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που θα τεθούν επί τάπητος στην τέταρτη αξιολόγηση, στις αρ-
χές Μαρτίου. Μια προκαταρκτική συζήτηση έγινε κατά τη δι-
άρκεια της παραµονής των επικεφαλής της αποστολής των δα-
νειστών στην Αθήνα παράλληλα µε τις διαπραγµατεύσεις για 
τη ρύθµιση των 120 δόσεων για ελεύθερους επαγγελµατίες και 
αυτοαπασχολούµενους. Οι δανειστές δεν ήταν αρνητικοί, όπως 
σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, και πρότειναν στην ελλη-
νική πλευρά το θέµα και οι λεπτοµέρειές του να συζητηθούν 
στη διαπραγµάτευση για την τέταρτη αξιολόγηση. Το γεγονός 
ότι δεν αντέδρασαν αρνητικά ερµηνεύεται ως καλό σηµάδι 
από έµπειρους Ελληνες διαπραγµατευτές. 

Η επιχειρηµατολογία της ελληνικής πλευράς θα στηρι-
χθεί σε δύο βασικά σηµεία:

 Το πρώτο αφορά την προσέγγιση του προβλήµατος µε 
καθαρά δηµοσιονοµικούς όρους, τους οποίους επικαλού-
νται ιδιαίτερα οι δανειστές. Η ελληνική πλευρά ετοιµά-
ζει αναλυτικό φάκελο, όπου θα καταγράφονται η εξέλι-
ξη του ιδιωτικού χρέους, το ύψος των οφειλών µισθωτών 
και συνταξιούχων και ο αριθµός των οφειλετών.

 Το δεύτερο σηµείο αφορά την επίκληση της αρχής της 
ίσης µεταχείρισης. Η αρχή της φορολογικής ισότητας, όπως 
εξηγούν ειδικοί στην «R», αποτελεί θεµελιώδη αρχή του δη-
µοσίου δικαίου και δύσκολα µπορούν να βρουν αντεπιχει-
ρήµατα οι δανειστές. Η αρχή της ίσης φορολογικής µεταχείρι-
σης συνεπάγεται την καθολικότητά της. ∆ηλαδή, δεν µπορούν 
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Π
ρο των πυλών βρίσκεται νέα ρύθµιση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς την εφο-
ρία, έως και σε 120 δόσεις, για 2,9 εκα-

τοµµύρια µισθωτούς και συνταξιούχους, που 
«γονατίζουν» από ληξιπρόθεσµα χρέη ύψους 
2,5 δισ. ευρώ. 

Η ρύθµιση, όπως αποκαλύπτει η Realnews, 
εφόσον λάβει το «πράσινο φως» από την τρό-
ικα, θα είναι έτοιµη έως το Πάσχα ώστε να συ-
µπεριληφθεί στο πρόγραµµα ανάπτυξης ελ-
ληνικής ιδιοκτησίας που ετοιµάζει η κυβέρνη-
ση σε συνεργασία µε τους δανειστές, το οποίο 
θα αποτελέσει τη «γέφυρα» για την οικονοµία 
στη µεταµνηµονιακή περίοδο. Σύµφωνα µε τον 
υπάρχοντα σχεδιασµό, θα ενταχθεί στον άξονα 
της κοινωνικής πολιτικής, ωστόσο θα περιλαµ-
βάνει αυστηρά περιουσιακά και εισοδηµατικά 

κριτήρια. Το αίτηµα για την ανάγκη ρύθµισης 
των χρεών των µισθωτών και των συνταξιούχων 
βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα των συζη-
τήσεων µε την τρόικα, καθώς έχουν τακτοποι-
ηθεί τους προηγούµενους µήνες µε αντίστοιχες 
ρυθµίσεις οι οφειλές των επιχειρήσεων και των 
ελεύθερων επαγγελµατιών. Στελέχη του οικο-
νοµικού επιτελείου τονίζουν στην «R» πως τώ-
ρα είναι η κατάλληλη συγκυρία για να υλοποι-
ηθεί µια ρύθµιση οφειλών για φυσικά πρόσω-
πα, αφενός γιατί πρέπει να ανακουφιστούν οι 
φορολογούµενοι, αφετέρου διότι οι δανειστές 
αντιµετωπίζουν µε ιδιαίτερο προβληµατισµό την 
έκρηξη που καταγράφεται στο ιδιωτικό χρέος. 
Ουδείς πλέον αµφισβητεί (ούτε και η πλευρά 
της τρόικας) ότι το ιδιωτικό χρέος είναι µη δι-
αχειρίσιµο και έχει «εγκλωβίσει» πάνω από τη 
µισή οικονοµικά ενεργή χώρα αλλά και το µε-
γαλύτερο µέρος των Ελλήνων συνταξιούχων.
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Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να ξεκινήσει η 
ηλεκτρονική αλληλογραφία µε τους δανειστές 
για το ζήτηµα της νέας ρύθµισης οφειλών ενό-
ψει της εξειδίκευσης της ατζέντας των θεµάτων 
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