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Παρά τις δύσκολες ισορροπίες μεταξύ ίω ν τριών αρχηγών και ιώ ν κομμάτων τους, δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια συμ 
φωνία κορυφής ακόμη και για ακανθώδη ζητήματα, όπως αυτό της εφεδρείας.

Επόμενη δόση, μετά 
την ψήφο της Βουλής
Την ψήφιση των βασικών μέτρων 
ίου  πακέτου των 11,6 δισ. ευρώ α
πό τη Βουλή και όχι απλώς τον 
προσδιορισμό τους από την κυβέρ
νηση θέτουν ως προϋπόθεση η Ευ
ρωζώνη και το Διεθνές Νομισματι
κό Ταμείο για να καταβάλουν την 
επόμενη δόση του δανείου.
Η στάση των πιστωτών αντανακλά 
το έλλειμμα εμπιστοσύνης έναντι 
της Ελλάδας, αλλά και τις αμφιβο
λίες που έχουν ως προς τη σταθε
ρότητα της κυβέρνησης και τη δυ
νατότητά της να «περάσει» από τη 
Βουλή τα επώδυνα μέτρα που θα 
περιλαμβάνονται στο πακέτο. 
Ταυτόχρονα θα καθυστερήσει η ε- 
κταμίευση της δόσης, η οποία δεν 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί 
πριν από τις πρώτες ημέρες του 
Οκτωβρίου, εξαντλώντας τα ταμει
ακά διαθέσιμα της χώρας.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το τε 
χνικό κλιμάκιο της τρόικας θα επι
στρέφει στην Αθήνα στις 27 Αυ- 
γούστου και οι επικεφαλής στις 3 
Σεπτεμβρίου. Το πακέτο των μέ
τρων θα πρέπει να έχει συμφωνη- 
θεί έως τις 14 Σεπτεμβρίου, ώστε 
να πάρει το «πράσινο φως» και α
πό το ΕυΐΓ^τουρ, που θα συνε
δριάσει στη Λευκωσία.
Στη συνέχεια το πακέτο, με τη 
μορφή ενός νέου μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού προγράμματος θα 
κατατεθεί προς συζήτηση και ψή
φιση από τη Βουλή. Αυτό εκτιμάται 
ότι μπορεί να γίνει προς τα τέλη 
Σεπτεμβρίου - αρχές Οκτωβρίου.
Εάν όλα πάνε καλά, τότε περίπου 
στα μέσα Οκτωβρίου θα εκταμιευ- 
θεί η δόση.
Μέχρι τότε το Δημόσιο θα καλύ
πτει οριακά τις ταμειακές του 
ανάγκες με εκδόσεις εντόκων 
γραμματίων και τα έσοδα του προ
ϋπολογισμού.

Β. Ζ.

; Οι πιέσεις toû ĴNÎT και το αβέβαιο μέλλον
- Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

ι Η πίεση του Διεθνούε Νομισματικού Τα- 
; μείου για «τελική λύση» του ελληνικού
- ττροβλήματοε και η κλιμάκωση m s κρί-
- ans xpéous στην Ευρωζώνη δήμιουρ-
- γούν ένα εντελώε αβέβαιο περιβάλλον 
ι για τη ν Ελλάδα εντόε του οποίου θα 
, πρέπει να κινηθεί το προσεχέβ διά

στημα η χώρα και η κυβέρνηση.
Το ΔΝΤ πιέζει την Ευρωζώνη για μια 

ι ριζοσπαστική αντιμετώπιση ms κρίσηε
- xpéous στην Ελλάδα. Ο ôisOvâs οργα-
- νισμό3 θεωρεί ότι η βαθύτερη ύφεση, 

οι αστοχίεε στη ν υλοποίηση του προ-
- γράμματοε, αλλά και το ανεπαρκέ5 πρώ- 
I το «κούρεμα» τω ν ελληνικών ομολόγων

