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Προς  τη 
Βουλή  των  Ελλήνων 
Δ/νση  Κοινοβουλευτικού  Ελέγχου 

  
Τμήμα  Ερωτήσεων 

 
ΘΕΜΑ: Απλήρωτοι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο Αμβρακίας-Ακτίου 
  
ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 6877/19.3.2012 που κατέθεσαν στη Βουλή,  

οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Μωραΐτης και Μπάμπης Χαραλάμπους  
   
ΚΟΙΝ.: 1. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Γρ. Υπουργού 

2. Βουλευτή κ. Νίκο Μωραΐτη 
3. Βουλευτή κ. Μπάμπη Χαραλάμπους 

  
     
                  
Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας 
Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ.κ. Βουλευτές τα εξής: 
 
Η χρηματοδοτική ροή της κατασκευής του έργου του θέματος γίνεται απρόσκοπτα.  
Όσον αφορά τη πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος 
στην κατασκευή του έργου και εφόσον αυτός αδυνατεί για την εξόφληση τους, έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 37 του Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α’ όπου 
αναφέρεται ότι η διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, 
καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο 
ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει 
καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις 
πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή 
της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών (3) το πολύ μηνών 
πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων. 
Ήδη στις 20-03-2012 έγινε γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων και η Υπηρεσία με το αρ. 
πρωτ. 862/21-03-2012 έγγραφό της κάλεσε τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους 
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, διαφορετικά η πληρωμή θα γίνει απ΄ ευθείας στους 
δικαιούχους από τις πιστώσεις των έργων και έναντι του λαβείν του. 
   
Στο Υπουργείο υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί ύψους 1.700.000,00 €, λόγω μη 
προσκομίσεως των απαραίτητων δικαιολογητικών και κρατήσεων από τον Ανάδοχο και όχι 
λόγω έλλειψης πιστώσεων. 
 
                            
 
 
                      
Εσωτ. Διανομή                                                                          
Γρ. Κοιν. Ελέγχου 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 

Ακριβές αντίγραφο 

 

Ε. Σταμοπούλου 



 

 

 


