
Ο ΣΑΤΕ επαναλαμβάνει το αίτημα για διευκόλυνση των Αναθετουσών Αρ-
χών στην χορήγηση δίμηνης παράτασης όλων των συμβάσεων έργων, μέσω 
της έκδοσης εγκυκλίου ώστε να μην είναι αναγκασμένη κάθε υπηρεσία να 

πράττει αυτόνομα, με κίνδυνο εμπλοκών
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Να μην αλλοιω-
θεί στο παρα-
μικρό η ροή 
χρηματοδότη-
σης των έρ-
γων του ΕΣΠΑ 
2007-2013 κατά 
τη διάρκεια της 
προεκλογικής 
περιόδου.

ΣΗΜΕΡΑ «Καμπανάκι» για την  
απρόσκοπτη χρηματοδότηση 

των έργων του ΕΣΠΑ

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Την ανάγκη απρόσκοπτης συνέχισης 
της χρηματοδότησης των έργων του 
ΕΣΠΑ 2007- 2013, προκειμένου να 
ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα εντός 
του έτους και να μη χαθούν σημαντικά 
κονδύλια, επισημαίνει ο Σύνδεσμος 
Αδειοδοτημένων Τεχνικών Εταιρειών 
(ΣΑΤΕ) με κατεπείγουσα επιστολή του 
προς τους αρχηγούς όλων των κομμά-
των. Όπως τονίζεται στην επιστολή, «η 
προεκλογική περίοδος και το διάστημα 
έως τη συγκρότηση της νέας κυβέρνη-
σης και την ενημέρωση των μελών της, 
μέσα στην ήδη πολύ δύσκολη  συγκυ-
ρία (capital controls, πολύμηνη στάση 
πληρωμών από πλευράς Δημοσίου 
κ.ά.), κρύβει σοβαρούς κινδύνους, 
ενώ ήδη αρκετά έργα έχουν διακο-
πεί». Στην επιστολή αναφέρεται χα-
ρακτηριστικά πως «η τραπεζική αργία 
και οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων 
έχουν γιγαντώσει τα προβλήματα των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων (εκκρεμό-
τητα πληρωμής εκτελεσμένων εργα-
σιών το τελευταίο τετράμηνο, άρνηση 
υπηρεσιών να διεκπεραιώσουν νέες 
πιστοποιήσεις, αδυναμία εκτέλεσης 
οιασδήποτε εργασίας λόγω της τρα-
πεζικής αργίας αλλά και της ουσιαστι-
κής παύσης πληρωμών του Δημοσίου, 
μη πληρωμή του ΦΠΑ σε ορισμένες 
σημαντικές κατηγορίες τεχνικών έρ-
γων, από τις 8/8/2014 και μετά κ.ο.κ.) 
με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η 
επανεκκίνηση πολλών διακοπέντων 
έργων που πρέπει να ολοκληρωθούν 
έως τέλος του έτους». Στο πλαίσιο 

αυτό, ο ΣΑΤΕ καλεί τα πολιτικά κόμμα-
τα και τους αρμόδιους υπουργούς να 
συνδράμουν από κοινού, ώστε «κατά 
τη διάρκεια της προεκλογικής περιό-
δου να μην αλλοιωθεί στο παραμικρό 
η ροή χρηματοδότησης των έργων 
του ΕΣΠΑ 2007-2013, χρηματοδότηση 
η οποία καλύπτει πλέον το 100% της 
δαπάνης, με το 40% να καταλήγει στα 
κρατικά ταμεία (23% ΦΠΑ, ασφαλιστι-
κές εισφορές, προκαταβολή φόρων 
κ.λπ.)».
Εάν δεν επιτευχθεί η ομαλοποίηση των 
πληρωμών και δεδομένης της πρό-
σφατης ενημέρωσης του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου περί της άρνησης χορή-
γησης παράτασης στην υλοποίηση του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 που είχε υποβάλλει 
η Ελλάδα στην Ε.Ε.,  θα συμβούν τα 
κάτωθι για τα έργα που θα διακοπούν 
και δεν θα υλοποιηθούν μέχρι τις 
31.12.2015: 
α) Εάν εντάσσονται στους στόχους 
του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, μπορεί να 
αποτελέσουν μέρος των έργων του 
νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, μειώνοντας 
ωστόσο ισόποσα τις δυνητικές νέες 
επενδύσεις. 
β) Εάν δεν εντάσσονται στους στόχους 
του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020  θα πρέπει 
το Ελληνικό Δημόσιο είτε να συνεχίσει 
το ίδιο την χρηματοδότησή τους, με 
αποκλειστικά εθνικούς πόρους είτε 
να σταματήσουν εντελώς οπότε και 
θα πρέπει το Ελληνικό Δημόσιο να επι-
στρέψει το σύνολο των χρηματοδοτή-
σεων που έχει λάβει για αυτά».

