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' ΒΙΒΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩt{ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Ι<ΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
l. 1. Με το Ν. 1836/89 Üρθρο 33 (ΦΕΚ ºgΙΑ'Ιi'4-3-Β9, ΔΕΝ 1989 σ. 6291εlχε

καθιερωθεß η χρÞση του Βιβ),ßου ΗμερÞσιων Δελτßων Απασχολοýμενου Προσωπικοý
(Β,Η.Δ.Α.Π.), η τÞρηση του οποßου προβλεπüταν στlιν ΥΑ 1564/Β7 (ΦΕΚ º2ΙΒ'Ι2Β-
8-89). (

2. Ο Ν, 1836/89 παρεßχε τη δυνα,τüτº"ßτα στον Υπουργü Εργασßαò να εκδßδει
αποφÜσειò για τºιν καθιÝρωση τÞρησηò ι-ιε τα στοιχεßα, τον τýπο που θα Ýχει και
γενικÜ τιò λεπτοριÝρειεò για τºιν εφαρl"ιογÞ του μÝτρου αυτοý. I{ατ' εφαρμογÞν των
διατÜξεων του Ν, 1836/89 εκδüθηκε η ΥΑ 1801/1989 (ιDΕΚ 569ΙΒ'Ι2-8-89, ΔΕλΙ
1989 σ, 1095) "ΥποχρÝωση τιßρησηò Βιβλßου Ι{μερησßων Δελτßων ΑπασχολοýLιενοl)
Προσοιπικοý στην εκτÝλεση οικοδομιικþν και τεχν-ικßυν Ýργων".

3. Ακολοýθωò υπÞρξαν Νüμοι ι<αι Υπ, ΑποφÜσειò, üπωò ο Ν. 1976Ι9Ι (αρθρ,
2, ΔΕΝ ß991 σ. 1265) Lιε τον οποßον καταργηθηκαν οι διατÜξειò του Ν, 1836/89 και η
ΥΑ Ι801/1989, ο Ν.2556Ι1997 (Üρθρ 4 § 8, ΔΕΝ 199º σ. 119) με τον οποßο,
κατα,ργÞθηκε το Üρθρο 20 του Ν. 1976191 και τελικÜ επανηλθαν σε ισμß οι διατÜξειò
του Ν. 1836/89 και η ΥΑ 1801/89, üπιοò αναφÝρονται και στα Ýγγραιρα του Υπ.
Εργασßαò (εγγρ. ΙΙ0º3Ι23-10-2001, ΔΕΝ 2001 σ. 1"44º, ΠαρατηρÞσειò Γ. Ψηλοý,
Ι0259ΙΙ3-2-20Ι2 ι<αι 142Β0/Ι4,4-20α9, ΔΕΝ 20ß4 σ. 1630).

υl. Ιζατüπιτ., αυτþν üλοι οι εργοδüτεò, οι οποßοι ειòτελοýν οικοδομικÝò εργασßεò
τ1 τεχνικÜ Ýργα Þτα,ν υποχρεωμÝνοι να τηροýν το ΒΗΔΑΠ, στα Ýργα τουò. Δεν
υποχρεοýντο στην ττlρηση του εν λüγcυ βιβλßου οι εργοδüτεò-ιδιοκτιlτεò γßα
ιιιι(ροεπισκευÝò τòυν ι<ατοικιþν τουò üταν δεν απαιτεßται Üδεια οικοδοριικþν εργασιþν
και εφüσον δεν απασχολοýν περισσüτερουò απü δýο (2) εργαζο;"ιÝνουò (Üρθρο 20 § 1

του Ν, Ι9º6Ι91), Το βιβλßο τηρεßται χcορßò θεßορηση απü την Επιθεþρηση Εργασßαò
καθüτι η σχετιιòÞ διÜταξη καταργÞθηκε με το },{. 4093Ι201,\ υπü ΙΑ.13, απü 12-11-
2012. Για τουò εργαζοριÝ"*ουò που καταχωροýνται στο βιβ),ßο δεν απαιτεßται υποβολÞ
στºιν Επιθεþρηση Εργασßαò προγρÜριμια,τοò εργασßαò και ηl"ιερþν εβδοριαδιαßαò
ανÜ,παυσιlò (ßι,ρθρο 33 λΙ. 1836/89 και Ýγγρ. ΕΣ-43013αD3-11-2018 Ειδ. Γραριl_ιατÝα
ΣL:ΙΙl. ι.

