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Ιστορική ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
ΣΗΜΕΡΑ
Διαβάστε σήμερα στην
καθημερινή ηλεκτρονική
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:
• Ιστορική ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ - Οι μηχανικοί ζητούν
απόσυρση της πρότασης της κυβέρνησης
για το ασφαλιστικό και αποσύρονται από το
διάλογο σε αυτό πλαίσιο (σελ.1)
• Η συνέχιση διαλόγου για το Ασφαλιστικό
χωρίς στοιχεία, μελέτες και ποσοτικά δεδομένα δεν έχει κανένα νόημα (σελ.3)
• Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των
Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων
και Μελετών καθώς και από το σύνολο των
Επιτροπών με Τεχνικό Αντικείμενο (σελ.1,3)
• ΑΠΕ: Στόχος τα 2,5 GW νέας ισχύος μέχρι
το 2020 με το νέο σύστημα (σελ.3)
• ΔΕΠΑ: Επενδύσεις 160-200 εκατ. ευρώ
μέσα στα επόμενα χρόνια (σελ.4)
• Προσεχώς (σελ.2)

Οι μηχανικοί ζητούν απόσυρση της
πρότασης της κυβέρνησης για το
ασφαλιστικό και αποσύρονται από το
διάλογο σε αυτό πλαίσιο
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, η λεγόμενη
«βουλή των μηχανικών», σε έκτακτη ειδική
συνεδρίαση για το Ασφαλιστικό αποφάσισε
ΟΜΟΦΩΝΑ:
• να ζητήσει την απόσυρση της πρότασης
της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό.
Παράλληλα αποφάσισε:
• την απόσυρση από το διάλογο πάνω σε
αυτό το πλαίσιο κυβερνητικής πρότασης.
Αυτή η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ χαρακτηρίζεται ιστορική καθώς είναι
εξαιρετικά σπάνιο να λαμβάνεται ομόφωνη
απόφαση από τη «βουλή των μηχανικών»
για οποιοδήποτε θέμα. Η Αντιπροσωπεία
αποτελείται από 200 αντιπροσώπους από όλη
τη χώρα που αναδεικνύονται από τις κάλπες
των 110.000 εγγεγραμμένων μηχανικών μελών του ΤΕΕ και η έκτακτη ειδική συνεδρίαση για το ασφαλιστικό πραγματοποιήθηκε με

αυξημένη απαρτία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι στην ομόφωνη απόφαση συμφώνησαν
εκπρόσωποι από όλες τις παρατάξεις της
Αντιπροσωπείας, δηλαδή από συνδικαλιστικούς χώρους που εκτείνονται σε όλο το
ιδεολογικό φάσμα, από την Αριστερά μέχρι
τη Δεξιά.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε
εκτεταμένη και αναλυτική συζήτηση για το
περιεχόμενο και τις συνέπειες της πρότασης
της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ο κατάλογος των ομιλητών ξεπέρασε τους τριάντα από όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις του ΤΕΕ. Παρά τις
διαφορετικές προσεγγίσεις και τις επιμέρους
θέσεις και απόψεις, όλες οι παρατάξεις συμφώνησαν στην ιστορική ομόφωνη απόφαση
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ κατά της πρότασης της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό.

• Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)
• Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)
Και πολλές ακόμη τεχνικές και
οικονομικές ειδήσεις.

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας
το "Newsletter ΤΕΕ".
Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από
την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και
από το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό αντικείμενο (π.χ. Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ., περιλαμβανομένων και των Επιτροπών Δημοπράτησης), από 8/2 έως 12/2/2016 για το Ασφαλιστικό.
Δείτε περισσότερα στη σελίδα 3
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ΣΗΜΕΡΑ 8-2-2016

ΑΘΗΝΑ
➦ Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και η ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Διαδίκτυο των πραγμάτων
(Alliance for the Internet of Things Innovation,
AIOTI) διοργανώνουν σήμερα εκδήλωση με θέμα:
"AIOTI Open Day: Χρηματοδότηση & καινοτομία
μέσω του Internet of Things στην Ελλάδα" στο
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48,
στις 14.00 μ.μ.).