Διαβάστε σήμερα στην  
καθημερινή ηλεκτρονική  
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

•  «Καμπανάκι» για την απρόσκοπτη 
χρηματοδότηση των έργων του ΕΣΠΑ 
(σελ.1)

•  ΤΣΜΕΔΕ : Νέες ημερομηνίες ανάρ-
τησης και πληρωμής των ειδοποιητη-
ρίων των εισφορων του Α' εξαμήνου 
του 2015 για τους ασφαλισμένους 
(σελ.3)

•  ΤΕΕ: Σύνταξη καταλόγου διαιτητών 
2016 και 2017  (σελ.3)

•  ΥΠΑΠΕΝ: Παράταση πρόσβασης 
στο πληροφοριακό σύστημα για τους 
Ενεργειακούς Επιθεωρητές (σελ.3)

•  ΕΝΦΙΑ: Στα τέλη Σεπτεμβρίου τα 
εκκαθαριστικά σημειώματα - Οι 
προϋποθέσεις για έκπτωση ή πλήρη 
απαλλαγή (σελ.4)

•  Πρόσκληση συμμετοχής και υποβο-
λής εργασιών σε συνέδριο του ΕΜΠ 
για αειφόρα και συμβατά υλικά και 
επεμβάσεις συντήρησης και προστα-
σίας της πολιτιστικής κληρονομιάς 
(σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.5)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.6-7)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

 Συνέδριο με θέμα: «Επιστημονική υποστήριξη στη 
λήψη αποφάσεων για αειφόρα και συμβατά υλικά και 
επεμβάσεις συντήρησης και προστασίας της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς» διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2015. Συνδι-
οργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
την Ελληνική Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για 
την Κατασκευή και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Marie 

Sklodowska-Curie ITN-DCH “Initial Training Network 
for Digital Cultural Heritage” και πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ-ΑΕΙΣ.
Θεματολογία:
•Ιστορικά δομικά υλικά και δομικά συστήματα σε 
μνημεία και ιστορικές κατασκευές
•Διάγνωση φθοράς και βλαβών σε μνημεία και ιστορι-
κές κατασκευές
•Παθολογία ιστορικών κατασκευών και μνημείων
•Διάκριση των νέων επεμβάσεων κατά την αποκατά-
σταση μέσω της χρήσης νέων υλικών και τεχνικών 
•Επιλογή υλικών και μεθοδολογιών για την αποκατά-
σταση και η εικόνα του μνημείου
•Η επιλογή των υλικών στις παρεμβάσεις στο δημόσιο 
χώρο ιστορικών πόλεων και οικισμών 
•Νέα προηγμένα υλικά και επεμβάσεις αποκατάστασης
•Σύνθεση και εφαρμογή προηγμένων υλικών και επεμ-

βάσεων συντήρησης και υλικών ενίσχυσης, πιλοτικά 
στο εργαστήριο και επί τόπου στα μνημεία
•Κριτήρια και μεθοδολογία αποτίμησης υλικών και 
επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης
•Τεχνικές και μέθοδοι ελέγχου ανθεκτικότητας και 
αντοχής υλικών και επεμβάσεων συντήρησης/αποκατά-
στασης στο εργαστήριο και στην κλίμακα του μνημείου
•Έλεγχος συμβατότητας και αειφορίας των υλικών και 
επεμβάσεων συντήρησης στην κλίμακα του εργαστηρί-
ου και στα μνημεία
•Κριτήρια και μεθοδολογία ελέγχου συμβατότητας και 
αειφορίας υλικών και επεμβάσεων συντήρησης και 
αποκατάστασης
•Επιστημονική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για 
υλικά και επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης
•Σύνταξη προδιαγραφών-οδηγιών εφαρμογής για τη 
διασφάλιση της συμβατότητας υλικών και επεμβά-
σεων συντήρησης με τα αυθεντικά υλικά και δομικά 
συστήματα
•Διαμόρφωση μεθοδολογιών και προδιαγραφών εφαρ-
μογής μη καταστρεπτικών και αναλυτικών τεχνικών 
αποτίμησης υλικών και επεμβάσεων συντήρησης
•Ανάπτυξη διεπιστημονικής και δι-ιδρυματικής έρευνας 
στρατηγικής σημασίας στον τομέα της προστασίας των 
μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς
•Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας του ΘΑ-
ΛΗΣ ΑΕΙΣ σε αντιπροσωπευτικά μνημεία και ιστορικές 
κατασκευές
•Δυνατότητες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της 
έρευνας για εισαγωγή καινοτομίας από τους φορείς– 
χρήστες, τη βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και την κατασκευή.
Κρίσιμες ημερομηνίες:
3/9/2015 Αποστολή τίτλου και περίληψης εργασίας (στο 
e-mail thalisaeis@central.ntua.gr)
7/9/2015 Ολοκλήρωση κρίσης περιλήψεων από την 
Επιστημονική Επιτροπή