έχουν καταστήσει το xpéos μη βιώσι
μο. Με στόχο να υποχωρήσει το  xpé
os στο 100% του ΑΕΠ το  2020, απαι
τείται ένα νέο haircut, που αυτή τη φο
ρά θα επιβαρύνει είτε την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και τΐ5 εθνικέε κε
ν τ ρ ι ά  τράπεζε5 m s Ευρωζώνη, είτε 
τα κράτη-μέλη, είτε και tous δύο. Το τε
λευταίο διάστημα τέτοια σενάρια διέρ- 
ρευσαν σε μεγάλα διεθνή μέσα ενη
μ έρω σή , ôncos το Reuters και η Wall 
Street Journal. Eus Βρυξέλλε5 δεν έχουν 
καμία αμφιβολία για το ποια είναι η πη
γή τω ν  διαρροών. Εξάλλου, το ΔΝΤ εί
χε προτείνει να ενταχθούν στο PSI και 
τα ομόλογα που έχει σ την κατοχή m s 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ΕΚΤ, 
που ήταν έτσ ι κι αλλιώε αντίθετη στο 
PSI, είχε αρνηθεί κατηγορηματικά μέ-

Πολλές ευρωπαϊκές ~ ~ ~ ~  

πρωτεύουσες δέχονται 
νέο « κούρεμα»  
του χρέους μόνο με έξοδο 
της Ελλάδας από 
την Ευρωζώνη.

χρι τέλουε. Το μόνο που δέχθηκε ήταν 
να επιστρέφει σ την Ελλάδα τα  κέρδη 
που θα αποκομίσει από τα  ελληνικά ο
μόλογα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε 
στα  δημοσιεύματα και διά του εκπρο
σώπου τη3 έστειλε το  μήνυμα ότι το 
πρόγραμμα και οι στόχοι του έχουν 
συμφωνηθεί -και με το ΔΝΤ- μόλιε τον 
περασμένο Μάρτιο. Επιπλέον, το «κού
ρεμα» τω ν  ομολόγων τηε ΕΚΤ ή πολύ 
περισσότερο τω ν  διμερών δανείων 
που σύναψαν τα  κράτη-μέλη με την 
Ελλάδα, στο πλαίσιο του πρώτου Μνη
μονίου, θα είναι μια αντιδημοφιλήε α
πόφαση.

Είναι προφανέε ότι κάτι τέτοιο θα 
προκαλέσει τη ν  έντονη  αντίδραση 
τη$ κοινήε γνώμηε και τω ν  κοινοβου
λίων πολλών χωρών όπωε η Γερμανία, 
η Ολλανδία, η Φινλανδία, στιε οποίεε 
έτσ ι κι αλλιώε υπάρχει αρνητική διά
θεση έναντι τω ν  προγραμμάτων διά- 
σωσηε. Στην Αθήνα, την Ευρώπη και 
τΐ5 ΗΠΑ κάποιοι εκτιμούν ότι η προ

σέγγιση του ΔΝΤ στο ελληνικό ζήτη- 
,̂ τα θα μπορούσε να είναι η αφορμή για 
ναΠδΗγΗθεί η Ελλάδα στην έξοδο α
πό το  ευρώ. «Οσοι θεωρούν ότι είμα
στε μια χαμένη υπόθεση, ένα βαρέλι δί- 
χωε πάτο, θα δεχθούν το “κούρεμα” μό
νο με έξοδο τη5 χώραε από τη ν Ευρω
ζώνη. Θα μπορούν να πουν στην κοι
νή γνώμη τουε ότι, έστω  και με κάποιο 
κόστο5, απάλλαξαν οριστικά το κοινό 
νόμισμα από την Ελλάδα», λέει Ελλη- 
να5 αξιωματούχοΒ που παρακολουθεί 
στενά  τη ν εξέλιξη του προγράμματοε 
διάσωσηε από τη ν πρώτη στιγμή.

