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Review from 30/03/2012

Customer:

Rubric:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Author:
Subrubric:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Επιχειρήσεις
Mediatype:Print

Articlesize (cm2): 529

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ημερομηνία: 30/03/2012, από σελίδα 3

Εγκρίθηκαν νέα μέτρα για παράνομη απασχόληση και φοροδιαφυγή

Από κόοκινο οι ντιβέλοπερ
ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Σε προσθήκες και τροποποιήσεις σθετο προσωπικό απο τον κατάλογο των Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Νο

όρων στα πρότυπα συ μ βόλαια πο υ
υπογράφονται για έργα και για πα
ροχή υππρεσιών προς το δημόσιο, στους
ημικρατικούς οργανισμούς και στην Τοπι
κή Αυτοδιοίκηση, προχώρησε το Υπουρ
γικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνε
δρία, την περασμένη Τρίτη. Με 10 επι
πρόσθετα μέτρα που περιέλαβε στα πρό
τυπα συμβόλαια του Γενικού Λογιστηρίου
τηςΔημοκρατίας, το Υπουργικό, θέτει προ
τεράστιων ευθυνών τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα που κερδίζουν τους δημόσιους
διαγωνισμούς. Στόχοςτων νέων μέτρων, η
μείωση της ανεργίας και κατ" επέκταση των
επιπτώσεων της στην οικονομία και στην
κοινωνία του τόπου, μετηνπάταξη, μετα
ξύ άλλων, της παράνομης εργοδότησης.
Περαιτέρω, οι οικονομικοί φορείς που θα
κερδίζουντις προσφορές θα περνούν από
κόσκινο για να διαπιστωθεί και κατά πόσο
φοροδιαφεύγουν ή έχουν οφειλές προς
ΦΠΑ και Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Όσοι δε
από αυτούς, που κερδίζουνδημόσιουςδια
γωνισμούς, διαπιστώνεται ότι παραβίασαν
στο πρόσφατο παρελθόν όρους εργασίας
υπαλλήλωντους,τότε, αυτόματα, θα απο

εγγεγραμμένων ανέργων. Δηλαδή, εάν
απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού το
οποίο δεν εργοδοτείτο από τον ανάδοχο
κατά την ημερομηνία έκδοσης της επι
στολής αποδοχής για την ανάθεση του
διαγωνισμού, τότε η πρόσληψη θα πρέ
πει να διενεργείται από τους κατά τόπους
καταλόγους των εγγεγραμμένων ανέρ
γων. Η ίδια υποχρέωση θα ισχύει και στις
περιπτώσεις που οι προσλήψεις θα γίνο
νται από υπεργολάβους.
2Οι φορείς οι οποίοι έχουν διαπράξει
αδικήματα επαγγελματικής διαγωγής
(παράνομη / αδήλωτη απασχόληση) θα
αποκλείονται από τους διαγωνισμούς. Αυ
τό θα επιτυγχάνεται με την προσκόμιση
από μέρουςτους υπεύθυνης δήλωσης με
την οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν κα

ταδικαστεί τα τελευταία τρία χρόνια για
παράνομη ή αδήλωτη απασχόληση κατά
την ημερομηνία υποβολής της προσφο
ράς. Κάθε αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή, τα
Υπουργεία και Τμήματα, οι Ημικρατικοί
Οργανισμοί, οι Δήμοι και οι Κοινότητες
όπως και οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας,
θα ελέγχει τη δήλωση αυτή μόνο για τον
κλείονται.
επιτυχόντα προσφοροδότη, ο οποίος και
Τα νέα μέτρα καταρτίστηκαν από το θα προσκομίζει σχε
Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία μετο τικά πιστοποιητικά
Γενικό Λογιστήριο τηςΔημοκρατίας καιτέ από τις οικείες αρ
θηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκρι μόδιες Αρχές.
ση. Προηγήθηκε διάλογος με εκπρόσω 3Οι φορείς που
πους της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργο
θα έχουν κατα
λάβων Οικοδομών Κύπρου, οι οποίοι, πα δικαστεί τα τελευ
ρά τις επιφυλάξεις που διατύπωσαν, τα ταία τρία χρόνια για
αποδέχθηκαν. Περαιτέρω, συμφωνήθηκε παραβίαση του δια
όπως συνεργαστούν μετο Τμήμα Εργασίας τάγματος για τον κα
για την καλύτερη εφαρμογή των προτει τώτατο μισθό, θα αποκλείονται από τους
νό μενών μέτρων, όπως επιση μαίνεται στο διαγωνισμούς. Αυτό θα επιτυγχάνεται με
ενημερωτικό σημείωμα που διαβιβάστη την προσκόμιση από μέρους των οικονο
κε στο Υπουργικό Συμβούλιο.
μικών φορέων σχετικό πιστοποιητικό από
Τα 10 νέα μέτρα είναι τα εξής:
την οικεία αρμόδια Αρχή.
ΙΟιοικονομικοίφορείς (φυσικά και νο 4θα απαιτείται όπως, κατά την υποβο
μικά πρόσωπα) θα είναι υποχρεωμέ
λή προσφοράς, ο προσφοροδότης
νοι για τη σύμβαση που τους έχει ανατε εξουσιοδοτεί γραπτώς την αναθέτουσα
θεί, να προσλαμβάνουν τυχόν επιπρό Αρχή στο πλαίσιο των προνοιώντου περί