5, Ιlργοδüτηò ο οποßοò εßτιαι και ο υπεýθυνοò για τºιν τιlρηση του βιβλßου,
θεωρεßτα,ι κατÜ την ΥΑ 1801/89, κατÜ περßπτωση ο ιòυριοò του Ýργου που απασχολεß
προσωπικü με σχÝση εργασßαò εξηρτημÝνιlò, ο εργολÜβοò και ο υπεργολÜβοò που
απασχολοýν ομοßωò προσωπιιòü στην εκτÝλεση οικοδοριικþν και τεχνικþν Ýργων και
ο υπεýθυνοò τηò στεγασμÝτ,ηò επιχεßρησηò για τιò ι,ιη οικοδομικÝò εργασßεò που
εκτελοýνται στο Ýργο (π.χ. ηλεκτρολογικÝò-υδραυλικÝò κλπ) για μüνιμιο δηλαδη
προσωπιιòü στεγασριÝνων επιχειριlσεοτν και ασφαλισμιÝνοι σ' αυτÝò (εγγρ.
1 42 80/460/ 1 4-4-09 Υπ. Απασχüλησηò).

6.Το Β.Η.Δ,Α.Π, στα οιιòοδομικÜ και τεχνικÜ Ýργα τηρεßται συμπληρωμÝνο
στον τüπο εκτÝλεσιßò του Ýργου με ευθýνι1 του εργοδüτη και τßθεται στην διÜθεση των
ελεγκτικþν οργÜνων, η μη επßδειξÞ του αποτελεß παρÜβαση και τιμωρεßται με
επιβολÞ διοιι<ητικþν κυρþσειιιν, βÜ,σει τιον διατÜξεων του Üρθρου 2 τηò αριθμ.
27 197 Ι 1 22 Ι 1 L) -8 -201 3 Υπ. Απüιρασιß _c (ΦΕΚ 20 62 ΙΒ' Ι 23 -8 -20 Ι 3).

Β l. º'ο Üρθρο 37 του },Ι,4488/2017 (ΦΕΚ Ι3ºΙΑ'Ι13-9-201,º, ΔΕΝ 2017 σ.
Ι057) και rßδη τηò ΥΑ 40331/20ß9 προÝβλειμε τº]ν υποχρÝωση αναγγελßαò
ηλεκτρονικÜ στο ΟΠΣ-ΣΕΓΙΕ απασχολοýμενου προσωπικοý πριν απü την Ýναρξη
κÜθε ημεριßσιαò απασχüληοηò |ιε τιò προýποθÝσειò που αναφÝρονται στο Ü,ρθρο ß3
τηò ΥΑ αριθ;-ι. Οικ. 321:Ι3Ι^Ι,Ι128Ι2-6-2018. ΔεδομιÝνου üτι το Üρθρο 37 του Ν,
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4488/17 προβλÝπει ι<αι Ýκδοση Υπ. ΑποφÜσεωò για να τεθεß σε ισχ;ιι, οι περιπτþσειò
μη καßαχ_cυρßσεωò εργαζομιÝνιον στο ΒΗΔΑΠ σε επιχειρÞσειò . και εργασßεò
οιΙ<οδομιικþν και τεχνικþν Ýργων καθþò και σε Üλλεò επισκευαστικÝò επιχειρÞσειò
και εργασßε-ζ, εξακολουθοýν να αντι|ιετωπßζονται ωò παραβÜσειò των διατÜξεων του
αρθρ. 33 παρ.2 του Ν, 1836/89, üπωò ισχýει με το Üρθρο 37 του Ν.4488/20Ιº, σ;ε

