
 

 

 

Στο άρθρο 9 του νόμου 4554/2018, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 17 Ιουλίου 2018, 

προβλέπεται η εις ολόκληρον ευθύνη του αναθέτοντος έργου (εργοδότη) και του 

εργολάβου καθώς και του τυχόν υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων του εργολάβου 

ή/και του υπεργολάβου για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, ασφαλιστικών 

εισφορών, καθώς και των τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης. Η κατά τα άνω εις 

ολόκληρον ευθύνη, είναι ιδιόμορφη ευθύνη που πηγάζει απευθείας από το νόμο 

αδιαφόρως από τους όρους της εκάστοτε σύμβασης μεταξύ των μερών. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Ο νόμος καταλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία ενεργώντας στο πλαίσιο της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας αναθέτουν ως εργοδότες σε εργολάβο την εκτέλεση 

συγκεκριμένου έργου, ολόκληρου ή τμήματος. Η συγκεκριμένη διάταξη είναι διατυπωμένη 

με ευρύτητα ώστε φαίνεται να καλύπτει κάθε σύμβαση έργου, παρά το γεγονός ότι 

ερμηνευτικά σκοπός του νόμου είναι μάλλον να καλύψει μόνο τη συμβατική σχέση 

outsourcing . Ωστόσο και με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμα νομολογιακά επιβεβαιωθεί η 

ερμηνεία αυτή, το ασφαλές είναι να θεωρήσουμε ότι κάθε σύμβαση έργου 

καταλαμβάνεται από τη ρύθμιση.   Υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε συμφωνία των μερών 

που αποκλείει ή περιορίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων από την ανωτέρω διάταξη του 

νόμου, είναι αυτοδικαίως άκυρη. Έτσι, ο εργοδότης δεν μπορεί στη σύμβαση με τον 

εργολάβο να αποκλείσει ή να περιορίσει την εις ολόκληρον ευθύνη του.  Περαιτέρω 

διευκρινίζεται ότι η ευθύνη του εργοδότη δεν είναι ποινική και δεν επεκτείνονται σε βάρος 

του ποινικές διατάξεις από τη μη καταβολή αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, 

αποζημίωσης απόλυσης. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Βάσει της ανωτέρω διάταξης νόμου ο εργοδότης ευθύνεται από κοινού με τον εργολάβο 

για ολόκληρο το ποσό τυχόν οφειλόμενων προς τους εργαζομένους του τελευταίου 

αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών και αποζημιώσεων απόλυσης. Παρατηρούνται 

ειδικότερα τα εξής: 

- Σε περίπτωση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ή τμήματος αυτού από τον εργολάβο 

σε υπεργολάβο, η ευθύνη αφορά τον αναθέτοντα το έργο, τον εργολάβο και τον 

υπεργολάβο. Σημειώνεται ότι όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε 

προσωπικό/εργαζόμενους του εργολάβου νοείται και τυχόν 

προσωπικό/εργαζόμενοι τυχόν υπεργολάβου σε περίπτωση που ο εργολάβος έχει 

αναθέσει το έργο ή τμήμα του σε υπεργολάβο. 

- Η ευθύνη του εργοδότη περιορίζεται αποκλειστικά στα δικαιώματα των 

εργαζομένων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ του αναθέτοντα και 

του εργολάβου για το συγκεκριμένο έργο. Επομένως, ερμηνευτικά συνάγονται τα 

εξής: 

ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

(ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4554/2018) 

αΣΔ 



- Ο εργοδότης ευθύνεται μόνο για τις απαιτήσεις από μισθούς και ασφαλιστικές 

εισφορές των εργαζομένων του εργολάβου που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου. 

- Ο εργοδότης ευθύνεται για μέρος της αποζημίωσης απόλυσης του εργαζομένου 

του εργολάβου ίσο με το λόγο της διάρκειας του συγκεκριμένου έργου προς το 

συνολικό χρόνο απασχόλησης του εργαζομένου στον εργολάβο (π.χ. επί 

ενιαύσιας διάρκειας του έργου και εργαζόμενου με δωδεκαετή προϋπηρεσία για το 

1/12 της αποζημίωσης απόλυσης). 

- Σε περίπτωση απασχόλησης του εργαζομένου στα έργα περισσότερων 

εργοδοτών, κάθε εργοδότης ευθύνεται έναντι του εργαζομένου του εργολάβου 

για μέρος των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών ίσο με το λόγο της 

διάρκειας απασχόλησης στο συγκεκριμένο έργο προς το συνολικό χρόνο που 

αφορούν οι καθυστερούμενες αποδοχές/ασφαλιστικές εισφορές (π.χ. σε 

περίπτωση καθυστέρησης αποδοχών ενός μηνός και απασχόλησης στο έργο για 

δεκαπέντε ημέρες η ευθύνη του εργοδότη περιορίζεται στο ήμισυ των μηνιαίων 

αποδοχών). 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Σύμφωνα με το νόμο, θα πρέπει στην σύμβαση αναθέσεως έργου ή τμήματος του έργου 

να περιλαμβάνεται ειδικός όρος για την υποχρέωση τηρήσεως από τον εργολάβο των 

διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την υγεία και 

ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και της νομοθεσίας για την πρόληψη του 

επαγγελματικού κινδύνου. Ο ίδιος ειδικός όρος περιλαμβάνεται και στη σύμβαση που 

συνάπτει ο εργολάβος με τον υπεργολάβο. 

