
Μέχρι και τις 15 Ιουλίου θα παραμείνουν κλειστές οι τράπεζες, με σχετική υπουρ-
γική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, που παρατείνει την τραπεζική αργία 

που επιβλήθηκε με την ΠΝΠ.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δεκαεπτά ώρες 
συνεχούς συνεδρί-
ασης, με πολλές 
διακοπές για επι-
μέρους συνεννοή-
σεις, χρειάστηκαν 
για να καταλήξουν 
οι ευρωπαίοι 
ηγέτες σε συμφω-
νία και ομόφωνο 
ανακοινωθέν.

ΣΗΜΕΡΑ Επώδυνη συμφωνία  
με τους εταίρους

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

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

Ένα νέο 3ετές Μνημόνιο συμφώνησε 
να διαπραγματευθεί ο Πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας με τους Ευρωπαίους 
εταίρους. Η διαπραγμάτευση θα ξεκι-
νήσει μετά την ψήφιση από τη Βουλή 
των προαπαιτούμενων μέτρων. Η νέα 
σύμβαση προβλέπει δάνειο 82 ως 86 
δισ. ευρώ μέσω του ESM (Ευρωπαϊ-
κός Μηχανισμός Σταθερότητας). Θα 
συμμετέχει και το ΔΝΤ, το οποίο θα 
εκταμιεύσει επιπλέον 16 δισ. ευρώ από 
το τρέχον πρόγραμμά του. Επίσης προ-
βλέπει ένα αναπτυξιακό «πακέτο» 35 
δισ. ευρώ (το λεγόμενο «πακέτο Γιούν-
κερ»). Όσον αφορά την αναδιάρθρωση 
χρέους, το Eurogroup και οι Ευρωπαί-
οι ηγέτες απέκλεισαν το ονομαστικό 
κούρεμα χρέους, επέλεξαν όμως ένα 
«σημαντικό πακέτο μέτρων για τη στή-
ριξη της βιωσιμότητας του ελληνικού 
χρέους». 
Στη συμφωνία προβλέπεται επίσης ένα 
ταμείο ιδιωτικοποίησης δημόσιας πε-
ριουσίας ύψους εώς 50 δισ. Ευρώ, με 
έδρα στην Ελλάδα. Στο Ταμείο αυτό 
θα περάσουν περιουσιακά στοιχεία του 
ελληνικού Δημοσίου. Από τις πωλήσεις 
και την αξιοποίηση της περιουσίας, τα 
25 δισ. ευρώ θα ενισχύσουν τις τρά-
πεζες, τα 12,5 δισ. ευρώ θα εξυπηρε-
τήσουν το χρέος και το υπόλοιπα 12,5 
δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε επεν-
δύσεις. 
Προκειμένου η συμφωνία να προχωρή-
σει, η Ελλάδα καλείται ως την Τετάρτη 
15 Ιουλίου να περάσει από τη Βουλή 
προαπαιτούμενα μέτρα με μεταρρυθ-
μίσεις στο ασφαλιστικό, αύξηση ΦΠΑ, 
μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας 
και επαγγελμάτων, απόλυτη ανεξαρτη-
τοποίηση της ΕΛΣΤΑΤ. Ακόμη, στη συμ-

φωνία περιλαμβάνονται μέτρα όπως:
•Αύξηση ΦΠΑ: στην εστίαση άμεσα 
από 13% στο 23%, στα ξενοδοχεία 
από 6,5% σε 13% από τον Οκτώβριο 
του 2015. Σταδιακή κατάργηση της 
έκπτωσης του ΦΠΑ στα νησιά από τον 
Οκτώβριο του 2015, δηλαδή κοσμικά 
νησιά, με εξαίρεση την άγονη γραμμή.
•Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότησης από τον Ιούλιο 2015, 
που θα φτάσει το 2022 το 67ο έτος ηλι-
κίας ή το 62ο με 40 χρόνια εισφορών.
•Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ για 
όλους ως το τέλος του 2019.
•Αύξηση των εισφορών των συνταξιού-
χων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
από το 4% στο 6% σε κύρια και επικου-
ρικά ταμεία
•Ενοποίηση όλων των επικουρικών 
ταμείων υπό το ΕΤΑΑ ως την 1η Ιανου-
αρίου.
•Ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή ισοδύ-
ναμα μέτρα
•Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασί-
ας και εφαρμογή της εργαλειοθήκης 
του ΟΟΣΑ. Ανοιχτά καταστήματα τις 
Κυριακές, αλλαγή στην ιδιοκτησία των 
φαρμακείων, γάλακτος, αρτοποιείων, 
άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων
•Ενεργοποιούνται οι διαγωνισμοί για 
ΟΛΠ και ΟΛΘ ως το τέλος Οκτωβρίου 
2015
•Ολοκλήρωση διαγωνισμών για τα πε-
ριφερειακά αεροδρόμια, την ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ, την Εγνατία οδό και το Ελληνικό
•Ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο από 
1.1.2016 με αναπροσαρμογές στους 
μισθούς ανάλογα με τα προσόντα και 
τη θέση ευθύνης.
•Νέο μόνιμο σχήμα κινητικότητας στο 
Δημόσιο από τον Οκτώβριο του 2015

