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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 51524/1262/7-11-2019 Υπουργικής
Απόφασης (B’ 4173) (ΑΔΑ: ΩΞΞΚ46ΜΤΛΚ-ΨΥΠ)
Σε συνέχεια ερωτημάτων σχετικά με τους υπόχρεους εφαρμογής της αριθμ. 51524/1262/7-11
2019 Υπουργικής Απόφασης (B’ 4173), αναφορικά με την «Υποχρέωση αναγγελίας του
απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου», σας
γνωρίζουμε τα εξής:
1. Στο άρθρο 1, παρ. 1.i., ορίζεται ρητώς η υποχρέωση όλων των εργοδοτών που απασχολούν
προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου -με εξαίρεση τους
εργοδότες του άρθρου 2 που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα για τα οποία εφαρμόζεται το
αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ’ ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας για την
εκτέλεση οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις Κανονισμού Ασφάλισης του τέως
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- να αναγγέλλουν το απασχολούμενο προσωπικό (εφεξής «Αναγγελία του
απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου» ή
«Αναγγελία») στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», πριν την έναρξη κάθε
ημερήσιας απασχόλησης.
Έτσι, ως υπόχρεοι εργοδότες της παρ. 1ii. του άρθρου 1, για την Αναγγελία και την τήρηση
αντιγράφου του εντύπου αυτής, στον τόπο εκτέλεσης του έργου, ορίζονται όλα τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951,
όπως ισχύει, είναι υπόχρεα: α) για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου, β) για την υποβολή
της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και την καταβολή των εισφορών, ως
ακολούθως:
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• Ο ανάδοχος ή εργολάβος, για οικοδομικό ή τεχνικό έργο του Δημοσίου, των Νομικών
Προσώπων του Δημοσίου Δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δημοσίων,
Κοινοτικών Επιχειρήσεων Δημόσιας ή Κοινής Ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών
του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που εκτελούνται εργολαβικά (άρθρο 8 παρ. 5 εδάφιο ε’ του α.ν.
1846/51, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 1 ν.
2676/99).
• Ο κύριος του έργου και όλα τα μεσολαβούντα πρόσωπα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, για
ιδιωτικό τεχνικό έργο που εκτελείται από τον κύριο αυτού με τη μεσολάβηση προσώπων με τα
οποία αυτός συνεβλήθη και τα οποία αναλαμβάνουν την εκτέλεση τμήματος ή του συνόλου του
έργου, εφόσον τα πρόσωπα που μεσολαβούν προσλαμβάνουν και αμείβουν τους
απασχολούμενους σε αυτό (άρθρο 8 παρ. 5 εδάφιο στ΄ του α.ν. 1846/51, όπως ισχύει μετά την
αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1. β του ν. 2972/2001 ).
•Ο Δημόσιος Φορέας εκτέλεσης για Δημόσια έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση Αναγγελίας και τήρησης αντιγράφου αυτής υφίσταται αυτοτελώς
για κάθε υπόχρεο εργοδότη και για κάθε έργο, πριν την έναρξη των εργασιών του
απασχολούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 της αναφερόμενης ΥΑ.
2. Με το άρθρο 2, παρ. 1, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 και υπόκεινται στις
ειδικότερα οριζόμενες υποχρεώσεις του άρθρου 2, όσοι εργοδότες εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά
έργα στα οποία εφαρμόζεται η μέθοδος υπολογισμού των ημερών εργασίας με χρήση των
συντελεστών των πινάκων 1, 2, και 3 του άρθρου 38 της υπ’ αριθμ. 55575/I.479/18-11-1965
Απόφασης του Υπουργού Εργασίας «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
κανονισμών ΙΚΑ περί υπαγωγής εις την ασφάλισιν και εισπράξεως εισφορών ως και
κωδικοποιήσεως τούτων» (Β’ 816), όπως ισχύει, ήτοι τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, ιδιωτικά
οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το σύστημα της
αντιπαροχής.
Έτσι, ως υπόχρεοι εργοδότες του άρθρου 2 νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, είναι υπόχρεα:
α) για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου, β) για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής
Δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και την καταβολή των εισφορών, ως ακολούθως:
•Ο κύριος ή οι συγκύριοι του κτίσματος που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, μεταρρυθμίζεται,
επισκευάζεται ή κατεδαφίζεται, για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από τον κύριο του
έργου ή με τη μεσολάβηση τρίτων προσώπων (εργολάβων, υπεργολάβων).
•Ο κύριος ή οι συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής, αλληλεγγύως και εις
ολόκληρο, επί ανάθεσης οικοδομικών εργασιών με εργολαβία κατά το σύστημα της αντιπαροχής
(άρθρο 8 παρ. 5 εδάφιο γ΄ του α.ν. 1846/51, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1. α του ν. 2972/2001).
Οι εργοδότες αυτοί, σύμφωνα με την παρ. 2.α) του άρθρου 2 της ανωτέρω ΥΑ είναι υπόχρεοι για:
α) την τήρηση του «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση
οικοδομικών και τεχνικών έργων» στον τόπο εκτέλεσης του έργου και β) την αναγγελία στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ» του απασχολούμενου μηνιαίως προσωπικού μέχρι και την τελευταία ημέρα του
επόμενου μήνα της απασχόλησης.
Τέλος, εργοδότες - ιδιοκτήτες, για μικροεπισκευές των κατοικιών τους, όταν δεν απαιτείται άδεια
οικοδομικών εργασιών και εφόσον δεν απασχολούν περισσότερους των δυο εργαζομένων, δεν
υποχρεούνται στην τήρηση «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην
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εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων», σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της ΥΑ
του θέματος.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων
3. Γραφείο κας Γεν. Γραμματέως Εργασίας
4. Γραφείο κας Γεν. Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων
5. Γραφείο κ. Διοικητή ΕΦΚΑ
6. Γραφείο κ. Γενικού Επιθεωρητή της Επιθεώρησης Εργασίας (με την παράκληση να
κοινοποιηθεί στις τοπικές υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.)
7. Γραφείο κας Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
8. Γραφείο κ. Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην
Εργασία & Ένταξης στην Εργασία
9. ΕΦΚΑ, Γενική Διεύθυνση Εισφορών, Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών, Σατωβριάνδου 18,
104 32 – Αθήνα, email: d.eisf.misth@efka.gov.gr
10. Δ/νση Δ7/Α
11. Δ/νση Δ15
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β)
Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα
e-mail: info@sev.org.gr
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας
Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα
Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.)
Θεμιστοκλέους 4 Αθήνα 10678
email: info @ pesede.gr
Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ)
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23, 10680 ΑΘΗΝΑ
email: info@pedmede.gr
Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνικών Ελλάδος
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 1 & AIOΛΟΥ 97, Αθήνα, 105 51
email: omtellados@yahoo.gr
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ)
Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78
email: info@sate.gr
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