14/9/2015 Αποστολή ολοκληρωμένης εργασίας βάσει 
προδιαγραφών
Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος ΘΑΛΗΣ-ΑΕΙΣ «Αειφορία και συμβατότητα 
προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία 
μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη 
κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου» με επιστημονικά 
υπεύθυνη την καθ. Αντωνία Μοροπούλου, συνδέοντας 
την Εκπαίδευση και την Έρευνα που παρέχει το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά και όλα τα Πανεπιστήμια 
της χώρας, για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων 
για την Αειφόρο Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς. Πληροφορίες: Εmail: thalisaeis@central.ntua.gr, 
ιστότοπος: www.thalisaeis.ntua.gr
Τηλ. ΕΜΠ: 210-7723276 / 1433 / 4272/ 2128  –  ΤΕΕ: 
210-3291613

   Ενημερωτική εκδήλωση για το νέο Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: 
"Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη", πραγματο-
ποιείται σήμερα στις 7 μ.μ., στο χώρο του Πο-
λιτιστικού Κέντρου - Μουσείου "Ο Μύλος του 
Παππά", στη Λάρισα, από Τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Σημειώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων συμμετο-
χής (β΄φάση) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών "Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη" 
λήγει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015.
Πληροφορίες: http://urban-redevelopment.
prd.uth.gr/, 
τηλ.: 24210-74444, 24210-74457, 
e-mail: stvafeia@prd.uth.gr, 
manikou@uth.gr.

Εκδήλωση

Συνέδριο του Ε.Μ.Π.  για μνημεία και ιστορικές κατασκευές 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
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24-27
Σεπτεμβρίου

2015

30
Σεπτεμβρίου

2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 14ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλο-
ντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Ελλάδα 
ΡΟΔΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδο-
μίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΒΟΛΟΣ

1st Athens Digital Payments Summit  
ΑΘΗΝΑ

Global NEST (Network of 
Environmental Science and 
Technology)

Πολυτεχνική Σχολή Παν. 
Θεσσαλίας

International 
Telecommunication Union, 
TEE, ΕΜηΠΕΕ
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Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ



ΤΣΜΕΔΕ : Νέες ημερομηνίες ανάρτησης και πληρωμής των ειδοποιητηρίων 
των εισφορών του Α' εξαμήνου του 2015 για τους ασφαλισμένους

Σύνταξη καταλόγου διαιτητών 2016 και 2017

Παράταση πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα  
για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Απευθείας παρακράτηση και απόδοση ΦΠΑ από τις τράπεζες

Για πρώτη φορά τραπεζική εξυπηρετήση μέσω Skype  
από την Attica Bank

Το ΤΣΜΕΔΕ σε ανακοίνωσή του στο τέλος της περασμένης εβδομάδας γνωστοποί-
ησε ότι στη Συνεδρίαση 362/27-8-15 θέμα 16ο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α  απεφασίσθη η 
παράταση καταβολής των τρεχουσών εισφορών των παλαιών ασφαλισμένων (πριν 
το 1993) Α΄εξάμηνο 2015 την 30/09/2015. 
Για τους ασφαλισμένου του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ισχύει η απόφαση 
16/353/25.06.2015 της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Συνεπώς οι τελικές ημε-
ρομηνίες ανάρτησης των ειδοποιητηρίων και πληρωμής τους για παλιούς και νέ-

ους ασφαλισμένους διαμορφώνονται πλέον ως εξής :
α) Για τους προ του 1993 ασφαλισμένους:
η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων Α΄εξαμήνου 2015 την 31/07/2015 και η καταβολή 
των τρεχουσών εισφορών Α΄εξαμήνου 2015 την 30/09/2015.
β) Για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους:
η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων Α΄εξαμήνου 2015 την 31/08/2015 και η καταβολή 
των τρεχουσών εισφορών Α΄εξαμήνου 2015 την 30/09/2015.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., προκειμένου να προ-
βεί στη σύνταξη του καταλόγου διαιτητών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 723/1979 «Περί 
συστάσεως παρά τω Τ.Ε.Ε. μονίμου διαιτησίας», καλεί τα 
μέλη του Τ.Ε.Ε που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και 

επιθυμούν να εγγραφούν στον παραπάνω κατάλογο, να 
δηλώσουν τούτο γραπτά στο Τ.Ε.Ε μέχρι 16.11.2015. Στον 
κατάλογο διαιτητών, ο οποίος θα ισχύσει από 1.1.2016 
μέχρι 31.12.2017 και περιλαμβάνει εκατό (100) τουλά-
χιστον μέλη, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν τακτικά ή 

ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. με ανάλογη εμπειρία και  δεκα-
πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική σταδιοδρομία ως 
διπλωματούχοι μηχανικοί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο 
Πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ε. Πληροφορίες : Διονυσία Παπα-
κωνσταντίνου, Ειρήνη Δαμιανάκη  τηλ. 2103291604 –5.

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του ΥΠΑΠΕΝ, σύμφωνα με την οποία 
σε νομοθετική ρύθμιση που συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Βοσκήσιμες 
Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 
2015 η προθεσμία για υποχρέωση επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις για 
την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, κατά τις διατάξεις 
του π.δ. 100/2010, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο ότι λόγω της μη έγκαιρης 
ρύθμισης του ανωτέρω και για την εύρυθμη λειτουργία της κτηματαγοράς, δί-

δεται άμεσα πλήρης πρόσβαση χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του 
Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων και του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών 
(www.buildingcert.gr), ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η έκδοση των Πιστο-
ποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Η πρόσβαση αφορά στους Ενεργει-
ακούς Επιθεωρητές που στις 30 Ιουνίου 2015 είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης 
στο πληροφοριακό σύστημα και τη δυνατότητα έκδοσης ΠΕΑ, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.    