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

•   Επώδυνη συμφωνία με τους εταί-
ρους (σελ.1)

•   Αύξηση οικοδομικής δραστηριότη-
τας το Α τετράμηνο 2015 ανακοίνω-
σε η ΕΛΣΤΑΤ (σελ.3)

•   Αύξηση 36% στις επενδύσεις πράσι-
νης ενέργειας παγκοσμίως (σελ.3)

•   Νέο σχέδιο νόμου για την αξιολόγη-
ση των δημοσίων υπαλλήλων (σελ.4)

•   Χωρίς πρόσβαση στις επιστημονικές 
επιθεωρήσεις τα ελληνικά πανεπι-
στήμια  (σελ.4)

•   Μυτιλήνη: Επαναλειτουργεί το 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Teriade 
(σελ.2)

•   «Εικονικός Κόσμος Ιονίων Νήσων» 
(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

 Την επαναλειτουργία του ανακαινισμένου Μου-
σείου Μοντέρνας Τέχνης Teriade, στη Μυτιλήνη, 
ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου. 
Λόγω της υποστελέχωσής του, το Μουσείο θα είναι 
ανοιχτό μόλις δύο φορές την εβδομάδα, (κάθε 
Τρίτη και Πέμπτη, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ.). 
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η καθημερινή 
λειτουργία τού Μουσείου θα επιτευχθεί μόνο, όταν 
αυτό στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό 
ασφαλείας.
Το Μουσείο - Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη - 
Teriade, το οποίο βρίσκεται τέσσερα χιλιόμετρα 
νότια της πόλης, στην περιοχή «Βαρειά»,  άνοιξε 
τις αίθουσες του στο κοινό τον Αύγουστο του 1979. 
Είναι μοναδικό στο είδος του. Στεγάζει, διαφυλάσσει 
και παρουσιάζει το σύνολο του εκδοτικού έργου 

τού Στρατή Ελευθεριάδη - Teriade (1889 - 1983), ο 
οποίος υπήρξε διάσημος τεχνοκριτικός, ενώ, από τη 
«συνεργασία» του με τους κορυφαίους καλλιτέχνες 
του 20ού αιώνα, γεννήθηκαν τα λεγόμενα «Μεγάλα 
Βιβλία», που είναι τα σημαντικότερα εκθέματα του 
Μουσείου.
Στις αίθουσες του Μουσείου, εκτίθενται, επίσης, 
έργα γνωστών καλλιτεχνών. Αντίτυπα των «Μεγά-
λων Βιβλίων» και λιθογραφίες των Σαγκάλ, Ματίς, 
Πικάσο, Λεζέ κ.ά., καθώς και αντίγραφα μεσαιωνι-
κών χειρογράφων.
Εκτός από τη μόνιμη έκθεση του συνόλου του 
εκδοτικού έργου του Στρατή Ελευθεριάδη - Teriade, 
το Μουσείο πραγματοποιεί αναδρομικές εκθέσεις 
εικαστικών τεχνών, εκδόσεις και άλλες - συναφείς 
προς τον χαρακτήρα του - πολιτιστικές εκδηλώσεις.

   Τα μέλη της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρεί-
ας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής 
θα πραγματοποιήσουν Γενική Συνέλευση την 
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 6:30 μ.μ., 

στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων 
της Σχολής 
Πολιτικών 
Μηχανικών 
ΕΜΠ στην Πο-
λυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου.
Σε περίπτωση 

που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, 
η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Τετάρτη 30 
Σεπτεμβρίου 2015 στον ίδιο χώρο και χρόνο, εφ’ 
όσον υπάρξει απαρτία με συμμετοχή του  των 
μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις (μέχρι και το 2015) προς την 
ΕΕΕΕΓΜ.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί πάλι απαρτία, 
η Γενική Συνέλευση θα γίνει την 21η Οκτωβρίου, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ. στον ίδιο χώρο.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
-Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης της 13ης Μαΐου 2015.
-Απολογισμός πεπραγμένων της Εκτελεστικής 
Επιτροπής από την τελευταία Γενική Συνέλευση 
της 24ης Οκτωβρίου 2013 μέχρι σήμερα.
-Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων και απαλ-
λαγή της  Εκτελεστικής  Επιτροπής από κάθε 
ευθύνη.
-Συζήτηση απλοποίησης διαδικασιών της 
ΕΕΕΕΓΜ εν όψει προετοιμασίας τροποποίησης 
καταστατικού.
-Διάφορες ανακοινώσεις.
-Εκλογή νέας Εκτελεστικής Επιτροπής και 
Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Γενική Συνέλευση

Μυτιλήνη: Επαναλειτουργεί το Μουσείο  
Μοντέρνας Τέχνης Teriade

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

19-28
Αυγούστου

2015

30
Αυγούστου

2
Σεπτέμβριος

2015

ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: "Αρχιτεκτο-
νικές και Τεχνολογίες σε Δίκτυα 5ης Γενιάς  
ΣΑΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 25ο Συνέδριο INURA 2015  
ΑΘΗΝΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διεθνές Δίκτυο Αστικής 
Έρευνας και Δράσης 

   Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και η Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας 
διοργανώνουν, στην Αίθουσα Τέχνης στον Κήπο του Λαού, έκθεση προβολής για τον μήνα Ιούλιο 
με θέμα: «Εικονικός Κόσμος Ιονίων Νήσων». Η έκθεση λειτουργεί κάθε μέρα 10:00-14:00, εκτός 
Δευτέρας. Το περιεχόμενό της περιλαμβάνει οπτικές προβολές (video) του Εικονικού Κόσμου 
Ιονίων Νήσων που αναπτύσσεται στο Τμήμα Πληροφορικής.
Η κύρια προβολή αφορά σε όλα τα Ιόνια Νησιά ενώ εναλλασσόμενες θεματικές ενότητες αφορούν 
σε καθένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα (δηλ., Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Λευκάδα). 

«ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
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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

	  



Αύξηση οικοδομικής δραστηριότητας το Α' τετράμηνο 2015  
ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση 36% στις επενδύσεις πράσινης ενέργειας παγκοσμίως

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2015, η συνολική 
οικοδομική δραστηριότητα εμφάνισε στο σύνολο της χώρας, αύ-
ξηση κατά 7,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,5% 
στην επιφάνεια και κατά 20,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντί-
στοιχο τετράμηνο του 2014.
Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφάνισε στο 
σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 8,1% στον αριθμό των οικοδομι-
κών αδειών, κατά 17,3% στην επιφάνεια και κατά 18,8% στον όγκο, 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2014.
Κατά τον Απρίλιο του 2015 το μέγεθος της συνολικής οικοδομι-
κής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) στο σύνολο της χώρας 
μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε 
σε 1.089 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 207,8 χιλιάδες 
m2 επιφάνειας και 945,0 χιλιάδες m3 όγκου. παρουσίασε δηλαδή 
αύξηση κατά 6,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση 
κατά 6,3% στην επιφάνεια και κατά 3,6% στον όγκο, σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 2014.
Το μέγεθος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο 
της χώρας, ανήλθε σε 1.080 οικοδομικές άδειες, που αντιστοι-
χούν σε 206,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 941,3 χιλιάδες m3 
όγκου, σημειώνοντας δηλαδή αύξηση κατά 6,4% στον αριθμό των 
οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 6,2% στην επιφάνεια και κατά 
3,5% στον όγκο, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2014.
Αντίστοιχα, το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότη-
τας το ίδιο διάστημα, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 9 οικο-
δομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας 
και 3,7 χιλιάδες m3 όγκου. το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας 
οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για 
τον Απρίλιο 2015, είναι 0,4%.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από 
το Μάιο 2014 έως τον Απρίλιο 2015, το μέγεθος της συνολικής 
οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) μετρούμε-
νο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της 

χώρας, ανήλθε σε 13.677 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν 
σε 2.726,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.810,6 χιλιάδες m3 
όγκου. παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 8% στον αριθμό των 
οικοδομικών αδειών, κατά 3,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 
1,3% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2013 
- Απριλίου 2014.

Την ίδια χρονική περίοδο, Μαΐου 2014 - Απριλίου 2015, η ιδιωτι-

κή οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, 
μείωση κατά 7,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 1,1% 
στην επιφάνεια και αύξηση κατά 3,7% στον όγκο, σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περίοδο του Μαΐου 2013 - Απριλίου 2014.

Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριό-
τητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, 
είναι 2%.

Η παγκόσμια δυνατότητα παραγωγής ανανεώσι-
μης ενέργειας έφτασε επίπεδα ρεκόρ το 2014, 
επιτρέποντας στην οικονομία να αναπτυχθεί 
χωρίς την αύξηση εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα, για πρώτη φορά στην ιστορία. Σύμφωνα 
με έκθεση που δημοσίευσε το Δίκτυο Πολιτικής 
Ανανεώσιμης Ενέργειας 21 (REN21), η αύξηση 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους νέους φιλόδο-
ξους στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα 
που τέθηκαν από χώρες όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ. 
164 χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν πλέον σε 
εφαρμογή πολιτικές για την πράσινη ενέργεια, εί-
κοσι παραπάνω σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος. Η παραγωγική ικανότητα από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική και 
η υδροηλεκτρική, αυξήθηκε κατά 8,5 τοις εκατό 

το περασμένο έτος. Σύμφωνα με στοιχεία του 
REN21, αυτή η αύξηση επέτρεψε στις εκπομπές 
άνθρακα να παραμείνουν στα επίπεδα του 2013, 
παρά την αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά 1,5 τοις εκατό και την 
αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 3 τοις εκατό. 
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν υπεύθυ-
νες για σχεδόν το 28 τοις εκατό της παγκόσμιας 
παραγωγής ενέργειας το 2014, καλύπτοντας το 23 
τοις εκατό της ζήτησης ηλεκτρισμού, αναφέρει η 
έκθεση. Οι επενδύσεις πράσινης ενέργειας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες αυξήθηκαν κατά 36 τοις 
εκατό το 2014, φθάνοντας τα 131 δισεκατομμύρια 
δολάρια και πλησιάζοντας πιο κοντά από ποτέ 
τις επενδύσεις στις ανεπτυγμένες οικονομίες, οι 
οποίες ανήλθαν στα 139 δις. Η Κίνα ήταν υπεύ-