Διήμερο συνέδριο για μια
αναπτυξιακή προοπτική
στη δημόσια διοίκηση
Συνέδριο με θέμα: «Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια
διοίκηση και ανάπτυξη: εμπειρίες και προτάσεις»
θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής των
Ελλήνων, σήμερα 8 και αύριο 9 Φεβρουαρίου 2016,
με πρωτοβουλία του Γραφείου Προϋπολογισμού του
Κράτους στη Βουλή. Κατά την έναρξη του συνεδρίου, σήμερα Δευτέρα στις 6 μ.μ., θα απευθύνουν
χαιρετισμούς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης
Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικόλαος
Βούτσης και ο Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλής καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας. Η θεματολογία του συνεδρίου
περιλαμβάνει τις ενότητες «Τα διεθνή πρότυπα στην
ελληνική δημόσια διοίκηση», «Ανθρώπινο δυναμικό:
στελέχωση, επιμόρφωση, αξιολόγηση, κίνητρα και
αντικίνητρα», «Δομές και λειτουργία: υποδομές-νέες
τεχνολογίες-εξυπηρέτηση του πολίτη», «Διαφάνειαέλεγχος: διαφθορά, αυτονομία, αξιολόγηση δομών,
κόστος». Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με στρογγυλό
τραπέζι στο οποίο, μεταξύ άλλων, θα συμμετέχουν
ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ιωάννης Δραγασάκης και εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών Ομάδων.
Εισηγήσεις και παρεμβάσεις θα έχουν κυβερνητικοί
αξιωματούχοι, επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών,
στελέχη της δημόσιας διοίκησης, πανεπιστημιακοί και
ειδικοί επιστήμονες.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ: “Συντήρηση ή Κατεδάφιση;”
ΑΘΗΝΑ

ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

FORUM: 1st Energy Tech Forum
ΑΘΗΝΑ

Εnergia.gr, υπό την αιγίδα
και με τη συνεργασία του
Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ
Ευρώπης (IENE)

ΟRBIT 2016
Το 10ο διεθνές συνέδριο «ORBIT 2016» για τη βιολογική διαχείριση των αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 28 Μαΐου 2016 στο Ηράκλειο Κρήτης. Την επιστημονική εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.
Πληροφορίες: info@orbit2016.gr, http://www.orbit2016.gr/

Συνέδριο για την προσφυγική κρίση

Συνέδριο με θέμα: «H Ελλάδα, η Ευρώπη, ο κόσμος μπροστά στην προσφυγική κρίση» συνδιοργανώνουν -στις 13 Φεβρουαρίου 2016- το Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), σε συνεργασία με το Δήμο
Λέσβου στη Μυτιλήνη.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα μιλήσουν καθηγητές του Πανεπιστημίου, εθελοντές εγνωσμένου
κύρους οργανώσεων, που ασχολούνται με το προσφυγικό, καθώς και στελέχη της αυτοδιοίκησης σε
Λέσβο, Χίο και Σμύρνη και εκπρόσωποι των ΜΜΕ.
Στόχος του συνεδρίου –όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση- είναι η παρουσίαση της σημερινής κατάστασης του προσφυγικού με φόντο τις σημαντικές
εξελίξεις για το ζήτημα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου για την αντιμετώπιση
της προσφυγικής κρίσης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και

Νησιωτικής Πολιτικής με συμμετοχή πολιτικών,
στελεχών της αυτοδιοίκησης και οργανισμών,
δημοσιογράφων, ειδικών και επιστημόνων.
Στο πλαίσιο της ημερίδας, θα παρουσιασθεί -στο
Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης- έκθεση φωτογραφιών του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων με τον τίτλο
«Εικόνες προσφυγιάς». Επίσης, θα απονεμηθεί και
το «Βραβείο Ανδρέας Χριστοδουλίδης» με το οποίο
επιβραβεύεται κάθε χρόνο ένας δημοσιογράφος
του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη συνεισφορά του στην έγκαιρη
και έγκυρη ενημέρωση που παρέχει το πρακτορείο.
Για το 2015 το «Βραβείο Ανδρέας Χριστοδουλίδης»
απονέμεται στον ανταποκριτή του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη
Λέσβο Στρατή Μπαλάσκα. Τέλος, θα παραδοθεί
υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες περίθαλψης στα
σκάφη του Λιμενικού Σώματος από την Ένωση
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου,
Ηπείρου και Νήσων.
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Η συνέχιση ενός διαλόγου χωρίς στοιχεία, μελέτες και ποσοτικά δεδομένα δεν έχει κανένα νόημα

Κοινή απάντηση επιστημονικών φορέων και ελευθέρων
επαγγελματιών στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας
Κοινή επιστολή απέστειλε την Παρασκευή το Συντονιστικό των Επιστημονικών
Φορέων και των Ελευθέρων Επαγγελματιών της χώρας στον Γενικό Γραμματέα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας κ. Ν. Φράγκο, σε απάντηση
της πρόσκλησής του για συνάντηση και συνέχιση του διαλόγου. Σύμφωνα με τους
επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, το Υπουργείο απευθύνει πρόσκληση
για συνέχιση του διαλόγου για το Ασφαλιστικό των επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία συνοδεύεται απλώς από ένα πίνακα εκπτώσεων στις υπέρογκες
αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο προσχέδιο
νόμου της Κυβέρνησης. Οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς τονίζουν ότι:
• δεν παρέχεται καμία περαιτέρω διευκρίνιση για το χρόνο ισχύος τους
• δεν παρέχεται καμία περαιτέρω διευκρίνιση για τη βάση υπολογισμού τους
Οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς σημειώνουν ότι έχουν διατυπώσει επανειλημμένα στις διμερείς συναντήσεις με το Υπουργείο την πάγια θέση τους για παροχή συγκεκριμένων στοιχείων και ειδικότερα:
• αναλογιστικές μελέτες