Με την προσθήκη του κωδικού 404 για τον «φόρο που έχει δεσμευθεί μέσω τρα-
πεζών» στο νέο έντυπο δήλωσης ΦΠΑ ανοίγει ο δρόμος για την άμεση παρακρά-
τηση του ΦΠΑ από τις τράπεζες για όλες τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω 
αυτών. Ουσιαστικά ενεργοποιείται διάταξη του Ν. 4334/2015, η οποία προβλέπει 
ότι το πόσο του ΦΠΑ των συναλλαγών που διενεργούνται με οποιονδήποτε τρόπο 
και ιδίως μέσω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής τραπεζι-
τικής (e-banking), τραπεζικής κατάθεσης σε εξόφληση τιμολογίου ή τραπεζικής 
επιταγής, δεσμεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο Δημόσιο 
εντός πέντε ημερών από τη διενέργεια της πληρωμής. Σε περίπτωση φορολο-

γουμένων που υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ, η τράπεζα χορηγεί βεβαίωση για το 
εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ, ώστε να υπολογίζεται στη δήλωση του φορολογουμένου. 
Για τις υπηρεσίες αυτές τα τραπεζικά ιδρύματα δεν χρεώνουν δαπάνες ή οποια-
δήποτε αμοιβή. Τα ανωτέρω προκύπτουν από τη σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε 
η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τις αλλαγές στο νέο έντυπο δήλωσης 
ΦΠΑ που θα ισχύσει για δηλώσεις από 1.10.2015. Στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται 
πάντως πως ο τρόπος συμπλήρωσης του κωδικού θα οριστεί μετά την έκδοση της 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την οποία θα ρυθμιστεί η 
διαδικασία εφαρμογής της διάταξης αυτής.

Η Attica Bank, στo πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης 
των υπηρεσιών της και έχοντας ως στόχο την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών της, καινοτομεί και πάλι προ-
σφέροντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα την υπηρεσία 
Skype, η οποία σταδιακά θα καλύψει το σύνολο των επι-
χειρηματιών και ιδιωτών πελατών της. Μέσω της υπηρε-
σίας skype παρέχεται η δυνατότητα: • Συνομιλίας μέσω 
internet χωρίς τηλεφωνική χρέωση του πελάτη.
• Βιντεοκλήσηςμε στελέχη της Τράπεζας, χωρίς να 

απαιτείται η χρήση του τηλεφωνικού αριθμού κλήσης 
αυτών. • Εξυπηρέτησης άμεσης αποστολής εγγράφων 
(statements, αντίγραφο παραστατικού κλπ.) • Συνδι-
άσκεψης περισσοτέρων του ενός χρηστών σε θέματα 
εργασίας ταυτόχρονα, μέσω Skype και τηλεφωνικών 
συνδέσεων. • Επικοινωνίας μέσω οποιασδήποτε συ-
σκευής που έχει την εφαρμογή Skype (Mobile, Tablet, 
SmartTVκλπ). • Ασφάλειας επικοινωνίας μεταξύ των 
χρηστών. Οι συνομιλίες προστατεύονται με ισχυρό 

έλεγχο ταυτότητας και κρυπτογράφηση. •Ηλεκτρονικής 
καταγραφής των επαφών των χρηστών και προγραμμα-
τισμό συσκέψεων. Με τη χρήση της νέας υπηρεσίας επι-
τυγχάνεται η αμεσότερη, ευκολότερη και αποδοτικότερη 
επικοινωνία των στελεχών της Τράπεζας με τους πελάτες 
της, με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση τους. 
Η νέα υπηρεσία Skype της Attica Bank εγκαινιάζει τη 
νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της Τράπεζας, η οποία θα 
εμπλουτιστεί σύντομα με νέες καινοτόμες εφαρμογές.
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Την ανοδική τροχιά του ελληνικού τουρισμού κατά την τρέχουσα 
χρονιά αναδεικνύουν στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το SETE 
Intelligence. Όπως προκύπτει από τις αεροπορικές αφίξεις στα κυ-
ριότερα αεροδρόμια της χώρας, από την αρχή του έτους έως 31/7, 
συνεχίζεται η ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού με συνολική 
αύξηση αφίξεων +6,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. 
Σημαντικό ρόλο στην αύξηση αυτή, όπως τονίζεται, διαδραματίζει η 
Αθήνα που συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία με σημαντική αύξηση 
+28% το μήνα Ιούλιο (+26,5% επτάμηνο). Ταυτόχρονα, διψήφιο ποσο-
στό αύξησης συνεχίζουν να καταγράφουν τον Ιούλιο του 2015 οι προ-
ορισμοί της Μυκόνου με +11% (+10,5% επτάμηνο), της Σαντορίνης με 
+10,2% (17,1% επτάμηνο) και της Σκιάθου με +19,6% (+14,3% επτάμηνο). 
Θετική επίσης είναι η εικόνα για το Ιόνιο με +3,7% τον Ιούλιο (+3,8% 