θυνη για το 63 τοις εκατό των επενδύσεων ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, ενώ οι Χιλή, Ινδονησία, Κένυα, Μεξικό, 
Νότια Αφρική και Τουρκία επένδυσαν περισσότε-
ρα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια η κάθε μία.
Ο τομέας της ηλιακής ενέργειας αναπτύχθηκε με 
τον ταχύτερο ρυθμό, κυρίως λόγως της ραγδαίας 
πτώσης του κόστους, ενώ ακολούθησε η αιολική 
ενέργεια, αναφέρει η έκθεση. Ωστόσο, η ανάπτυ-
ξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρεμπο-
δίζεται εν μέρει λόγω των επιδοτήσεων για τα 
ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια, που 
διατίθενται ακόμα σε πολλές χώρες. Οι επιδοτή-
σεις αυτές διατηρούν τις τιμές των μη ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας σε τεχνητά χαμηλά επίπε-
δα, καταλήγει η έκθεση.
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Σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr δόθηκε το 
σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης για την αξιολόγηση των 
δημοσίων υπαλλήλων υπό τον τίτλο «Αξιοκρατία, 
συμμετοχή και αποτελεσματικότητα στην διοίκηση». 
Το σχέδιο νόμου που έχει 14 άρθρα αποτελεί, σύμ-
φωνα με την κυβέρνηση, θεσμική παρέμβαση με 
χαρακτηριστικά καινοτομίας, καθώς προβλέπεται 
κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή στον έλεγχο 
της δημόσιας διοίκησης.
«Συγχρόνως, εισάγονται για πρώτη φορά εγγυήσεις 
αντικειμενικότητας της αξιολόγησης μέσω θεσμών 
συμμετοχής, καθώς η αξιολόγηση συνδυάζεται με 
μορφές άμεσης δημοκρατίας και συμμετοχής, με 
την πρόβλεψη δύο νέων θεσμών, των γενικών συ-
νελεύσεων Τμήματος και Διεύθυνσης, ως συμβου-
λευτικών οργάνων της διοίκησης και εξειδίκευσης 
της στοχοθεσίας», επισημαίνεται από τον κ. Κατρού-
γκαλο.
Επίσης, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τη διαδι-
κασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων της 
διοίκησης, που συνδυάζουν μοριοδότηση τυπικών 
προσόντων και εμπειρίας, αλλά και συνέντευξη. Πα-
ράλληλα, προβλέπεται η υποχρεωτική εκπαίδευση 
όσων αναλαμβάνουν καθήκοντα προϊσταμένου για 
πρώτη φορά. Προβλέπεται επίσης αξιολόγηση των 
υπηρεσιών του Δημοσίου από Παρατηρητήριο που 
θα συσταθεί στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Το Παρατηρητήριο 

θα στελεχωθεί από εμπειρογνώμονες του ΕΚΔΔΑ 
που θα επιλέγονται από το πειθαρχικό συμβούλιο. 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων όλων των 
κατηγοριών κατατάσσονται στις εξής διακεκριμένες 
ομάδες:
-Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουρ-
γικότητα.
-Yπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά.
-Αποτελεσματικότητα
Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημι-
ουργικότητα
-Επαγγελματική επάρκεια, ικανότητα εφαρμογής 

των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του.

-Σφαιρική γνώση του αντικειμένου του φορέα 
(υπουργείου, αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή 
ν.π.δ.δ.)

-Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία

-Πρωτοβουλία – Καινοτομίες

-Eκπόνηση σχετικών με την υπηρεσία μελετών, άρ-
θρων ή προτάσεων και βράβευση τέτοιων εργασιών.

-Ανάληψη ευθυνών και άσκηση πολλαπλών καθη-
κόντων.

Yπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά

-Συμπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση του κοι-
νού, τηλεφωνική και απ’ευθείας.

-Επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και 
άλλες υπηρεσίες.

Αποτελεσματικότητα

-Ποσοτική και ποιοτική εργασιακή απόδοση

-Βαθμός επίτευξης των στόχων της ατομικής στοχο-
θεσίας και συμμετοχής στη στοχοθεσία του Τμήμα-
τος. Σημειώνεται ότι η δημόσια διαβούλευση αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 
14:00, ενώ το προσχέδιο του νόμου είχε τεθεί υπόψη 
της ΑΔΕΔΥ αλλά και των αρμόδιων φορέων. Αναμέ-
νεται απόφαση της κυβέρνησης για προσαρμογή 
του νομοσχεδίου στα πλαίσια των προβλέψεων της 
νέας συμφωνίας με τους εταίρους.