• ποσοτικοποιημένα στοιχεία με αριθμό επιστημόνων ανά εισοδηματική κατηγορία
• ποσοτικοποιημένα στοιχεία άλλων μέτρων ή άλλες σχετικές μετρήσεις
• τους προς επίτευξη ποσοτικοποιημένους στόχους που οδηγούν στη βιωσιμότητα
του ασφαλιστικού συστήματος των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών
Η παροχή ή ανακοίνωση τέτοιων στοιχείων δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από
την πλευρά του Υπουργείου, τονίζουν οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς,
«συνεπώς η συνέχιση ενός διαλόγου χωρίς στοιχεία, μελέτες και ποσοτικά δεδομένα δεν έχει κανένα νόημα, διότι δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσμα». «Εμείς από
την αρχή καλοπροαίρετα, προσήλθαμε στο διάλογο, μολονότι εσείς δεν μας είχατε
καλέσει σε τέτοιο πριν την δημοσιοποίηση του προσχεδίου νόμου, με την πεισματική
άρνησή σας για την χορήγηση δεδομένων και στοιχείων, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε με αυτούς τους όρους να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο διάλογο.
Θα επανέλθουμε στο τραπέζι της διαβούλευσης μόλις μας δοθούν τα παραπάνω
στοιχεία», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην κοινή επιστολή των επιστημονικών και
επαγγελματικών φορέων της χώρας.

Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή
τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από
το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό Αντικείμενο

Συνεχίζεται η Απεργία:

Σε συνέχεια των αποφάσεων των διοικήσεων του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και του
συνόλου των συνδικαλιστικών, επιστημονικών, εργοληπτικών και μελετητικών Φορέων των Μηχανικών, με δεδομένο το προσωρινό, τουλάχιστον, αδιέξοδο που παρατηρείται
στις συζητήσεις για το νέο ασφαλιστικό που προτείνεται
από την Κυβέρνηση καθώς επίσης και τις κινητοποιήσεις
που κλιμακώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα αλλά συνεχίζονται δυναμικά τις επόμενες ημέρες κατά των προβλεπόμενων ρυθμίσεων που προτείνονται, συνεχίζεται η
Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών

από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων
και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών
με Τεχνικό αντικείμενο (π.χ. Επιτροπές Αρχιτεκτονικού
Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ., περιλαμβανομένων και των
Επιτροπών Δημοπράτησης), από 8/2 έως 12/2/2016. Στόχος όλων των αγωνιστικών δράσεων των μηχανικών είναι
η αποτροπή ψήφισης αυτού του σχεδίου που καταστρέφει
το Ταμείο των Μηχανικών, τον Κλάδο συνολικά, και ναρκοθετεί ουσιαστικά την αναγκαία αναπτυξιακή προσπάθεια
της χώρας και του λαού. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του
ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, οι μηχανικοί, το ΤΕΕ και όλοι οι τεχνι-

κοί φορείς συντονίζονται με όλους τους επιστημονικούς
φορείς της χώρας αλλά πλέον «το μέτωπο ενάντια στο
ασφαλιστικό είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας, γιατί καταστρέφει ολόκληρη την κοινωνία». Το ΤΕΕ και οι μηχανικοί συντονίζονται με όλους τους φορείς και τους κλάδους
πάνω στο πλαίσιο της επιτυχημένης γενικής απεργίας της
4ης Φλεβάρη, προετοιμάζοντας νέες κινητοποιήσεις. Οι
διπλωματούχοι μηχανικοί συνεχίζουν τον αγώνα και τις
κινητοποιήσεις ενάντια στο σχέδιο του ασφαλιστικού που
παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας, δήλωσε ο Πρόεδρος
του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