2. Ο εργολάβος υποχρεούται να αποστέλλει κάθε μήνα στον εργοδότη αποδείξεις 

καταβολής των αποδοχών και τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απολύσεως και 

βεβαιώσεις καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του, καθώς και 

των εργαζομένων του υπεργολάβου σε περίπτωση υπεργολαβίας. Η ίδια υποχρέωση ισχύει 

και για τον τυχόν υπεργολάβο έναντι του εργολάβου. Ως αποδεικτικά καταβολής των 

αποδοχών των εργαζομένων νοούνται τα εξοφλητικά (εκκαθαριστικά) σημειώματα 

πληρωμής και τα παραστατικά πληρωμής (π.χ. καταθετήρια Τράπεζας). Ως βεβαιώσεις 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών νοούνται τόσο οι υποβληθείσες από τον εργολάβο 

περιοδικές δηλώσεις, όσο και τα σχετικά παραστατικά πληρωμής τους.  

3. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι του εργολάβου (ή του υπεργολάβου) εργάζονται στις 

εγκαταστάσεις του εργοδότη, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναρτά στο χώρο 

εργασίας αντίγραφο ή απόσπασμα του πίνακα προσωπικού του εργολάβου (και του 

υπεργολάβου) στον οποίο περιλαμβάνονται οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, διαφορετικά 

απειλείται από την επιβολή προστίμου από πεντακόσια (500) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες 

(50.000) ευρώ ανά παράβαση. Από την άλλη πλευρά, ο εργολάβος ή/και ο υπεργολάβος 

υποχρεούνται να αναγράφον τα στοιχεία του αναθέτοντα ή του εργολάβου αντίστοιχα στον 

πίνακα προσωπικού που υποβάλλουν στο ΣΕΠΕ για κάθε εργαζόμενο που απασχολούν 

εκτός έδρας και σε περίπτωση απασχόλησης του εργαζόμενου σε πλείονα έργα, το ωράριο 

απασχόλησης σε κάθε έργο χωριστά. Επιπλέον, υποχρεούνται να χορηγούν στους 

εργαζόμενους αντίγραφο ή απόσπασμα του πίνακα προσωπικού. 



4. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι του εργολάβου (ή του υπεργολάβου) εργάζονται στις 

εγκαταστάσεις του εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει να τηρεί από κοινού με τον εργολάβο (ή 

τον υπεργολάβο) τα μέτρα υγείας και ασφαλείας στην εργασία, ευθυνόμενος αλληλεγγύως 

και εις ολόκληρον με τον εργολάβο ή/και τον υπεργολάβο για ικανοποίηση των 

αξιώσεων των εργαζομένων που απορρέουν από τις διατάξεις για την υγεία και την 

ασφάλεια, καθώς και από τις διατάξεις για εργατικό ατύχημα. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει την παράβαση των υποχρεώσεων του εργολάβου έχει το 

δικαίωμα να αποστείλει  εξώδικη δήλωση σε αυτόν και τον τυχόν υπεργολάβο, καλώντας 

τους να συμμορφωθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της 

προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της εξώδικης δήλωσης, ο 

εργοδότης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με τον εργολάβο. Σε περίπτωση 

καταγγελίας παύει η εις ολόκληρον ευθύνη του εργοδότη για τον εφεξής χρόνο, χωρίς να 

επηρεάζεται η ευθύνη του για τον ήδη διαδραμόντα χρόνο της σύμβασης. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

Η εις ολόκληρον και αλληλέγγυα ευθύνη του εργοδότη με τον εργολάβο ισχύει για τρία (3) 

χρόνια από τη λήξη της σύμβασης με τον εργολάβο. Κατ’ ορθή ερμηνεία ως λήξη πρέπει να 

νοείται η καθοιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης (π.χ. νωρίτερα από το συμβαστικό 

χρόνο δια καταγγελίας). 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ  

- Να τροποποιήσουν τις υφιστάμενες συμβάσεις εργολαβίας, δεδομένου ότι ο νόμος 

καταλαμβάνει και τις ήδη ισχύουσες συμβατικές σχέσεις, και να περιλάβουν όρους 

σύμφωνους προς το περιεχόμενο του νόμου 

- Να περιλάβουν όρους στις νέες συναπτόμενες συμβάσεις εργολαβίας σύμφωνους 

προς το περιεχόμενο του νόμου 

- Να αξιώνουν από τους εργολάβους κάθε μήνα την αποστολή αποδείξεων 

καταβολής των αποδοχών και τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απολύσεως και 

των βεβαιώσεων καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του 

εργολάβου και τυχόν υπεργολάβου του τελευταίου (δλδ. Εκκαθαριστικά πληρωμής, 

περιοδικές δηλώσεις προς ΕΦΚΑ, καταθετήρια Τραπέζης) 

- Να αναρτούν αντίγραφο του πίνακα προσωπικού του εργολάβου και τυχόν 

υπεργολάβου, όταν οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνται εντός των 

εγκαταστάσεων του εργοδότη 

- Να ελέγχουν ότι το προσωπικό που απασχολείται στις εγκαταστάσεις τους είναι 

ασφαλισμένο νομίμως στον ΕΦΚΑ, καθώς έχουν ευθύνη ακόμα και για εργατικό 

ατύχημα 

- Να ελέγχουν ότι το προσωπικό του εργολάβου και τυχόν υπεργολάβου που 

απασχολείται στις εγκαταστάσεις τους τηρεί τους κανόνες υγείας και ασφάλειας 

που έχει θεσπίσει ο εργοδότης 

- Να ελέγχουν ότι το προσωπικό του εργολάβου και τυχόν υπεργολάβου που 

απασχολείται στο έργο έχει γνωστοποιηθεί σε αυτούς από τον εργολάβο.  