το επτάμηνο) και τους λοιπούς προορισμούς με +11% (+9,3%). Μικτή 
εικόνα παρουσιάζει η Πελοπόννησος με -17,1% τον Ιούλιο και +7% στο 
επτάμηνο. Αντίθετα, πτώση εμφανίζουν στο επτάμηνο τα Δωδεκάνησα 
με -3,2% (-1,1% τον Ιούλιο) και η Κρήτη με -1,4% (+0,9%). Σε αντίθεση με 
την εσωτερική ακτοπλοΐα, που η κίνηση των επιβατών είναι μειωμένη, 
η εισερχόμενη οδική κίνηση από την αρχή του έτους έως 31/07 κατα-
γράφει αύξηση +22% με 6,46 εκατ. αφίξεις. 
'Άνω του 70% της συνολικής αύξησης σημειώθηκε στο σταθμό των Ευ-
ζώνων. Αξιοσημείωτο είναι ότι, ενώ το πρώτο εξάμηνο παρουσιάζε-
ται αύξηση +37%, τον Ιούλιο αντίθετα παρατηρείται μείωση -4%. Τόσο 
για την εικόνα του εξαμήνου, όσο και του Ιουλίου, καθοριστικό ρόλο 
παίζουν οι διελεύσεις από το σταθμό των Ευζώνων, τονίζει το SETE 
Intelligence.

ΣΕΤΕ: Παραμένει σε ανοδική τροχιά ο τουρισμός

Στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να αναρτηθούν 
στο Διαδίκτυο τα εκκαθαριστικά σημειώματα για 
την πληρωμή της πρώτης δόσης του ενιαίου φό-
ρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), η οποία θα 
πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Συ-
νολικά, περίπου 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακι-
νήτων θα κληθούν να καταβάλλουν το ποσό των 3,2 
δισ. ευρώ (με προϋπολογιζόμενη εισπραξιμότητα 
80% εκτιμάται ότι θα μπει στο δημόσιο ταμείο το 
ποσό των 2,65 δισ. ευρώ) σε πέντε δόσεις με την 
τελευταία να καταβάλλεται στα τέλη Φεβρουαρίου 
2016. Απαραίτητη για την σωστή εκκαθάριση του 
φόρου είναι η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αλλά και η 
υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων ακινήτων 
Ε9. Από την πρώτη θα καθοριστεί ποιοι δικαιούνται 
απαλλαγές και εκπτώσεις από το φόρο και από το 
δεύτερο θα οριστικοποιηθεί η εικόνα της ακίνητης 
περιουσίας των φορολογούμενων που είχαν εντός 
του 2014 μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους.
Στα κτίσματα ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με 2,3 έως 17 
ευρώ ανά τετραγωνικό ανάλογα με την τιμή ζώνης 
στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Ο φόρος επηρεά-
ζεται από συντελεστές παλαιότητας, ορόφου, αριθ-
μού προσόψεων. Μονοκατοικίας και ημιτελούς κα-
τάστασης. Στα οικόπεδα ο φόρος υπολογίζεται με 
συντελεστή 0,02 ευρώ έως 30 ευρώ ανά τετραγω-
νικό μέτρο ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία 
βρίσκεται το ακίνητο. Στις εκτός σχεδίου εκτάσεις 
επιβάλλεται φόρος που κατά μέσο όσο διαμορφώ-
νεται στο ένα ευρώ ανά στρέμμα. Ωστόσο και στις 
εκτός σχεδίου εκτάσεις υπάρχουν συντελεστές 
αυξομείωσης όπως το αν υπάρχει κατοικία,  η από-
σταση από παραλία και το είδος της καλλιέργειας.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία όσοι δεν μπορούν λόγω 
οικονομικής αδυναμίας να πληρώσουν το φόρο 
δικαιούνται έκπτωση ή πλήρη απαλλαγή υπό προ-

ϋποθέσεις. Ειδικότερα:
• Εκπτωση 50% μπορεί να γίνει αν διαπιστωθεί 
οικονομική αδυναμία πληρωμής της οφειλής για 
το συγκεκριμένο έτος. Πρέπει όμως να υπάρχουν 
σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισό-
δημα του προηγούμενου έτους να μην είναι πάνω 
από 9.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 
1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμε-
νο μέλος.
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων όλων 
των πιο πάνω προσώπων να μην είναι πάνω από 
150 τ.μ.
γ) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως 
αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συ-
μπληρωματικού φόρου, να μην ξεπερνά το ποσό 
των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ 
για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονο-
γονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και 

των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό 
του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊ-
κή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
• Εκπτωση 100% μπορεί να γίνει αν υπάρχουν σω-
ρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του 
προηγούμενου έτους να μην είναι πάνω από 12.000 
ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για 
τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων όλων των 
πιο πάνω προσώπων να μην είναι πάνω από 150 τ.μ.
γ)  Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων να είναι 
από τρία και πάνω ή ο φορολογούμενος ή η σύζυ-
γος ή κάποιο από τα εξαρτώμενα παιδιά της οικο-
γένειας να έχει αναπηρία από 80% και πάνω.
• Εκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ των κενών και μη 
ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων εφόσον αυτά πα-
ρέμειναν για όλο το 2015 κενά και μη ηλεκτροδο-
τούμενα.