ΑΠΕ: Στόχος τα 2,5 GW νέας ισχύος μέχρι το 2020 με το νέο σύστημα
Τα βασικά σημεία του νέου συστήματος για τις ΑΠΕ παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μιχάλης Βερροιόπουλος, μιλώντας στο συνέδριο Athens Energy Forum 2016, τονίζοντας ότι
το υφιστάμενο σύστημα στήριξης των ΑΠΕ στη Ελλάδα έχει αδιέξοδα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το γενικό γραμματέα του ΥΠΕΝ Μ. Βερροιόπουλο το νέο ανταγωνιστικό σύστημα
στήριξης των ΑΠΕ που θα τεθεί σύντομα σε διαβούλευση θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
• Οι ΑΠΕ θα συμμετέχουν στην ημερήσια αγορά και θα αμείβονται από αυτήν όπως και
οι συμβατικές μονάδες.
• Θα λαμβάνουν επιπλέον ένα εύλογο premium με το οποίο θα καλύπτεται το κόστος της
επένδυσης και θα δίνεται μια εύλογη απόδοση (IRR).
• Θα περιλαμβάνεται και ένα επιπλέον διαχειριστικό έσοδο για τα κόστη καθημερινής
συμμετοχής στην αγορά, ενώ θα υπάρχουν αντικίνητρα για όσους δεν συμμετέχουν με
ασφαλείς προβλέψεις έγχυσης ενέργειας.
• Θα εισάγει για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύστημα διαγωνιστικής διαδικασίας
για την τιμή αναφοράς με την οποία θα αμείβονται (το ίδιο μοντέλο μπορεί να επεκταθεί
και σε όλες τις άλλες τεχνολογίες.
Στόχος είναι μέχρι το 2020 να ενταχθούν στην αγορά 2,5GW νέων έργων ΑΠΕ, από τα
οποία η συντριπτική πλειοψηφία θα είναι αιολικά και φωτοβολταϊκά. Σημειώνεται ότι θα

ανακοινωθούν μέτρα ενίσχυσης τόσο της βιομάζας όσο και του βιοαέριου, που θεωρούνται τεχνολογίες που μπορούν να έχουν συνέργειες με την αγροτική παραγωγή, ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα για τις μικρές ανεμογεννήτριες. Υπενθυμίζεται
πως τα δύο βασικά ερωτήματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν είναι, κατά πρώτον. ποια θα
είναι η ανώτατη τιμή του Feed In Premium δεδομένης της δυσκολίας χρηματοδότησης
και του country risk για την υλοποίηση επενδύσεων και κατά δεύτερον, πώς θα εξασφαλιστεί επαρκής ανταγωνισμός στους διαγωνισμούς προκειμένου να αποφευχθεί η συγκέντρωση σε μικρότερο αριθμό μεγάλων επενδυτών οι οποίοι μπορεί να έχουν συγκριτικό
πλεονέκτημα λόγω οικονομιών κλίμακας. Ως γνωστόν το νέο πλαίσιο στήριξης των ΑΠΕ
θα πρέπει, βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νέο μνημόνιο, να αναδιαμορφωθεί στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς
του περιβάλλοντος και της ενέργειας που εξέδωσε τον Ιούνιο του 2014 η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το σύνολο της εμπειρίας που έχει συσσωρευθεί στις ευρωπαϊκές χώρες από την εφαρμογή διαφόρων συστημάτων. Το νέο μοντέλο
θα αντικαταστήσει το σημερινό πλαίσιο, το οποίο ως γνωστόν στηρίζεται στις σταθερές
ταρίφες (feed-in-tariffs), και συνάντησε κατά τα περασμένα έτη σημαντικά προβλήματα
που προκάλεσαν τη συσσώρευση σημαντικών ελλειμμάτων στον Ειδικό Λογαριασμό του
ΛΑΓΗΕ για την αποζημίωση των ΑΠΕ, και οδήγησαν στη λήψη ανάλογων μέτρων για την
προστασία της βιωσιμότητας του συστήματος.
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Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις έρευνες υδρογονανθράκων
στη Δυτική Ελλάδα
Την κατακύρωση των διαγωνισμών για τις έρευνες υδρογονανθράκων στις τρεις χερσαίες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε την Πέμπτη - ημέρα γενικής απεργίας σε όλη τη χώρα
- το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ύστερα από τον διεθνή διαγωνισμό που προηγήθηκε. Οι αποφάσεις δημοσιεύτηκαν ήδη στη Διαύγεια. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε τις αποφάσεις,
με τις οποίες οι εταιρίες που επιλέγονται είναι:
• Για την περιοχή «Αρτα - Πρέβεζα» τα Ελληνικά
Πετρέλαια.
• Για την Αιτωλοακαρνανία, η εταιρεία
ENERGEAN OIL & GAS SA.
• Για την Βορειοδυτική Πελοπόννησο επίσης τα
ΕΛΠΕ.
Όπως σημειώνει το υπουργείο, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης θα καλέσει τις εταιρείες
προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι συμβάσεις.
Είχε προηγηθεί η παραχώρηση των περιοχών
Ιωαννίνων και Κατάκολου στην ENERGEAN (η
οποία εκμεταλλεύεται και τα κοιτάσματα της
περιοχής Πρίνου - Καβάλας) και του Πατραϊκού
Κόλπου στα ΕΛΠΕ. Εκκρεμεί η αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών που υπεβλήθησαν
στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τις 20 θαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο και το Νότιο Κρητικό
Πέλαγος.
Ειδικά για την περιοχή Άρτας – Πρέβεζας την
οποία διεκδικούσαν τόσο τα ΕΛΠΕ όσο και η
Energean, αξίζει να σημειωθεί ότι η τελική
απόφαση του ΥΠΕΝ είναι να παραχωρηθεί στα
ΕΛΠΕ. Είχαν προηγηθεί διαβουλεύσεις ανάμεσα
στις δύο εταιρείες για το ενδεχόμενο συνεργα-