Μήνυμα και προς άλλους
Επιπλέον, θα στείλουν και σε άλλεε 

χώρεε τη5 Ευρωζώνηε που βρίσκονται 
ή θα βρεθούν σε πρόγραμμα (Πορτο
γαλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπροε) το 
μήνυμα να  μην μπουν στον  πειρασμό 
να ζητήσουν «κούρεμα», γιατί αυτό 
μπορεί να έχει οδυνηρέ5 συνέπειεε. Ο 
ίδΐ05 παράγονταε σημειώνει πωε μια 
τέτο ια  εξέλιξη διευκολύνει και τη ν υ
λοποίηση του «σεναρίου τηε Ιφιγέ- 
νεια5». Σύμφωνα με το  σενάριο αυτό 
(κατά το ν  Βρετανό υπουργό Οικονο
μικών πρόκειται περί σχεδίου), η 
Ελλάδα θα θυσιαστεί -θα υποχρεωθεί 
σε έξοδο από το ευρώ- για να  γίνει δε
κτή ευκολότερα από τη ν κοινή γνώμη 
και τα  κοινοβούλια τω ν  κρατών-μελών 
η ακριβότερη διάσωση τηε Ισπανίαε ή 
τη5 Ιταλίαε.

Εάν θέλει το  ΔΝΤ να πιέσει τη ν  Ευ

ρωζώνη προ5 μια τελική λύση, μπορεί 
να το  κάνει μέσω τηε έκθεσηε βιωσι- 
μότηταε του χρέουε. Κατά την πρό
σφατη επίσκεψη του κλιμακίου τηε 
τρόικαε στη ν Αθήνα, τα  στελέχη του 
ΔΝΤ παρουσίασαν εκ τιμήσει σύμ
φωνα με τιε οποίεε η ύφεση στην Ελλά
δα θα συνεχιστεί μέχρι και το 2015, γε- 
γονόε που παραπέμπει σε μη βιώσιμο 
χρέοε. Δεδομένου ότι το ΔΝΤ εκ του 
καταστατικού του δεν χρηματοδοτεί 
κράτη με μη βιώσιμο χρέο5, μπορεί να 
απειλήσει με αποχώρηση από το πρό
γραμμα. Οι εκ τιμ ή σει αυτέε αμφι
σβητήθηκαν από τα  στελέχη τηβ Κο
μισιόν, τα  οποία αντέτειναν δικέε 
του5 προβλέψειε περί επιστροφή5 
τηε ελληνικήε οικονομίαε σε ανάπτυξη 
από το  2014.

Το ερώτημα είναι εάν το ΔΝΤ επι- 
μείνει σε μια συνολική αναθεώρηση 
του ελληνικού προγράμματοε τον 
Οκτώβριο, μετά τη ν ολοκλήρωση τη5 
α ξιολόγησή  από τη ν τρόικα. Καθο- 
ριστικόε στο  θέμα αυτό θα είναι ο ρό- 
λοε τω ν  ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον, τουλά
χ ιστον μέχρι τυ  προεδρικέε εκλογέε 
του Νοεμβρίου, θέλει να αποφύγει πά- 
ση θυσία τη ν κλιμάκωση τηε κρίοηε 
σ τη ν  Ευρωζώνη και τιε όποιεε συνέ- 
πειεε θα έχει αυτή στιβ ΗΠΑ. Ετσι, εί
ναι πιθανό η τελική λύση να μην α
ναζητηθεί το  φθινόπωρο, αλλά προε 
το  τέλθ5 του έτουε ή σ τη ν αρχή του 
επόμενου, όταν θα φτάσει η ώρα τηε 
επόμενηε αξιολόγησή .



ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχέδιο 
για την
εξοικονόμηση 
11,6 δισ. ευρώ

Ι Πλαφόν στις επικουρικές 
συντάξεις

2 Κατάργηση της 13ης 
και 14ης σύνταξης 
στις επικουρικές συντάξεις

3 Μείωση έως και κατάργηση 
των συντάξεων 
που λαμβάνουν οι άγαμες 
θυγατέρες

4  Χορήγηση κοινωνικών
επιδομάτων με εισοδηματικά 
κριτήρια

5 Μείωση του εφάπαξ 
των δημοσίων υπαλλήλων 
κατά 22,6%  και αύξηση των 
εισφορών των εργαζομένων