συνδυασμιü Lιε την αριθμι, 1801/ß9-7-|989 Απüφαση Υπ. Εργασßαò και για την
επιβολι1 διοικrlτιι<ιlò ιαιρþσεωò εφαρριüζεται η υποπαρÜγραφοò ΙΑ του Üρθρου 24 του
Ν. 3996/20ΙΙ (Ýγγρ, αριθμ. πρωτ. ΕΣ-430130/10001/23-11-201Β Ειδ. ΓραμματÝα
ΣΕßΙΕ). (

2. Με τιlν αριθμ.4033Ι/Δ1.1352Ι Απüφ. Υπ. Εργασßαò & Ιζοιν, ΥποθÝσεων
(ΦΕΚ 3520/Β'ΙΙ9-9-2019), τßθεται σε ισχρ το Üρθρο 37 του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ
13ºΙ13-9-2017) και προβλÝπεται πλÝον η ηλεκτρονικÞ υποβολÞ του Εντýπου Ε12
«ΗριερÞσιο Δελτßο Απα,σχολοýμενου Προσωπικοý στºιν εκτÝλεση οικοδομιικÞò
εργασßα,ò Þ τεχνιι<οý Ýργου» για τουò υπüχρεουò εργοδüτεò, σýμφωνα με τιò διατÜξειò
τιον Üρθρων 4 (4.24) και 14 (14.0Ι),

3. Με την α,ριθμ, 44568/Δ1 ,Ιlº95 Απüφ. Υπ. Εργασßαò & Κοιν. ΥποθÝσεων,
αντικαταστÜθηκε η § 24 του Üρθρου 4 τηò αριθμ.40331/Δ1.13521Ι\3-9-2019 Απüφ.-
Υπουργοý Εργασßαò & Κοιν, ΥποθÝσεων προσδιορßξονταò πλÝον και τουò υπüχρεουò
εργοδüτεò για τºιν υποβολη του εντýπου Ε12. Επßσηò ι-ιε την ανωτÝρω απüφασr1
(Üρθρο πρþτο § 2) προστßθεται § 2 στο Üρθρο 14 τηò αριθ;_ι,40331/Δ1 ,135212019
Υπ. Απüφα,σηò, η οποßα προβλÝπει επα.ναρρýθμιση του Üρθρου 33 του Ν. 13Β6/19Β9,
üπωò ισχýει. ΜÝχρι δε την 30-11-2019 οι υπüχρεοι τιlò § 24 του Üρθρου 4,ηò
παροýσαò θα τηροýν το ΒΗΔΑΠ,

4. Στιlν υπ'αριθρι, ß801/Ι9-7-1989 ΥΑ οριζüταν üτι στο ΒΗΔΑΠ., για üσεò
ημιÝρεò απασχολοýνται στο Ýργο, καταχωροýνται επßσιlò και οι απασχολοýμενοι στιò
'μη οικοδοριικÝò εργασßεò (ηλεκτρολογικÜ, υδραυλικÜ κλπ) οι οποßοι εßναι μüνιμο
πρΟσßι)πικü στεγασLιÝνων επιχειριßσεý)ν απü τιò οποßεò ασφαλßζονται, ¹δη και ¾ια τιò
περιπτþσειò α,υτÝζ καθιερþνεται για, τον εργοδüτη τι υποχρÝαιση ýεκτρονικÞò
υποβολιºò στοιχεßιον μÝσιο του Π/Σ ΕΡl7ινÝl και ωò εκ τοýτου, εφüσον διαπιστωθεß
üτι ο εργαζüμενοò-ριüνι;-ιο προσωπικü στεγασμιÝνηò επιχεßρησιlò δεν εßναι
καταχιορημÝνοò σε ισχýοντα πßνακα προσωπικοý, οι ΕπιθεωρητÝò Εργασßαò
προβαßνουν στιò ενÝργειεò που προβλÝπονται για την περßπτωση αδÞλωτηò εργασßαò
(¶ρθρο 5 του Ν.4554/18-ΥΑ 436|4Ι99612018), üπωò τροποποιηθηκε και θα ισχýει
με το Ü,ρθρο 65 Ν. 4635ΙΙ9 (Φεκ Ι67 ΙΑ' Ι30-10-2019) απü την Ýκδοση τηò Απüφασηò
του Υπουργοý Εργασßαò (Üρθρο 68 του Ν. 4635/19).