σίας στην ανάπτυξη του εν λόγω κοιτάσματος,
όμως αυτές εν τέλει δεν τελεσφόρησαν. Πάντως
τα ΕΛΠΕ σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου Γρηγόρη Στεργιούλη
προσβλέπουν σε επιχειρηματικές συνεργασίες
για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων
αναφέροντας συγκεκριμένα πως: “Ξεκινάμε αυτοδύναμα, αλλά είμαστε ανοικτοί σε συνεργασίες
και προτάσεις που θα βασίζονται και θα πληρούν
τους επιχειρηματικούς κανόνες της διεθνούς
βιομηχανίας.” Οι τρεις αυτές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας είναι από τις πλέον ελπιδοφόρες,

καθώς έχουν καταστεί αντικείμενο εκτεταμένης
έρευνας τις προηγούμενες δεκαετίες. Συγκεκριμένα στην Αιτωλοακαρνανία γεωτρήσεις είχε
πραγματοποιήσει στις αρχές της δεκαετίας του
2000 η αμερικανική Triton και στη Δυτική Πελοπόννησο η βρετανική Enterprise (η εταιρία
αυτή στη συνέχεια εξαγοράστηκε από την Shell).
Ενδιαφέρον για έρευνες στις τρεις περιοχές εκδήλωσε στις αρχές του 2014 η ιταλική ενεργειακή εταιρία ΕNEL, η οποία και προκάλεσε την
έναρξη της προβλεπόμενης από την κοινοτική
και εθνική νομοθεσία διαδικασίας.

ΔΕΠΑ: Επενδύσεις 160-200 εκατ. ευρώ μέσα
στα επόμενα χρόνια
Σκοπεύουμε σε επενδύσεις ύψους 160 -200
εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Θόδωρος Κιτσάκος, ο οποίος μιλώντας στο Athens Energy
Forum παρουσίασε το στρατηγικό σχεδιασμό
αλλά και τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας. Στο 10ετές πλάνο της εταιρείας τα ορόσημα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΔΕΠΑ
είναι οι εξής στόχοι:
• επέκταση της προμήθειας σε 16 πόλεις πρωτεύουσες νομών σε 4 περιφέρειες της χώρας:
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Ελλάδα
• 140 χιλιάδες νέες οικιακές συνδέσεις
• 19 χιλιάδες εμπορικοί πελάτες

• 350 μεγάλοι βιομηχανικοί πελάτες
Σύμφωνα με τον κ. Κιτσάκο τα επόμενα 15
χρόνια η κατανάλωση θα αυξηθεί στα 8 δις κυβικά μέτρα, δηλαδή θα αυξάνεται κατά 0,6 δις
κυβικά ετησίως, που μεταφράζεται σε ρυθμό
ανάπτυξης της τάξης του 20% σε σχέση με τα
τρέχοντα επίπεδα των 3 δις κυβικών μέτρων,
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας για την
προμήθεια αερίου σε νέες περιοχές και πόλεις
(ενδεικτικά ανέφερε ως τυχαία παραδείγματα
την Τρίπολη, την Κόρινθο, το Καρπενήσι, την
Άμφισσα). Ο κ. Κιτσάκος τόνισε επίσης ότι η
ΔΕΠΑ παραμένει πλήρως αφοσιωμένη σε όλα
τα διεθνή έργα που βρίσκονται σε ανάπτυξη
στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής στην Ελλάδα
Αύριο Τρίτη 9 Φεβρουαρίου, ο Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) θα συναντήσει τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, στην Αθήνα.
Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Γιώργου Ντάση στη χώρα
του μετά την εκλογή του, τον Οκτώβριο του 2015, στην προεδρία αυτού του
Οργάνου που εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών στην αρχιτεκτονική της Ένωσης. Αυτήν τη στιγμή, ο Γιώργος Ντάσης είναι ο μόνος
Έλληνας επικεφαλής ευρωπαϊκού Οργάνου. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο
Πρόεδρος Ντάσης θα θίξει θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα την ΕΟΚΕ και
που βρίσκονται στην καρδιά της επικαιρότητας, και συγκεκριμένα:
• την ιδέα ενός ελάχιστου ευρωπαϊκού εισοδήματος χρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκό ταμείο, προκειμένου να καταπολεμηθεί πραγματικά η
φτώχεια και να δοθεί στους πολίτες απτό παράδειγμα θετικής δράσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
• την κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη και τα πλήγματα στο ευρωπαϊκό

