιό άκρο της σελίδας:  
Στοιχεία εργολάβου ή υπεργολάβου  
Σε όλο το πλάτος της σελίδας κατά στήλες:  
Ονοµατεπώνυµο εργαζοµένων που απασχολούνται κατ' αύξοντα αριθµό  
Ηµεροµηνία πρόσληψης  
Ειδικότητα  
Ώρες εργασίας  
Ηµεροµίσθιο  
Αριθµός µητρώου ΙΚΑ εργαζόµενου  
Υπογραφή εργαζόµενου  
Πριν τη χρησιµοποίησή του θεωρείται από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας.  
Το βιβλίο συµπληρώνεται καθηµερινά, πριν την έναρξη των εργασιών, από τον υπόχρεο εργολάβο ή 
υπεργολάβο εις τριπλούν, υπογράφεται από τον κάθε εργαζόµενο παραµένει στο χώρο των εργασιών και 
τίθεται στη διάθεση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, των Λιµενικών Αρχών, των Μικτών 
Επιτροπών Ελέγχου και των υπαλλήλων του ΙΚΑ όταν αυτό ζητηθεί.  
Το στέλεχος φυλάσσεται µε µέριµνα του εργολάβου ή υπεργολάβου για δύο χρόνια.  
Η εφαρµογή της παρούσας ανατίθεται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, στις Μικτές 
Επιτροπές Ελέγχου και στις οικείες Λιµενικές Αρχές.  
Με την ισχύ της παρούσας δεν καταργείται η θεώρηση πίνακα ωρών εργασίας απασχολούµενου 
προσωπικού του Ν. ∆/τος 515/70 για τις εργασίες επί πλοίων.  



Η απόφαση αυτή, που θα κυρωθεί µε νόµο, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 1983 
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