5, Το Üρθρο 80 τουΝ.414412013 (ΦΕΚ 88/Α'/18-4-2013, ΔΕΝ 20Ι3 σ,5Ι3)
προÝβλεπε την τιlριlση Ειδικοý Βιβλßου Υπεριοριþν και τη γνωστοποßηση αυτþν με
τιò προýποθÝσειò που ορßζονται σ'αυτü. Η § 1 του Üρθρου 80 του Ν.4144120ß3
αντιΙ(αταστÜθηκε με το Üρθρο 36 του ΝΙ. 4187 Ι2017 και προβλÝπεται πλÝον
υποχρεO)τιιßÞ καταχιΙορηση στο ΠßΣ ΕΡΓΑινÝl τηò υπερεργασßαò-υπερωρßα,ò απü 1-9-
2018 (Ü,ρθρ,2 και 13 ηò αριθρι. οικ.32143/Δ1.11288/22-6-20Ι8) και σε συνδυασμü
ριε το Üρ()ρο 12 τοιι },Ι, 4554/18 περß επιβολιlò κυρþσεων.

6, Ο Ν. 4635ΙΙ9 ((DEK 16ºιΑ,ι3O-ι0_2019);"ιε το Üρθρο2Ι4 «Αγαγγελßα του
απασχολοýμενΟυ προσωπικοý επß εκτÝλεσιlò οικοδομιικÞò εργασßαò και τεχνικοý
Ýργου» τροποποιεß το Üρθρο 33 του },Ι. 1S36/89 (ΦΕΙ< º9ΙΑ'Ι\4-3-19S9) και
επισι1l,ια,ßνει τ]ιν υποχρÝωσι] το¼ εργοδüτι1 αναγγελßαò του απασχολοýμενου
προσO)πικοý αντικαθιστþνταò τον πßνακα προσωπικοý και ωρþν εργασßαò (§ 1), την
ττlρηση του εντýπου αναγγελßαò στο ΣΕΠΕ στον τüπο εκτÝλεσιlò του Ýργου (§ 2) και
τιò ιòυρþσειò επ' αυτþν. Επßσιßò, προβλÝπεται η κατÜργηση κÜθε γενικÞò ι1 ειδικÞò

\a
\
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διÜταξηò απü την ισχυ του Üρθρου απü τη δημιοσßευστ1 των αναl_ιενüμενων

Υπου ργιιòιßιν ΑποφÜσεων,
7, Με την αριθμι. Οικ, 51521ιΙ262ι7-11-2019 Απüφασrlò Υπουργοßι Εργασßαò

ι(α,ι Ιζοιν. ΥποθÝσειον η οποßα εξεδüθη κατÜ το Üρθρο 2Ι4 του Ν, 4635Ι1,9

αποφασßζεται: α) Με το Üρθρο 1 ο υπüχρεοò για τº]ν αναγγελßα (Üρθ. 8 του Ν.

1 846/51) περιγρÜφονται οι εκτελοýμενεò οιιòοδομιι<Ýò εργασßεò και τεχνικÜ Ýργα (Υπ.