μού, να ζητά και να λαμβάνει από τις αρ
μόδιες Υπηρεσίες, όποια στοιχεία είναι
αναγκαία για σκοπούς Φόρου Προστιθέ
μενης Αξίας, Φόρου Εισοδήματος και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων.
5θα απαιτείται έγκριση από τον πολι
τικό μηχανικό του έργου για την πρό
σληψη εργατικού δυναμικού (μίσθωση
προσωπικού) από τους υπεργολάβους.
6Αυξάνεται η διοικητική ποινή από
€100 σε €500 για κάθε ημέρα, όπου
διαπιστώνεται παράνομη απασχόληση.
7Οι αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να
πληροφορούντις Υπηρεσίες Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων όταν προχωρούν σε
υπογραφή συμβολαίων και να τους απο
στέλλουν αντίγραφο του Μητρώου Εργο
δοτουμένων (εβδομαδιαία/μηνιαία).
8Οι οικονομικοί φορείς
θα είναι υποχρεωμέ
νοι να ενημερώνουν με
σχετικό έντυπο τις Υπη
ρεσίες Κοινωνικών Ασφα
λίσεων για την έναρξη
απασχόλησης εργοδό
του μένων. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, θα
υπάρχει διοικητική ποινή
ύψους€300.
9 Οι μηχανικοίτων έργων θα είναι υπο
χρεωμένοι πριν την έγκριση οποιου
δήποτε υπεργολάβου, να ζητούν βεβαί
ωση πληρωμήςτωνεισφορώντου στο Τα
μείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων καινά ενη
μερώνουν σχετικά τις Υπηρεσίες Κοινω
νικών Ασφαλίσεων για κάθε νέο υπερ
γολάβο.

Λ ΛΣεττεΡ1'τπωσηττουοικονοΜ1κ°ζΨο"
λ w ρεας αρνείται να προσκομίσει στοι

χεία που του ζητηθούν σε σχέση με ερ
γατικά ζητή ματα, θα γίνονται έναντι απο
κοπές (κράτηση) από το σχετικό πιστο
ποιητικό πληρωμής, σύμφωνα μετους μι
σθούς και ωφελήματα που προνοούνται
από τη συλλογική σύμβαση, μέχρι να
υπάρξει συμμόρφωση.
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ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

λιο Θα αφορούν και τις φρεατίων, αποκοπής
ακόλουθες κατηγο
και μαζέματος χόρτων
κ.ά.
ρίες υπηρεσιών, οι
οποίες εκτελούνται ή • Φύλαξης και φρού
Πέραν του κατασκευα
παρέχονται σε καθορι ρησης.
στικού τομέα, τα νέα
σμένο χρόνο και τοπο • Καθαρισμού / διε
πρότυπα έγγραφα/
θεσία:
νέργειας ψεκασμών.
συμβόλαια μετά 10
• Συλλογής σκουπι
• Μεταφοράς (π.χ. μα
νέα μέτρα που περιέ
διών και ελαστικών,
θητών, αθλητών).
λαβε με απόφαση του
οδοκαθαρισμού, κα
• Εκμετάλλευσης ανα
το Υπουργικό Συμβού
θαρισμού
ψυκτηρίου / καντίνας.

• Συντήρησης (ttjc. αυ

τοκινήτων, κτηρίων,
δρόμων).
• Εκκολαπτηρίου.

• Ο«Δεκάλογος»του

Υπουργικού για όσους
αναλαμβάνουν έργα στο
δημόσιο, ημιδημόσιο
τομέα και Τοπική
Αυτοδιοίκηση
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