κοινωνικό μοντέλο·
• την μεταναστευτική κρίση και την εισροή προσφύγων στην ΕΕ, που
επηρεάζει σοβαρά την Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της
μορφολογίας της·
• τις απειλές ενάντια στο χώρο Σένγκεν που ανακύπτουν όσο η μεταναστευτική κρίση λαμβάνει διαστάσεις και την ανάγκη προάσπισης αυτού του
θεμελιώδους κεκτημένου της Ένωσης.
Ο Γιώργος Ντάσης, που αποτέλεσε μέλος και πρόεδρο της Ομάδας «Εργαζόμενοι» της ΕΟΚΕ πριν αναλάβει καθήκοντα Προέδρου της ΕΟΚΕ, συμμετέχει στο συνδικαλιστικό κίνημα από την ηλικία των 15 ετών και κατέφυγε
στο Βέλγιο κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Ήταν
ακτιβιστής και εν συνεχεία μόνιμο μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών του Βελγίου (FGTB), πριν εκπροσωπήσει τη Γενική Συνομοσπονδία
Εργατών Ελλάδας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και διεθνούς συνδικαλιστικού κινήματος.
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ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ
Υποστήριξη για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών
Τρίτη & Τετάρτη (10.00 – 15.00) στον 5o όροφο, γραφείο Νο 513
e-mail: engineer-help@central.tee.gr

“nomopedia” Μηχανικού Εγχειρίδιο
Νέο ψηφιακό αποθετήριο Νομοθεσίας για Μηχανικούς
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/nomopedia

Νομική Υποστήριξη
Τρίτη & Τετάρτη (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809
e-mail: law-help@central.tee.gr

Φοροτεχνική Υποστήριξη
Τετάρτη (10.00 – 13.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 808
e-mail: tax-help@central.tee.gr

Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ
Νίκης 4, Αθήνα

NEWSLETTER
Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

πρωτοσέλιδα

Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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«ΦΩΤΙΑ» ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΖΕΙ ΤΟ ΔΝΤ
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ | Σελίδες 1-40-41 | 8/2/2016
Ακριβά θα στοιχίσει στην κυβέρνηση το «εισιτήριο» επιστροφής των δανειστών στην Αθήνα για τη συνέχιση της
δεύτερης φάσης της αξιολόγησης που σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αυτή θα ξεκινήσει μετά τις 20 Φεβρουαρίου. Μετά
τα όσα διημείφθησαν στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων θεωρείται δύσκολο -αν όχι αδύνατον- να μπορέσει η
κυβέρνηση να αποφύγει τα πρόσθετα μέτρα λιτότητας για τα
οποία πιέζουν οι θεσμοί και κυρίως το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο.
Σύμφωνα με τους πιστωτές, αυτά φθάνουν τα 1,8-2 δισ.
ευρώ για τη διετία 2016-2017 και δυστυχώς για τους φορολογούμενους και τα νοικοκυριά δεν περιλαμβάνονται στο
«συμβόλαιο» του περασμένου καλοκαιριού που ψήφισε η
ελληνική Βουλή, αλλά είναι συμπληρωματικά.
Αν αθροιστούν και οι εκκρεμείς αυτές μνημονιακές δεσμεύσεις (1,305 δισ. ευρώ για το 2017 και 435 εκατ. ευρώ για το
2018), τότε ο «λογαριασμός» με τα νέα βάρη πλησιάζει τα 4
δισ. ευρώ, πλέον των 5,7 δισ. ευρώ που κομίζει ο φετινός
προϋπολογισμός.
Επίσης, οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει επίσης να συμφωνηθούν από τώρα, ώστε να ενσωματωθούν στο νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΔΠΣ) που θα
καταρτίσει η ελληνική πλευρά και θα έχει ορίζοντα ώς το
2020.
Το ΔΝΤ που κρατάει το «μαχαίρι και το πεπόνι» αυτής της
διαπραγμάτευσης θεωρεί αναγκαία αυτά τα μέτρα, αφενός
γιατί με αυτά καλύπτεται το δημοσιονομικό «κενό» και διασφαλίζονται οι στόχοι για πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του
ΑΕΠ το 2017 και 3,5% το 2018, αφετέρου δεν πρόκειται να
υπάρξει συνέχεια στη διαπραγμάτευση - τελικός σταθμός
της οποίας είναι οι αποφάσεις για το χρέος.
Για να φθάσουμε ως εκεί θα πρέπει σύμφωνα με τη δήλωσηβόμβα της γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ
να «κλείσει πρώτα το ασφαλιστικό» ειδάλλως όπως διαμήνυσε, «δεν συζητάμε καν τη μείωση του ελληνικού χρέους».
Έτσι, αν η Αθήνα δεν υποκύψει στις πιέσεις των πιστωτών,
όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες το ΔΝΤ εκβιάζει
ακόμη και να μην ξανάρθει, βάζοντας έτσι «φωτιά» στην αξιολόγηση, που σε μεγάλο βαθμό θα κριθεί στο Eurogroup
της Πέμπτης 11 Φεβρουαρίου. Σε ό,τι αφορά τους τομείς από
τους οποίους θα παραχθεί η πρόσθετη «σοδειά» που απαίτησε το κουαρτέτο είναι από τους φόρους και τις αλλαγές
που θα γίνουν σε εισόδημα και ακίνητα, και φυσικά από το
ασφαλιστικό.
Μετά την απόρριψη της ελληνικής πρότασης από τους εταίρους για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,5
ποσοστιαία μονάδα, «επί θύραις» είναι οι περικοπές συντάξεων -κύριων και επικουρικών- για να καλυφθεί η μνημονιακή δέσμευση για μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης
κατά 1,8 δισ. ευρώ (1% του ΑΕΠ) φέτος, ενώ επανέρχεται στο
προσκήνιο η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις επικου-