Απüφ. 55575/Δ1 .479ιι8-11_1965), ο τýποò τηò α,ναγγε},ßαò κλπ. β) Στο Üρθρο 2

α.ι,αφÝροτ, ται fοι εξα,ιρÝσειò εφαρμογÞò του Üρθρου 1 , δηλαδτ1 των ιδιωτικþν

οικοδομιικþν Ýργιον, των Ýργων |ιε σ"υτεπιστασßα και των ιδιωτικþν οικοδομικþν
Ýργωτ, κατÜ το σýστημα τηò αντιπαροχÞò. ΠεριγρÜφονται οι οικοδομικÝò εργασßεò και
τεχυ-ικÜ Ýργα κ}π, και ορßζεται ο υπüχρεοò για την τιjρηση ΒΗΔΑΠ, εξαιρουριÝνων

των εργοδοτßον-ιδιοκτητþν μικροεπισκευþν των κατοιl(ιþν τουò üταν δεν απαιτεßται

Üδεια οικοδομικþν εργασιþν και εφüσον δεν απασχολοýν περισσüτερουò των δýο (2)

εργαζομιÝνων, Η ισχβò τηò ανωτÝρω Απüφασηò αρχßζει απü 1-\2-201,9,

Για τιlν εφαρl_ιογΙ1 τΙlò αριθρι. 51524ιΙ262ιº-Ι1-20Ι9 Υπ. Απüφ. (ΦΕΚ 41º3ι
Β'/14-ß Ι-2019) εξεδüOη και η ερμºινευτικι1 εγιαικλιοò αρ. πρωτ. Οικ. 56005 Ι132ºΙ29-

t 1-2019 του Υπουργοý Εργασßαò & Κοιν. ΥποθÝσεων.
8. Με την αριθμ, 54286ι^l,Ιº642 (φΕΚ 4293ιΒ,ι2º_11_2019) Απüφ,

Υπουργοßι Εργασßαò & Ι(οιν, ΥποθÝσεων, τροποποιεßται η αριθμ.

4033Ι/Δ1 ,\352Ι/13-9-2019) (ΦΕΚ 3520ΙΒ'Ι19-9-2019) και συγκεκριμÝνα η § 10 του

Üρθρου 2 αντιιòαθßσταται με το ¸ντυπο Ε12-e_ΟΙΚΟΔΟΜΩ «Αναγγελßα του

ΑπασχολοýLιενοι) Προσοιπιι<οý εκτÝλεσηò οικοδομικÞò εργασßαò η τεχνικοý Ýργου»

(για τοιιò υπüχρεουò üπωò ορßζεται στο Üρθ. 1 περ. ßß τηò αριθμ. Οικ. 5\524Ι1,262Ι7-

ß 1-2019 Υπ. Απüφ,, ΔΕlτj 2019, σ. 1517) και ι_ιε το Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ
. ΑΠΟΓΡΑΦΙΙ(Ο «ΑπογραφικÞ Αναγγελßα του Απασχολοýμενου Προσωπικοý στην

εκτÝλεσι1 οικοδομικÞò εργασßαò Þ τεχγικοý Ýργου» (για τουò υπüχρεουò τÞρησηò

ΒΗΔΑΠ, üπωò ορßζεται στο Üρθρο 2 § 2β τηò αριθμ, Οικ. 51,524ΙΙ262Ιº,ΙΙ-2019 Υπ.
Απüφ,).

Εν τÝλει η ΥΑ 5Ι574ΙΙ262Ι19 (ΔΕtΤ 201,9, σ. 1517) καθιερþνει υποχρÝωση

Αναγγελßαò αυτÞò για τα οικοδομικÜ και τεχνικÜ, Ýργα του Δημοσßου (Üρθρο 1) και

1ιßριlσι1 ΒΙ-ΙΔΑΠ με υποχρÝωσι1 αναγγελßαò του απασχολοýLιενου κατÜ μÞτ,α"

προσο)πιι(οý, μÝχρι την τελευταßα ημÝρα του επüμιενου μÞνα τηò απασχüληοηò για τα

ιδιωτιι<Ü οικοδομικÜ Ýργα (Üρθρο 2), ΜετÜ και τ]ιν εγκυκλιο 56005Ι29-11-2019 τηò

Γετ,ικιºò ['ραß_ιl_ιατÝòοò Εργασßαò (ΔΕΝ 2079, σ. 1630) συνÜγεται üτι:

I. I'ια τα Δημüσια οικοδομικÜ Þ τεχγικÜ Ýργα υπεýθυνοò για την Αναγγελßα
και ι]},*ηßριιση Þ επßδειξη του εντýπου Ε12- e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ εßναι ο ανÜδοχοò ιº

ερ7Ο7"ÜβΟò Þ ο Δ]ιι,ι εκτÝλεσηò για Δηριüσια Ýργα που εκτελοýνται ;_ιε

α]ι)τεπιστα,σßα. Σε παρÜβαση των υποχρεßDσεων αυτþν, επιβÜλλονται οι διοικΙlτικÝò

κυρßοσειò του Üρθρου 3 § 1 &, Ζ τηò ΥΑ 5Ι524Ι1,9, Για τα ιδιωτικÜ τεχνικÜ Ýργα

εκτελοýμενα με ι_ιεσολÜβßßση εργολÜβου αναφορικÜ με την Αναγγελßα, τÞρηση Þ

επßδειξη το¼ ανωτÝρω εντýπου καθßσταται υπεýθυνοò αλληλεγγýωò και ειò

ο)"üκληρον ο κýριοò του Ýργου ι<αι. ο εργολÜβοò και οι ανωτÝρω κυρþσειò

επιβÜλλονται λαμβÜνονταò υπüψη τον αναφερüμιενο υπüχρεο κατÝχοντα τον ΑΜΟΕ,
κα,τÜ προτεραιüτητα,

ΙΙ. Για τα ιδιωτικÜ οικοδομιι<Ü Ýργα υπεýθυνοò για την τÞρηση του ΒΗΔΑΠ
ι(αι για τºιν αναγγελßα στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ του εντýπου Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ
ΛΠοΓΡΑα)ΙΚο για το μτlνιαßωò απασχο),,οý;"ιενο προσωπικü, εßναι:

α) Για τα ιδιωτικÜ οικοδο;_ιιι<Ü Ýργα με αυτεπιστασßα, υπεýθυνοò εßναι ο

ýριοò του κτßσμιατοò κατÝχων τον ΑΜΟΕ.
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β) Γη τα ιδιιυτικÜ οικοδομιικÜ Ýργα που ειòτελοýνται ι-ιε τºι μεσο),Üβηση
εργολÜβοιι/ υπεργολÜβου, υπεýθυνοò εßναι ο ιτατÝχων τον ΑΜΟΕ κυριο.ò του Ýργου η,
σε περßπταιση Ýκδοσηò τιlò αδεßαò του Ýργου στºιν επωνυ;"ιßα του εργο),Üβου,
υπεýθυνοò εßναι ο εργολÜβοò κατÝχων ι(αι τον ΑΜΟΕ.

γ) Ι-ια τα ιδιωτικÜ οιι<οδομικÜ Ýργα κατÜ το σýστημα τηò αντιπαροχººò,
υπεýθυνοò καθßσταται αλληλεγγýωò και ειò ολüκληρον ο κýριοò του οικοπÝδου και q
εργολÜβοò κατασκευαστÞò λαμβÜνονταò υπüγιι1 τον αναφερüμενο υπüχρεο κατÝχοντα

τουò ανωτÝρω
3§3τηòΥΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤ}ΙΣ ΠΡΟßΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥt{ΣΗΣ
ΗΠΕΙΡοΥ_Δ. ΜΑΚΕΔΟΙ\IΑΣ ΤΟΥ ΣΕΠΕ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ
Τηλ.26510 83520/ 6941283 4º0

τον ΑΜΟΕ. κατÜ προτεραιüτητα.
q. , 

^Σε πεβßπτωση παρÜβασηò των υποχρεþσεων αυτþν απü
υπεýθυνουò, επιβÜλλονται οι διοικιlτικÝò κυρþσειò του Üρθρου
51524ιΙ9,