ΕΝΦΙΑ: ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒρΙΟΥ ΤΑ ΕΚΚΑΘΑρΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

Οι προϋποθέσεις για έκπτωση ή πλήρη απαλλαγή 
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΞΠρΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-14 | 1/09/2015

Πρόταση για την εισαγωγή μικτού συστήματος στις 
συντάξεις με ένα βασικό ποσό που θα χρηματοδοτεί 
το κράτος και θα κυμαίνεται στο ύψος των 380-400 
ευρώ και ένα «ανταποδοτικό» που θα είναι ανάλογο 
των εισφορών κάθε ασφαλισμένου τίθεται σήμερα 
επί τάπητος στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων για το 
ασφαλιστικό. Η ατζέντα περιλαμβάνει άλλα δύο καυτά 
θέματα, το ένα για τις ενοποιήσεις των ασφαλιστικών 
ταμείων και το άλλο για την τύχη των επικουρικών 
συντάξεων και αν θα πρέπει ή όχι να απορροφηθούν 
από τις κύριες σε μια ενιαία σύνταξη.
Η πρόταση της επιτροπής θα αποτελέσει αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης με τους δανειστές από τη νέα 
κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές, πλην 
όμως αν δεν επιτυγχάνονται τα ίδια αποτελέσματα, 
δηλαδή εξοικονόμηση 1,8 δισ. ευρώ ετησίως από το 
2016 και μετά, που προβλέπει το 3ο Μνημόνιο, τότε η 
μείωση των συντάξεων θα είναι μονόδρομος.
Οι αλλαγές θα προωθηθούν με διαδικασίες-εξπρές 
δεδομένου ότι μέχρι τις 20 Οκτωβρίου θα πρέπει 
να είναι έτοιμος ο νέος νόμος για το ασφαλιστικό. Η 
επιτροπή συνεδριάζει το απόγευμα στο υπουργείο 
Εργασίας και ίο παρών αναμένεται να δώσει ο 
υπηρεσιακός υπουργός Εργασίας Δ. Μουστάκας, αλλά 
και ο τέως υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος, ο 
οποίος, πριν αποχωρήσει λόγω της προκήρυξης των 
εκλογών, μετέφερε στα μέλη της επιτροπής που ο ίδιος 
συγκρότησε την επιθυμία του να παρίσταται σε όλες τις 
συνεδριάσεις της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.», το μικτό σύστημα 
που επεξεργάζονται τα μέλη της επιτροπής βασίζεται 
στη χορήγηση της εθνικής σύνταξης η οποία θα 
συνδεθεί με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια και θα 
χρηματοδοτείται από τη φορολογία.
Η σύνταξη θα καταβάλλεται στους ασφαλισμένους όταν 
συμπληρώνουν το 67ο έτος και το ύψος της εξετάζεται 
να συνδεθεί με το όριο της φτώχειας, δηλαδή με τα 
σημερινά δεδομένα η σύνταξη θα ήταν στα 384 ευρώ 
το μήνα, δηλαδή 4.610 ευρώ το χρόνο, που είναι το 
όριο φτώχειας για το 2014. Δεν αποκλείεται όμως να 
καθοριστεί και κάτω από τα 360 ευρώ στην περίπτωση 
που π επιτροπή υιοθετήσει πλήρως και χωρίς αλλαγές 
τις προβλέψεις του νόμου 3863.
Το δεύτερο τμήμα σύνταξης θα είναι αμιγώς 
ανταποδοτικό, δηλαδή θα εξαρτάται από τις εισφορές 
που πληρώνει ο κάθε ασφαλισμένος. 0 υπολογισμός των 
εισφορών θα είναι δικαιότερος και πιο αναλογικός ώστε 
να ενθαρρύνεται η παραμονή στην εργασία με καταβολή 
εισφορών και όχι η εισφοροαποφυγή.
Στις ενοποιήσεις των Ταμείων εξετάζεται όλα τα Ταμεία 
να περάσουν κάτω από την ομπρέλα του ΙΚΑ και να 