6 Κατάργηση του 13ου και 
14ου μισθού στο Δημόσιο

7 Εργασιακή εφεδρεία
για 4 5 .0 0 0  υπαλλήλους 
του στενού και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα

8 Αύξηση του ελάχιστου 
απαιτούμενου χρόνου 
ασφάλισης για τη θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος από τα 15 
χρόνια σήμερα 
στα 20 έτη

9 Μείωση των κύριων
συντάξεων από τα 700  ευρώ 
και άνω με συντελεστές 
από 2% έως 15% ανάλογα 
με το σενάριο που θα 
επιλεγεί

10
11

Μείωση κατά 35% 
της δεύτερης σύνταξης

Μείωση του ΕΚΑΣ 
στην περίπτωση 
που ο δικαιούχος είναι 
κάτοχος ακινήτου το οποίο 
αποτελεί κύρια κατοικία του

Β  Αναβολή της πληρωμής 
των αναδρομικών 
των δικαστών

14 Καταβολή του 30%
των μισθών των κληρικών 
από την εκκλησία

Μείωση του επιδόματος 
εξομάλυνσης που 
λαμβάνουν αστυνομικοί, 
στρατιωτικοί

Μείωση μισθολογικών 
προαγωγών για 
στρατιωτικούς, Ελληνική 
Αστυνομία, Λιμενικό, 
Πυροσβεστική

1 §  ιιυςιιυιις
που επιβλήθηκε με 
δικαστική απόφαση

Μείωση κατά ένα δισ. 
ευρώ των λειτουργικών 
δαπανών των στρατοπέδων 
(συνολικά οι περικοπές 
στο Αμυνας θα φθάσουν 
τα 2,6 δισ. ευρώ)

Μείωση του εκτάκτου 
διδακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Αύξηση των ωρών 
διδασκαλίας του μόνιμου 
προσωπικού καθώς 
και συγχωνεύσεις και 
καταργήσεις τμημάτων 
και ιδρυμάτων

Μείωση του αριθμού 
των αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης

Κατάργηση
των μισθολογικών 
προαγωγών των δικαστικών

Κατάργηση
της υπερωριακής 
αποζημίωσης 
των εκπαιδευτικών 
της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης

Επιβολή διδάκτρων 200 
ευρώ ανά έτος για όλους 
τους φοιτητές ΤΕΙ και 300  
ευρώ ανά έτος για όλους 
τους φοιτητές ΑΕΙ

Δίδακτρα ύψους 
50 0  ευρώ για φοιτητές 
σε μεταπτυχιακές σπουδές 
πρώτου επιπέδου, 
ανεξαρτήτως 
σχολής/τμήματος

Περικοπές σε επιχορηγήσεις 
προς Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Δικαίου που ανήκουν 
σε Δήμους

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

«Πακέτο 5 δισ. ευοώ
I

προς πο> ιτική έγκριση
Διάφορα σενάρια για κάθε ένα από τα μέτρα θα παρουσιάσει ο υπουργός Εργασίας

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πλαφόνσπε επικουρικέε συντάξειε και 
κατάργηση τηε 13ηε και 14ηε ετπ- 
κουρικήε σύνταξηε, μείωση - κατάρ
γηση τω ν συντάξεων για τιε άγαμεε θυ- 
γατέρεε, κοινωνικά επιδόματα με ει
σοδηματικά κριτήρια, μείωση τω ν  κύ
ριων συντάξεων πάνω από τα 700 ευ
ρώ και ένταξη  στο καθεστώε τηε εφε- 
δρείαε 45.000 υπαλλήλων του Δημοσίου 
βρίσκονται στα  μέτρα που φαίνεται να 
έχουν «κλειδώσει» από τη ν  κυβέρνη
ση και θα παρουσιαστούν τιε επόμε- 
νεε μέρεε στουε πολιτικούε αρχη- 
γούε. Επίσηε, φαίνεται να προκρίνεται 
η πρόταση που προβλέπει τη ν  αύξη
ση του ελάχιστου απαιτούμενου χρό
νου ασφάλισηε για τη  θεμελίωση συ- 
νταξιοδοτικού δικαιώματοε από τα 
15 χρόνια σήμερα στα  20 έτη.