Νέο σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση

Λόγω αδυναμίας πληρωμής των συνδρομών, η διαδικτυακή πύλη 
που δίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια πρόσβαση στην επιστημονι-
κή βιβλιογραφία έπαψε να ανανεώνει το περιεχόμενό της με νέα 
τεύχη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του in.gr. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) είχε ανακοινώσει από 
τις 24 Ιουνίου «τη διακοπή των συμβάσεων με όλους τους εκδότες 
από 1η Ιουλίου λόγω αδυναμίας εξεύρεσης του ήμισυ του προ-
ϋπολογισμού για το τρέχον έτος». Εκπρόσωπος του HEAL-Link, 
το οποίο έχει έδρα στο ΑΠΘ, δήλωσε στο δικτυακό τόπο του πε-
ριοδικού Nature ότι το πρόβλημα χρηματοδότησης υπάρχει εδώ 
και καιρό, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό. «Κάθε χρόνο πληρώναμε 
ληξιπρόθεσμα. Τώρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλά-
δα, πραγματικά δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει» είπε. 
Ορισμένοι εκδότες έχουν αποδεχθεί το αίτημα μιας τρίμηνης πε-
ριόδου χάριτος «με την ελπίδα ότι μπορεί εν τω μεταξύ να βρεθεί 
το υπόλοιπο ποσό», λέει το HEAL-Link. «Βεβαίως αυτό μπορεί να 
μη γίνει αποδεκτό από όλους τους εκδότες και η πρόσβαση εν-
δεχομένως να σταματήσει αμέσως». Το βιβλιογραφικό αρχείο του 
HEAL-Link θα παραμείνει πάντως προσβάσιμο. «Το HEAL-Link 
έχει ζωτική σημασία για τα πανεπιστήμια, τα οποία σπάνια δια-

θέτουν τα κονδύλια για δικές τους συνδρομές σε επιστημονικές 
επιθεωρήσεις» επισημαίνει στο Nature ο Νεκτάριος Ταβερναρά-
κης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής του Ιν-
στιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ηράκλειο.

Διευκρινίζει πάντως ότι το ινστιτούτο, όπως και άλλοι μη πανεπι-
στημιακοί ερευνητικοί φορείς στην Ελλάδα, εξαρτώνται λιγότερο 
από το HEAL-Link καθώς έχουν εξασφαλίσει δικές τους συνδρο-
μές.

Το HEAL-Link έχει συμφωνίες με 27 εκδότες, όπως η Elsevier 
και η Springer, και συγχρηματοδοτείται από τα κονδύλια περιφε-
ρειακής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της κρίσης, 
έχει οικονομικές εκκρεμότητες με ορισμένους εκδότες ακόμη και 
για τα έτη 2013 και 2014. Η κατάσταση στο HEAL-Link, σχολιάζει 
το Nature, έρχεται να προστεθεί σε άλλα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η ερευνητική κοινότητα εδώ και καιρό. Όπως επισημαίνει 
ο Δρ Ταβερναράκης, το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτε-
χνολογίας δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από τη χρηματοδότηση 
του 2015 και βασίζεται στα αποθεματικά του. Πολλοί επιστήμονες, 
εξάλλου, ανησυχούν ότι μετά το κλείσιμο των τραπεζών δεν μπο-
ρούν να προμηθεύονται αναλώσιμα από το εξωτερικό.

Χωρίς πρόσβαση στις επιστημονικές επιθεωρήσεις  
τα ελληνικά πανεπιστήμια
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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Ο ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-8-9 | 14/07/2015