λειτουργούν για ένα μεταβατικό στάδιο δύο ετών ως 
ξεχωριστοί τομείς ασφάλισης, εκτός και αν επιλεγεί 
η λειτουργία τριών Ταμείων, ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ μαζί 
με ΕΤΑΑ. Στο μεταβατικό διάστημα θα υπάρξουν 
ενοποιήσεις τόσο στις εισφορές όσο και στο ύψος των 
παροχών, ώστε το αργότερο από τα μέσα του 2017 να 
υπάρχει ένα Ταμείο για όλους με ίδιες εισφορές και 
ίδιες παροχές.
Το μεγάλο αγκάθι των ενοποιήσεων είναι στις 
επικουρικές, όπου επανέρχεται η παλιότερη πρόταση 
για συγχώνευση με την κύρια σε μια ενιαία σύνταξη. Η 
ενοποίηση κύριας και επικουρικής θα φέρει μειώσεις 
και θα κατεβάσει το ποσοστό αναπλήρωσης στο 70% 
ενώ σήμερα και εξαιτίας των περικοπών του Μνημονίου 
κινείται στο 65% κατά μέσο όρο για τις κύριες συντάξεις 
και στο 15% για τις επικουρικές, δηλαδή και οι δυο 
συντάξεις αναπληρώνουν ως 80% το μισθό που είχαν οι 
συνταξιούχοι ως εργαζόμενοι.
Η ενοποίηση κύριας και επικουρικής πάντως δεν 
βρίσκει σύμφωνους όλους τους εμπειρογνώμονες 
και ως πρώτο βήμα θα εξεταστεί π πλήρης ενοποίηση 
των επικουρικών ταμείων και σε δεύτερο πλάνο π 
συγχώνευση της επικουρικής με την κύρια σύνταξη. Το 
νέο ασφαλιστικό ως προς την εθνική και ανταποδοτική 
σύνταξη θα αφορά με βεβαιότητα όσους αποχωρούν 
από εδώ και πέρα, ενώ η συγχώνευση κύριας και 
επικουρικής θα αφορά και τους ήδη συνταξιούχους.
Οι μειώσεις εν τω μεταξύ που θα έχουν οι συνταξιούχοι 
από την αναδρομική αύξηση της εισφοράς ασθένειας 
από 4% σε 6% για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 
θα υπολογιστούν, όπως διευκρίνισαν στελέχη του 
υπουργείου Εργασίας στον «Ε.Τ.», σε τρεις ισόποσες 
δόσεις. Αρχικά εξεταζόταν να αφαιρούνται τα 
οφειλόμενα ποσά κάθε μήνα από τις καταβαλλόμενες 
συντάξεις. Έτσι, ένας συνταξιούχος που είχε 960 ευρώ 
και επιβαρύνεται κατά 20 ευρώ το μήνα από την αύξηση 
της εισφοράς ασθένειας πληρώθηκε για τον Σεπτέμβριο 
940 ευρώ, ενώ για τους επόμενους τρεις μήνες η 
σύνταξη θα είναι 926 ευρώ. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕρΓΑ: ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΙ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΙ 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  Σελίδα 23 | 1/09/2015

Νέα αναβολή για τον Δεκέμβριο πήραν οι διαγωνισμοί 
για το αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου και την 
υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας, που εκκρεμούν από την 
προεκλογική περίοδο του 2009! Στην περίπτωση του 
αεροδρομίου στο Καστέλι, η νέα ημερομηνία ορίστηκε 
για τις 15 Δεκεμβρίου, παρ' όλο που πριν από λίγες 
ημέρες ο τέως αναπληρωτής υπουργός προανήγγειλε 
διαβούλευση για την αλλαγή σημαντικών όρων του 
διαγωνισμού. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται 
σε 800.000 εκατ. ευρώ, από τα οποία το Δημόσιο 
προβλέπεται να διαθέσει 220 εκατ. ευρώ. Με την 
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αλλαγή προβλέπεται πριμ για τη μείωση της δημόσιας 
συμμετοχής, ώστε να εξασφαλιστούν πόροι για την 
ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ, του βόρειου οδικού άξονα 
της Κρήτης, που ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τη 
δεκαετία του 1970 και ακόμη βρίσκεται στο 60%.
Οι μεγάλες καθυστερήσεις συνδέονται και με το 
γεγονός ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος, ιδιαίτερα τους 
χειμερινούς μήνες, κάνει ασύμφορη τη λειτουργία 
διοδίων. Η ένατη (!) αναβολή του διαγωνισμού 
συνδέεται επίσης με τις καθυστερήσεις στις 
απαλλοτριώσεις, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν 
τα 70 εκατ. ευρώ. Το έργο χαρακτηρίζεται πρώτης 
προτεραιότητας δεδομένου ότι οι σημερινές 
εγκαταστάσεις στην Αλικαρνασσό Ηρακλείου έχουν 
κορεστεί από χρόνια και το αεροδρόμιο, που είναι 
πρώτο στη χώρα σε πτήσεις τσάρτερ, δεν μπορεί να 
καλύψει τις ανάγκες της τουριστικής περιόδου.
Ο διαγωνισμός για την υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας 
μετατέθηκε για τις 8 Δεκεμβρίου. Το έργο έχει 
προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει τη 
συνέχιση της λεωφόρου Σχιστού-Σκαραμαγκά κατά 17,5 
χλμ. και την υποθαλάσσια σήραγγα 1,1 χλμ. Οι ανάδοχοι 
θα συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση του έργου και θα 
έχουν την εκμετάλλευση των διοδίων για 25 χρόνια.
- Με απόφαση που υπέγραψε πριν από την παραίτησή 
του, ο Χρ. Σπίρτζης απέρριψε το αίτημα των εργολάβων 
της Αθηνών-Πατρών για παράταση κατασκευής των 
έργων ως τον Δεκέμβριο του 2016, έναν χρόνο μετά τα 
προβλεπόμενα στην αναθεωρημένη σύμβαση του 2013.