Υπό εξέταση με αρκετέε πιθανότη- 
τεε να υιοθετηθεί είναι η μείωση του 
ΕΚΑΣ για όσουε έχουν ακίνητο σ το  ο
ποίο ιδιοκατοικούν. Δηλαδή, τα  περι
ουσιακά στοιχεία θα αποτελέσουν ση
μαντικό παράγοντα για τη  μείωση- κα
τάργηση του ΕΚΑΣ, καθώε και άλλων 
κοινωνικών επιδομάτων. Ο κ. Βρούτσηε 
θα παραδώσει τη ν  ερχόμενη Δευτέρα 
- Τρίτη μέτρα ύψουε 5 δισ. ευρώ κο
στολογημένα και αναλυτικά. Κάθε έ
να από τα  μέτρα του υπουργείου 
Εργασίαε θα συνοδεύεται από διάφο
ρα σενάρια για τα  οποία θα κληθούν 
να αποφασίσουν οι πολιτικοί αρχη
γοί και τα οποία θα είναι από ήπια μέ
χρι πολύ σκληρά, όπωε για παράδειγ
μα η μεώση στιε κύριεε συντάξειε α
πό 700 ευρώ και πάνω με συντελεστή  
2% ενώ  στιε υψηλέε συντάξειε οι μει- 
ώσειε ξεπερνούν ακόμα και το  15% και 
μάλιστα από το  πρώτο ευρώ.

Ειδικότερα τα μέτρα που φαίνεται να 
έχουν «κλειδώσει» προβλέπουν:

1. Πλαψόν στις επικουρικές συντά
ξεις. Το υπουργείο Εργασίαε θα κατα
θέσει και σε αυτήν την περίπτωση διά
φορα σενάρια. Η μέση επικουρική σύ
νταξη  ανέρχεται σήμερα σ τα  400 ευ
ρώ. Ωστόσο, υπάρχουν επικουρικέε που 
προσεγγίζουν τα  1.400 ευρώ (τραπε- 
ζοϋπάλληλοι). Σύμφωνα με πληροφο- 
ρίεε, η πρόταση για πλαφόν στιε κύριεε

Ποια μέτρα φαίνεται ότι 
έχουν «κλειδώσει», ποια 
είναι υπό εξέταση, τι θα γίνει 
με τις κύριες συντάξεις.

συντάξειε άνω τω ν  2.500 ευρώ έχει πα- 
ραπεμφθεί στιε καλένδεε για δύο λό- 
γουε: Πρώτον, διότι το  δημοσιονομικό 
όφελοε δεν ξεπερνάει τα  25 εκατ. ευ
ρώ και, δεύτερον, η φορολόγηση τω ν  
υψηλών συντά ξεων προσφέρει σημα
ντικά έσοδα σ το ν  προϋπολογισμό.

2. Κατάργηση 13θ£ και 14ης επικουρι
κής σύνταξης. Από τ\201^ κόβονται τα 
δώρα και τα  επιδόματα σΑ ε επικουρι- 
κέε συντάξειε. Ηδη από το πρώτο Μνη
μόνιο έγιναν περικοπέε σ τα  δώρα 
στιε κύριεε συντάξειε τα οποία αντι- 
καταστάθηκαν με επιδόματα ύψουε 800 
ευρώ. Στιε προτάσειε που έχουν κα
τα τεθεί συμπεριλαμβάνεται και η πε
ρικοπή τω ν  ανωτέρω  800 ευρώ, κάτι

που έχει απορριφθεί από τουε πολιτι- 
κούε αρχηγούε.

3. Κατάργηση των διατάξεων που α
φορούν τη ν  συνταξιοδότηση άγαμων 
κορασίδων.