ρικές συντάξεις.
Επίσης, οι θεσμοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για την
αποδοτικότητα της επιβολής εισφοράς 20% επί του καθαρού
φορολογητέου εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίεςαυτοαπασχολούμενους.
Σοβαρές διαφωνίες έχουν οι δανειστές και με τη νέα φορολογική κλίμακα και τον ανώτατο συντελεστή του 50% που θα
ισχύσει για ετήσια εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ, ενώ
μέτρα αμφισβητούμενης αποτελεσματικότητας θεωρούνται
από τους πιστωτές ο ΕΦΚ στο κρασί, το τέλος των 5 λεπτών
στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ και η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά
του Αιγαίου.
Στα «πλην» των πιστωτών είναι ακόμη ότι το 2015 έκλεισε
με υστέρηση 1 δισ. ευρώ στα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου που
εξοφλήθηκαν ήταν μόλις 1 δισ. ευρώ περίπου έναντι στόχου
για 3,1 δισ. ευρώ, ενώ κινούνται ανοδικά.
Στα εκκρεμή μνημονιακά μέτρα περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις για περικοπή αμυντικών δαπανών κατά 350 εκατ. ευρώ
φέτος και των πρόσθετων εσόδων ύψους 120 εκατ. ευρώ
από τα «φρουτάκια» (VLTs).
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΟΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΑ ΝΕΑ | Σελίδα 37 | 8/2/2016
Στο τελικό στάδιο μπαίνει η υλοποίηση του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, μέσω του οποίου θα απασχοληθούν περίπου 100.000 άνεργοι σε δήμους, περιφέρειες
και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Για πρώτη φορά, η διάρκεια
της απασχόλησης θα είναι μάλιστα οκτώ μήνες - αντί για
πέντε μέχρι σήμερα - μετά και σχετική έγκριση από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Οι ωφελούμενοι του νέου προγράμματος θα πρέπει να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις
παρακάτω κατηγορίες:
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι
σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ.
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται
κανείς.
- Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ.
- Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
άνω των 29 ετών.
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του
ΟΑΕΔ.
Μόλις εκδοθεί η δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, οι άνεργοι
θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στον Οργανισμό μία
αίτηση συμμετοχής για την απασχόληση τους στις προκη-
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ρυσσόμενες θέσεις. Η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει
ηλεκτρονικά και οι υποψήφιοι θα καταταχθούν σε Πίνακα
Κατάταξης Ανέργων βάσει μοριοδότησης με συγκεκριμένα
κριτήρια (διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας
των ίδιων και των συζύγων τους, ετήσιο εισόδημα, ηλικία,
αριθμός ανήλικων τέκνων, ποσοστό αναπηρίας κ.ά.). Οι
αμοιβές θα καθοριστούν με τη δημόσια πρόσκληση αλλά
στις προθέσεις του υπουργείου Εργασίας είναι να ανέλθουν
σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 495,25 ευρώ
τον μήνα για ωφελουμένους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε
17,27 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 431,75 ευρώ τον
μήνα για ωφελουμένους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Ειδικά
για βραδινή εργασία τα αντίστοιχα ποσά είναι 24,76 ευρώ
την ημέρα και όχι πάνω από 619 ευρώ τον μήνα για ωφελουμένους ηλικίας 25 ετών και άνω και 21,59 ευρώ ημερησίως
και όχι πάνω από 539,75 ευρώ τον μήνα για ωφελουμένους
ηλικίας κάτω των 25 ετών. Ενδεικτικά τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς
προτεραιότητας:
- Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση
στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα κ.λπ.
- Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης.
- Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της
υγείας (καθαριότητα υποδομών υγείας, εξυπηρέτηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφορικού συστήματος και
ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας).
- Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με
την εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, κέντρα
εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια κ.λπ.).
- Δράσεις που αφορούν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης
προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΣΤΟΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 5.000 ΕΤΩΝ!
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Σελίδες 1-30 | 8/2/2016
Πέντε χιλιόμετρα υπεδάφιων στοών, φρεατίων και δωματίων
που είχαν σκαφτεί στο Θορικό Λαυρεωτικής για την εξόρυξη
αργύρου αποκάλυψε ομάδα Βέλγων, Γάλλων και Ελλήνων
αρχαιολόγων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το περίπλοκο
δίκτυο «αποτελεί, μέχρι στιγμής, το πιο εκτεταμένο που έχει
διερευνηθεί σε αυτό το τμήμα του αιγιακού κόσμου». Την
ίδια στιγμή η χρονολόγηση των ευρημάτων «αλλάζει ριζικά
το χρονολογικό πλαίσιο εξόρυξης μεταλλευμάτων στην Αττική καθώς το τοποθετεί πριν από 5.000 χρόνια»! «Σήμερα
είναι δύσκολο να φανταστούμε τις ακραίες συνθήκες κάτω
από τις οποίες έπρεπε να εργαστούν οι μεταλλωρύχοι μέσα