Αλλάζουν όλα στον τρόπο εκποίησης των περιουσιακών 
στοιχείων του ελληνικού Δημοσίου με τον κουμπαρά του νέου 
Μνημονίου, η λειτουργία του οποίου θα αλλάξει τα δεδομένα για 
κρατικές επιχειρήσεις, τράπεζες, μετόχους και καταθέτες.
Το νέο υπερταμείο εκποίησης της δημόσιας περιουσίας που 
υποθηκεύει ένα μεγάλο μέρος της, αναμένεται να πάρει 
προίκα από κρατικές εταιρείες μέχρι θυγατρικές των τραπεζών 
και, μελλοντικά, έσοδα από υδρογονάνθρακες. Φιλόδοξος 
στόχος του είναι να επιτύχει σε ορίζοντα 30ετίας έσοδα από 
αποκρατικοποιήσεις 50 δισ. ευρώ, αλλά και να λειτουργήσει ως 
εγγύηση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Και αυτό καθώς, όπως αναφέρει το κείμενο της συμφωνίας 
με τους δανειστές, λόγω των σοβαρότατων προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ο συνολικός 
φάκελος του πιθανού νέου προγράμματος του ESM (σσ: 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) περιλαμβάνει τη 
δημιουργία αποθεματικού ασφαλείας που θα κυμανθεί μεταξύ 
10-25 δισ. ευρώ για τον τραπεζικό τομέα ανάλογα με τις ανάγκες 
του. Τα 10 δισ. ευρώ αναμένεται να είναι άμεσα διαθέσιμα σε 
ξεχωριστό λογαριασμό από τον ESM. Σε περίπτωση που οι 
ανάγκες φθάσουν τα 25 δισ. ευρώ, αυτά θα αποπληρώνονται 
σταδιακά στον ESM μέσω των εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις 
περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου που θα παράγει το 
συγκεκριμένο ταμείο. Με άλλα λόγια, από τα 50 δισ. ευρώ των 
προσδοκώμενων εσόδων από αποκρατικοποιήσεις, το 50% θα 
χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για να καλυφθούν οι ανάγκες 
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Σε αυτό το νέο σύνθετο τοπίο, όπου στο εξής η πορεία 
αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας θα συνδέεται άμεσα με 
την ενίσχυση της φερεγγυότητας των τραπεζών, επηρεάζεται 
η ζωή όλων. Το ερώτημα που τίθεται, για παράδειγμα, είναι τι 
σημαίνουν όλα αυτά για τους μετόχους, τους καταθέτες, τις 
τράπεζες.
Η απάντηση είναι πως το νέο Ταμείο έρχεται να διασφαλίσει ότι 
η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα γίνει με χρηματοδότηση 
από τους πιστωτές και κεφάλαια από τις ιδιωτικοποιήσεις 
προκειμένου να αποφευχθεί να πληρώνουν τον λογαριασμό οι 
καταθέτες.
Άλλωστε στη συμφωνία προβλέπεται η υποχρέωση της 
ελληνικής κυβέρνησης, έως τις 22 Ιουλίου, να φέρει στη Βουλή 
την κοινοτική οδηγία (BRRD) που ορίζει ότι καταθέσεις μέχρι 
100.000 ευρώ είναι εγγυημένες σε κάθε περίπτωση. Στα σενάρια 
για τη λειτουργία του νέου Ταμείου είναι να πάρει προίκα και τις 
μετοχές που κατέχει το ΤΧΣ για λογαριασμό του Δημοσίου στις 
τράπεζες. Έτσι δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να χρειαστεί και 
να τις πουλήσει προκειμένου να βρει τα απαραίτητα κεφάλαια 
για την ανακεφαλαιοποίησή τους.
Όσον αφορά τη δομή και το αντικείμενο του νέου αυτού 
κουμπαρά της δημόσιας περιουσίας, σύμφωνα με τις μέχρι 
τώρα εκτιμήσεις θα είναι ένα fund, υπό την ομπρέλα του οποίου 
θα στοιχηθούν τουλάχιστον τρεις πυλώνες, πρώτος θα είναι τα 
περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών όπως η ακίνητη περιουσία 