4. Αύξηση του ελάχιστου χρόνου συ- 
νταξιοδότησης. Μ ετά  τιε ενστάσειε 
τω ν  πολιτικών αρχηγών για επιμή
κυνση του γενικού ορίου συνταξιο- 
δότησηε από το  65ο σ το  66ο ή ακόμη 
και το  67ο έτοε ηλικίαε, το  υπουργείο 
Εργασίαε θα προτείνει τη  σταδιακή αύ
ξηση τω ν  απαιτούμενων ε τώ ν  ασφά
λισηε για τη  θεμελίωση συνταξιοδο- 
τικού δικαιώματοε. Σύμφωνα με τα  ι- 
σχύοντα, σήμερα για  να  λάβει κάποι- 
οε τη ν  κατώ τατη  σύνταξη  θα πρέπει 
να  έχει 15 έτη  ασφάλισηε (δηλαδή 
4.500 ένσημα) και να  έχει συμπληρώ
σει το  65ο έτοε τηε ηλικίαε. Με τιε αλ- 
λαγέε που προτείνει το  υπουργείο 
Εργασίαε η αύξηση τω ν  ελάχιστων ο
ρίων θα γίνει σταδιακά και θα απαι
τούντα ι 6.000 ένσημα.

5. Μείωση κύριων συντάξεων. Το υ
πουργείο Εργασίαε σύμφωνα με πλη- 
ροφορίεε θα καταθέσει 5 εναλλακτικά 
σενάρια μείωσηε τω ν  κύριων συντά
ξεων. Τα δύο από αυτά προβλέπουν μει- 
ώσειε σ το  σύνολο τω ν  συντάξιμων α
ποδοχών ωε εξήε:
•  Πρώτο σενάριο

Μείωση 3% από 700 έωε 1.000 ευρώ, 
μείωση 5% από 1.000 έωε 1.400 ευρώ, 
μείωση 10% για συντάξειε άνω τω ν  
1.400 ευρώ.
•  Δεύτερο σενάριο

Μείωση 2% από 700 έωε 1.000 ευρώ 
μείωση 3% από 1.000 έωε 1.300 ευρώ 
μείωση 5% από 1.300 έωε 1.600 ευρώ 
μείωση 10% από 1.600 έωε 2.000 ει 
ρώ και μείωση 15% για συντάξειε άνι 
τω ν  2.000.

Επίσηε εξετάζετα ι η περικοπή κατ 
35% τηε δεύτερηε σύνταξηε.

Εφάπαξ, επιδόματα και εκπαίδευση

Η μείωση του εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων κατά 22,6% βρίσκεται στα βα
σικά σενάρια της κυβέρνησης και σύμφωνα με πληροφορίες θα εφαρμοστεί ε 
ντός του τρέχοντος έτους. Ταυτόχρονα, εξετάζεται η αύξηση των εισφορών των 
εν ενεργεία εργαζομένων.
Οσον αφορά τα κοινωνικά επιδόματα, το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει την 
καταβολή των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων με εισοδηματικά και πε
ριουσιακά κριτήρια. Οσον αφορά το ΕΚΑΣ, σχεδιάζεται η κατάργηση - μείωση 
για όσους έχουν ακίνητο στο οποίο ιδιοκατοικούν.
Σχετικά με τις συντάξεις του ΟΓΑ, αυτές όπως όλα δείχνουν θα διατηρηθούν στα 
επίπεδα των 360 ευρώ. Η πρόταση που είχε κατατεθεί αρχικώς προέβλεπε τη 
μείωσή τους κατά 30 ευρώ.
Σημαντικές αλλαγές αναμένονται και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ειδικότερα, 
στο πακέτο των 11,6 δισ. ευρώ θα περιλαμβάνονται:
•  Μείωση του έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
•  Αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μόνιμου προσωπικού, καθώς και συγχω
νεύσεις και καταργήσεις τμημάτων και ιδρυμάτων.
•  Μείωση του αριθμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκ
παίδευσης, καθώς και μείωση του αριθμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
•  Κατάργηση της υπερωριακής αποζημίωσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθ
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
•  Επιβολή διδάκτρων 200 ευρώ ανά έτος για όλους τους φοιτητές ΤΕΙ και 300 
ευρώ ανά έτος για όλους τους φοιτητές ΑΕΙ.