σε αυτόν το λαβύρινθο των στοών», σημειώνει ο επικεφαλής
των ερευνών, καθηγητής Denis Morin του Πανεπιστημίου
της Λορραίνης.
Το ύψος των στοών δεν ξεπερνούσε συχνά τα .30 εκ., π
ζέστη ήταν πνιγηρή και «έπρεπε διαρκώς να παρακολουθείται το επίπεδο οξυγόνου» ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ
akaratzaferis@e-typos.com ενώ «στην πλειονότητά τους
οι εργάτες ήταν δούλοι καταδικασμένοι στο σκοτάδι και την
εξόρυξη κοιτασμάτων αργύρου».
Το υπόγειο δίκτυο, σκαμμένο στο μάρμαρο και τους σχιστόλιθους της περιοχής, αποκαλύφθηκε στους πρόποδες της
Μυκηναϊκής Ακρόπολης του Θορικού που δεσπόζει στο φυσικό λιμάνι του Λαυρίου.
Οι έρευνες αποτελούν τμήμα ευρύτερου προγράμματος στο
Θορικό, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Roald Docter-του
Πανεπιστημίου της Γάνδης υπό την αιγίδα της Βελγικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής
Αττικής και το National Center for Scientific Research της
Τουλούζης.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Morin, «τα ίχνη εργαλείων στους
τοίχους, τα γκράφιτι, οι λύχνοι, οι περιοχές εξόρυξης παρέχουν ενδείξεις για όλη τη δραστηριότητα αυτών των εργατών
κάτω από το έδαφος... Η χαρτογράφηση των ασφυκτικών,
σύνθετων και περιπλεγμένων υπεδάφιων δικτύων, οι διακλαδώσεις των οποίων βρίσκονται ενίοτε σε πολλά επίπεδα,
αποτελεί μια πραγματική πρόκληση για τους επιστήμονες».
Νέα δεδομένα για το χρόνο έναρξης της εξόρυξης μεταλλευμάτων στην Αττική παρέχουν τα κινητά ευρήματα, κυρίως
η κεραμική. Σύμφωνα με τη Βέλγικη Αρχαιολογική Σχολή,
τα ευρήματα που συλλέχτηκαν κατά την ανασκαφική περίοδο του 2015 δείχνουν ότι η χρονολόγηση της μεταλλευτικής
δραστηριότητας θα μπορούσε να χρονολογηθεί στην Τελική
Νεολιθική/ Πρώιμη Ελλαδική Εποχή, δηλαδή περίπου στο
3200 π.Χ. «Εάν οι μελλοντικές έρευνες επιβεβαιώσουν την
αρχική χρονολόγηση, τότε θα αλλάξει ριζικά το χρονολογικό
πλαίσιο της εξόρυξης των μεταλλευμάτων στην Αττική και
τον αιγιακό κόσμο γενικότερα».
Ως πιο αξιοσημείωτη χαρακτηρίζεται η κλασική φάση της
μεταλλευτικής δραστηριότητας. «Εντοπίζεται παντού και
παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς την κανονικότητα των τομέων».
Τα έργα συνεχίζονται και στο τέλος της κλασικής περιόδου
(4ος αι. π.Χ.).
«Σήμερα», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Βελγικής Αρχαιολογικής Σχολής, «τα φρέατα είναι προσβάσιμα μόνο με
κατάλληλο σπηλαιολογικό εξοπλισμό. Ορισμένες από αυτές
τις στοές έχουν παραμείνει ανέπαφες τα τελευταία 5.000
χρόνια», ενώ η αρχαιολογική έρευνα πραγματοποιείται σε
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. «Οι αρχαιολόγοι φέρουν
υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα με θερμοκρασίες έως 21 βαθμούς Κελσίου».
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