τους και οι θυγατρικές τους σε Ελλάδα και εξωτερικό, σύμφωνα 
με όσα δήλωσε χθες και η ίδια η καγκελάριος Μέρκελ. Εδώ 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφορά το δίκτυο θυγατρικών τους 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως η τουρκική Finansbank της 
Εθνικής Τράπεζας. Στα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι 
είναι και η πώληση θυγατρικών τους για τις ανάγκες της 
ανακεφαλαιοποίησής τους. Στην περίπτωση αυτή, βέβαια, θα 
δημιουργηθούν μικρότερα σχήματα, κάτι που θα έχει επίπτωση 
στην αξία του χαρτοφυλακίου των μετόχων τους.
Δεύτερος πυλώνας του νέου Ταμείου θα είναι το ΤΑΙΠΕΔ με 
την υφιστάμενη προίκα του, από τα εκατοντάδες μικρά και 
μεγάλα ακίνητα και βραχονησίδες που παραμένουν επί χρόνια 
αναξιοποίητα, μέχρι τις μετοχές επιχειρήσεων (π.χ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΔΕΠΑ) και τις υποδομές όπως περιφερειακά λιμάνια, 
αεροδρόμια, μαρίνες κ.λπ.
Τρίτος πυλώνας εκτιμάται ότι είναι τα μελλοντικά έσοδα από 
τους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων σε ξηρά και θάλασσα. 
Λογικά, και αυτά θα ενταχθούν στο Ταμείο, με στόχο από τις 
παραχωρήσεις να μειώνεται σταδιακά το χρέος.
Το εν λόγω fund θα έχει έδρα στην Αθήνα και θα ελέγχεται από 
την ελληνική κυβέρνηση, αλλά θα βρίσκεται υπό την αυστηρή 
εποπτεία της Κομισιόν.
Στόχος του, όπως αποκάλυψε χθες ο καγκελάριος της Αυστρίας 
Β. Φάιμαν, είναι να πετύχει έσοδα 50 δισ. ευρώ σε βάθος 
30ετίας. Τα 25 δισ. ευρώ θα κρατηθούν για την αποπληρωμή της 
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στον ESM. Από τα υπόλοιπα 
25 δισ. ευρώ, το 50% (12,5 δισ. ευρώ) θα διατεθούν για την 
αποπληρωμή του χρέους και τα άλλα 12,5 δισ. για επενδύσεις.
Έχει σημασία να παρατεθούν οι δηλώσεις Φάιμαν, ο 
οποίος διευκρίνισε ότι ο στόχος των 50 δισ. ευρώ από τις 
αποκρατικοποιήσεις δεν έχει χρονικό όριο, όπως π.χ. τα τρία 
έτη.
Διότι, όπως είπε, σε περίοδο κρίσης τα αποκαλούμενα as-
sets χάνουν σε αξία, άρα δεν μπορούν να αποδώσουν τα 
προσδοκώμενα ποσά. «Οι αποκρατικοποιήσεις θα γίνουν σε 
χρονικό ορίζοντα ανάλογο με αυτόν των ομολόγων, δηλαδή 
πάνω από 30 χρόνια» σημείωσε χαρακτηριστικά.
-Αρχή με αυξήσεις ΦΠΑ και περικοπές συντάξεων 
Η αντίστροφη μέτρηση για την ψήφιση των πρώτων 
νομοσχεδίων που απαιτεί η συμφωνία η οποία επετεύχθη 
μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών ξεκίνησε. 
Μέχρι αύριο θα πρέπει να έχουν ψηφιστεί τα τέσσερα πρώτα 
ενώ άλλα δυο θα ακολουθήσουν έως τις 22 Ιουλίου.
Από τα τέσσερα πρώτα νομοσχέδια που θα πρέπει να έχει 
ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων έως αύριο είναι αυτά που 
αφορούν τον εξορθολογισμό του συστήματος ΦΠΑ αλλά 
και της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης με στόχο την 
αύξηση των εσόδων των δημόσιων ταμείων, αλλαγές για τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, 
τη νομική ανεξαρτησία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 
καθώς και νομοσχέδιο το οποίο θα προβλέπει μηχανισμό 
αυτόματης λήψης αποφάσεων για περικοπές δαπανών στην 
περίπτωση που ο προϋπολογισμός αποκλίνει από τους 
στόχους του. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να ψηφιστούν τα 
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νομοσχέδια για τον νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας αλλά 
και η μεταφορά της ευρωπαϊκής οδηγίας για το πλαίσιο 
εξυγίανσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (BRRD). 
Ειδικότερα, στις αλλαγές στον ΦΠΑ προβλέπεται η μείωση 
του υπερχαμηλού συντελεστή από το 6,5% στο 6%, ο οποίος θα 
αφορά μόνο τα φάρμακα, τα βιβλίο και τα εισιτήριο θεάτρων 
και δυο ακόμα συντελεστές 13% και 23% ΦΠΑ για τα υπόλοιπα 
προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, στον μεσαίο συντελεστή του 13% 
παραμένουν μόνο τα φρέσκα τρόφιμα, η ενέργεια (τιμολόγια 
ΔΕΗ και φυσικού αερίου), το νερό (εξαιρουμένων των τελών 
αποχετεύσεις) καθώς και η διαμονή σε ξενοδοχεία. Στον υψηλό 
συντελεστή ΦΠΑ 23% ωστόσο μετατάσσονται τα περισσότερα 
προϊόντα και υπηρεσίες, όπως όλα τα τυποποιημένα τρόφιμα 
που σήμερα ήταν στο 13% και υπηρεσίες όπως αυτές των 
μεταφορών (ταξί, εισιτήρια λεωφορείων, πλοίων, αεροπλάνων 
κ.λπ.). οι υπηρεσίες εστίασης, οι ιατρικές υπηρεσίες, 
επισκευαστικές υπηρεσίες, εισιτήρια θεαμάτων κ.λπ.
Παράλληλα θα προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση του ειδικού 
καθεστώτος στο νησιά του Αιγαίου όπου οι συντελεστές ΦΠΑ 
είναι μειωμένοι κατά 30%.
Αναφορικά με τις αλλαγές στη φορολογία στις προωθούμενες 
διατάξεις μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνεται η αύξηση της 
εισφοράς αλληλεγγύης, η αύξηση από το 10% στο 13% του 
συντελεστή υπολογισμού του φόρου πολυτελούς διαβίωσης 
για τα IX άνω των 2.500 κυβικών, πισίνες και τα αεροσκάφη 