ΜΕ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΣΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ Η ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΛΗΘΩρΙΣΜΟ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 16 | 1/09/2015

Σταθερός παρέμεινε ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη 
τον Αύγουστο, δείχνοντας τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που 
προσπαθεί να αυξήσει τον δείκτη τιμών.
Ο πληθωρισμός τον Αύγουστο διαμορφώθηκε σε 
0,2% σε ετήσια βάση, ενώ ο δομικός πληθωρισμός 
διαμορφώθηκε στο 1% συμφωνά με τα στοιχεία που 
έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Eurostat.
Σε μια προσπάθεια να αυξήσει τον χαμηλό πληθωρισμό 
και να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο του αποπληθωρισμού, 
η ΕΚΤ έχει προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων χωρίς 
προηγούμενο και στην αγορά ομολόγων, εφαρμόζοντας 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ο στόχος που θέτει 
η ΕΚΤ για τον πληθωρισμό είναι το 2%.
Καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Κίνας 
επιβραδύνεται και οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν 
σε διεθνές επίπεδο, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Βίτορ 
Κονστάνσιο ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι 
προκλήσεις για την Κεντρική Τράπεζα μεγαλώνουν και 
ότι τα στελέχη της είναι έτοιμα να λάβουν κι άλλα μέτρα 
εάν αυτό καταστεί απαραίτητο.

Αναλυτές πάντως ήταν πιο αισιόδοξοι, προβλέποντας 
ότι η ευρωζώνη θα αποφύγει τον αποπληθωρισμό και 
ότι οι τιμές θα αρχίσουν σταδιακά να αυξάνονται στη 
ζώνη του ευρώ προς το τέλος του 2015.
Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει 
την επόμενη προγραμματισμένη συνάντησή του 
μεθαύριο Πέμπτη. Μετά τη συνάντηση αυτή ο 
πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι θα παραχωρήσει 
την καθιερωμένη συνέντευξη όπου θα παρουσιάσει 
τις νέες προβλέψεις της Τράπεζας για ανάπτυξη 
και πληθωρισμό. Η ΕΚΤ προβλέπει σήμερα ότι ο 
πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 0,3% 
φέτος και ότι θα αυξηθεί το 2016 στο 1,6%.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή «καθορίζεται από τις 
τιμές της ενέργειας και για την ΕΚΤ αυτό είναι ένα 
δίκοπο μαχαίρι» ανέφερε ο Χόλγκερ Σάντε που 
είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της Nordea Markets. 
Η πτώση των τιμών της ενέργειας «είναι θετική 
για τα πραγματικά εισοδήματα και βλέπουμε ότι η 
ανάκαμψη στην ευρωζώνη οδηγείται από την ιδιωτική 
κατανάλωση. Το κακό είναι ότι (η πτώση των τιμών 
της ενέργειας) απομακρύνει τον στόχο επίτευξης του 
πληθωρισμού» προσέθεσε.
Τα μάτια της ΕΚΤ είναι τώρα στραμμένα στις τιμές των 
εμπορευμάτων και ιδιαίτερα της ενέργειας. Οι τιμές 
αυτές επηρεάζονται και από τη μείωση της ανάπτυξης 
στην Κίνα.

ΤΕρΝΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕρΓΟ 300 ΕΚΑΤ. ΣΤΟ ΚΑΤΑρ 
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Έργο αξίας περίπου 300 εκατ. ευρώ ανέλαβε στο Κατάρ 
κοινοπραξία εταιρειών στην οποία συμμετέχει η Τέρνα. 
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Υποδομών του Κατάρ 
κατακύρωσε στην κοινοπραξία των εταιρειών TERNA 
S.A, Gulf Consolidated Contractors και Wade Adams 
Contracting WLL το έργο «Doha Industrial Area Pack-
age 2».
Η σύμβαση περιλαμβάνει την ανακατασκευή τομέων 
αστικής οδοποιίας συνολικού μήκους 40 χλμ σε 
βιομηχανική περιοχή επιφάνειας 412 εκταρίων καθώς 
και, μεταξύ άλλων, την κατασκευή νέου δικτύου 
ομβρίων και ακαθάρτων, νέων υποσταθμών, αλλά 
και έξυπνων δικτύων διαχείρισης κυκλοφορίας κι 
επικοινωνιών.
Το έργο αναμένεται να παραδοθεί σε τρία χρόνια, ενώ ο 
κατασκευαστής θα έχει και την ευθύνη συντήρησης του 
για 400 ημέρες μετά την παράδοση.