αλλά και για σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 5 μέτρων, η 
κατάργηση φορολογικών απαλλαγών που αφορούν αγρότες 
και επιχειρήσεις, όπως η αύξηση του φορολογικού συντελεστή 
των αγροτών από το 13% στο 26%, η κατάργηση της επιδότησης 
πετρελαίου για τις αγροτικές καλλιέργειες, η αύξηση του 
φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 26% στο 28% 
και η προκαταβολή του φόρου των επιχειρήσεων κατά 100%.
Σε σχέση με τις αλλαγές στο Συνταξιοδοτικό, το νομοσχέδιο 
που κατατίθεται αύριο στη Βουλή περιλαμβάνει τη σταδιακή 
κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων ώστε μέχρι το 
2022 όλοι να συνταξιοδοτούνται στα 67 χρόνια ή στα 62 με 
40 χρόνια εργασίας. Η έναρξη του μέτρου θα γίνει από τη 
δημοσίευση του νέου νόμου (Ιούλιος), θα εξαιρούνται μόνο οι 
εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καθώς και 
οι μητέρες με ανάπηρα παιδιά. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί 
ότι δεν θα θιγούν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 
(δέσμευση η οποία αναμένεται να διατυπωθεί στο νομοσχέδιο). 
Επίσης στο ίδιο σχέδιο νόμου θα προβλέπεται ότι η πρόωρη 
αποχώρηση από το ασφαλιστικό ταμείο θα περιλαμβάνει ένα 
πέναλτι για την περίοδο μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότησης ύψους 10% επιπλέον του υπάρχοντος 6%.
Στις προωθούμενες αλλαγές θα περιλαμβάνονται ακόμα η 
κατάργησή του ΕΚΑΣ έως τα τέλη του 2019, η αναλογική 
σύνταξη για όσους βγαίνουν πριν από το 67ο έτος και μέχρι τη 
συμπλήρωσή του. Επίσης μειώσεις των επικουρικών συντάξεων 
μέσω της επιβολής της εισφοράς υπέρ υγείας 6%, η οποία θα 
έχει αναδρομική εφαρμογή από την 1/1/2015 αλλά και η αύξηση 
της εισφοράς των συνταξιούχων υπέρ του κλάδου υγείας από το 
4% στο 6%.
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Φόβους για... ολική επαναφορά των ρυθμίσεων-σοκ για τις 
αναγκαστικές εκτελέσεις (πλειστηριασμούς - κατασχέσεις), που 
είχαν καταγγελθεί ως σκανδαλωδώς ευνοϊκές για τις τράπεζες 
και καταστροφικές για τους οφειλέτες, διατυπώνει ο νομικός 
κόσμος με αφορμή τη συμφωνία της Συνόδου Κορυφής που 
θέτει ως deadline την 22α Ιουλίου για την ψήφιση νέου Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας.
Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις των δανειστών σε όλους 
τους τομείς όχι μόνο δεν «χαλάρωσαν», αλλά μάλλον... 
εκτροχιάστηκαν, δικηγορικοί και δικαστικοί κύκλοι θεωρούν 
ότι το επίμαχο νομοσχέδιο θα κινηθεί στα... χνάρια του Κώδικα 
που είχε συνταχθεί επί υπουργίας Χαρ. Αθανασίου και είχε 
αποσυρθεί λόγω σφοδρών αντιδράσεων. Σιγή ιχθύος τηρείται 
μέχρι στιγμής από το υπουργείο Δικαιοσύνης, που είχε 
δρομολογήσει τις διαδικασίες για εκ νέου αναμόρφωση του 
Κώδικα από νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή.
Το ενδεχόμενο ωστόσο να «αναβιώσουν» οι απαιτήσεις των 
δανειστών είναι πλέον ορατό, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι ήδη οι 
δικηγόροι -διά του προέδρου της Ολομέλειας του Σώματος 
και επικεφαλής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Βασίλη 
Αλεξανδρή- ζήτησαν αναλυτική ενημέρωση για το κείμενο 
του νέου Κώδικα, ώστε «να ανταποκριθούν στο θεσμικό τους 
ρόλο». Στον αποσυρθέντα Κώδικα οι «επιταγές» των δανειστών 
είχαν εκφραστεί κυρίως διά της σαρωτικής τροποποίησης 
της διαδικασίας των αναγκαστικών κατασχέσεων. Εκτός 
του «κουρέματος» των προθεσμιών ώστε οι αναγκαστικές 
εκτελέσεις να διεξάγονται πλέον σε χρόνο-εξπρές, αλλά και της 
αποστέρησης του οφειλέτη από σειρά ενδίκων μέσων, κόκκινο 
πανί αποτελούσαν οι ρυθμίσεις που άνοιγαν το δρόμο ώστε:
 Να κατάσχονται για χρέη προς τράπεζες και να βγαίνουν στο... 
σφυρί ακίνητα, με τιμές εκκίνησης προσδιορισμένες βάσει της 
εμπορικής αξίας τους και όχι βάσει της αντικειμενικής αξίας 
τους. Η ρύθμιση ουσιαστικά επιτρέπει να εκπλειστηριάζονται 
τα κατασχεμένα ακίνητα από ιδιώτες, τράπεζες και το Δημόσιο, 
σε τιμές κατά πολύ χαμηλότερες, αφού όπως επεσήμαναν οι 
νομικοί στη ρευστή οικονομική κατάσταση που διανύει η χώρα 
είναι εύκολο κυρίως για τις τράπεζες να προσδιορίζουν μικρές 
εμπορικές αξίες και να πλειοδοτούν αποκτώντας περιουσιακά 
στοιχεία οφειλετών έναντι... πινακίου φακής.
Να καταργηθούν τα προνόμια των εργαζομένων, αλλά 
ακόμα και του Δημοσίου, στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις 
πτωχεύουν και εκπλειστηριάζεται η περιουσία τους. Αντίθετα, 
δε, να οδηγηθούν σε «προνομιοποίηση» οι απαιτήσεις των 
«εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών», δηλαδή των 
τραπεζών. 
Οι δανειστές είχαν συγκεκριμένα επιβάλει να αντιστραφεί η 
κατανομή του πλειστηριάσματος, που πλέον περιέρχεται κατά 
65% στις τράπεζες, κατά 25% στις απαιτήσεις των εργαζομένων 
και του Δημοσίου (ασφαλιστικοί οργανισμοί) και κατά 10% σε 
άλλους πιστωτές.


