12/07/2015
To Eurogroup συζήτησε το αίτημα των ελληνικών αρχών για οικονομική συνδρομή
από τον ΕΜΣ και τις προτάσεις τους για τη μεταρρυθμιστική ατζέντα που
υποβλήθηκε στις 9 Ιουλίου 2015.

14/08/2015
Επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων,
με τη συμβολή του ΔΝΤ, ως προς τους όρους πολιτικής που θα διέπουν το νέο
πρόγραμμα του ΕΜΣ για την Ελλάδα. Η συμφωνία διευκόλυνσης χρηματοδοτικής
ενίσχυσης του ΕΜΣ καλύπτει ποσό ύψους έως 86 δισ. €. Αυτό περιλαμβάνει ένα
απόθεμα ασφάλειας ύψους έως 25 δισ. € για τον τραπεζικό τομέα προκειμένου να
αντιμετωπιστεί το πιθανό κόστος ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης των τραπεζών.

12/09/2015
Το Eurogroup ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα.

05/10/2015
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή του νέου
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, το
Eurogroup ενέκρινε την πρώτη δέσμη ορόσημων, τα οποία η Ελλάδα πρέπει να
υλοποιήσει προκειμένου να εκταμιευτεί η πρώτη δόση ύψους 2 δισ. €.

09/11/2015
Το Eurogroup συζήτησε τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης των τεσσάρων
μεγάλων ελληνικών τραπεζών, την οποία διεξήγαγε ο Ενιαίος Μηχανισμός
Επιτήρησης. Το Eurogroup ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να οριστικοποιήσει
τα δημοσιονομικά μέτρα, καθώς και τη νομοθεσία που συμφωνήθηκε στην πρώτη
δέσμη στόχων. Αυτό θα ξεκλειδώσει την εκταμίευση των 2 δισ. € από τον ΕΜΣ και τη
μεταφορά των κονδυλίων που απαιτούνται για την ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών από τα 10 δισ. € που έχουν προβλεφθεί δυνάμει του
προγράμματος.

07/12/2015
Το Eurogroup αναμένει από τις ελληνικές αρχές να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση
τη νομοθεσία που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της δεύτερης δέσμης μέτρων. Έτσι θα
καταστεί δυνατή η εκταμίευση 1 δισ. € από τον ΕΜΣ.

14/01/2016
Οι θεσμοί προτίθενται να αρχίσουν την πρώτη επανεξέταση του προγράμματος
εφαρμογής. Οι υπουργοί κάλεσαν τις ελληνικές αρχές να συνεργαστούν
εποικοδομητικά με τους θεσμούς προκειμένου να εξασφαλιστεί ομαλή και διεξοδική
πρώτη επανεξέταση. Με την επιτυχή περάτωση αυτής της επανεξέτασης, θα ανοίξει ο
δρόμος για αποφάσεις σχετικά με ενδεχόμενα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους καθώς
και για πρόγραμμα του ΔΝΤ, όπως συμφώνησαν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων
τον Ιούλιο του 2015.

11/02/2016
Το Eurogroup συζήτησε για την πρόοδο της εν εξελίξει πρώτης αξιολόγησης της
εφαρμογής του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, μετά την
επίσκεψη των αρχηγών της αποστολής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην Αθήνα.

07/03/2016
Το Eurogroup εξέτασε την πορεία των εργασιών ως προς την εφαρμογή του
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας. Kάλεσε τις ελληνικές αρχές
και το προσωπικό της αποστολής αξιολόγησης να συνεχίσουν την εποικοδομητική
τους συνεργασία προκειμένου να ολοκληρωθεί ταχέως η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση
καλύπτει θέματα όπως η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, η
δημοσιονομική στρατηγική και η έναρξη λειτουργίας του ταμείου ιδιωτικοποιήσεων.

22/04/2016
Οι θεσμοί και ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος ενημέρωσαν το
Eurogroup για την πορεία της εν εξελίξει πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος
μακροοικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η
αξιολόγηση, οι θεσμοί και οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία
για μια συνολική δέσμη μεταρρυθμίσεων πολιτικής η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί
από την Ελλάδα.

09/05/2016
Το Eurogroup συζήτησε την πορεία της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος
μακροοικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας. Εξέφρασε ικανοποίηση για τη δέσμη
μεταρρυθμίσεων πολιτικής, ωστόσο συμφώνησε ότι χρειάζονται περαιτέρω εργασίες
από τις ελληνικές αρχές και από τους θεσμούς σχετικά με ένα μηχανισμό «εκτάκτου
ανάγκης». Τα μέτρα αυτά θα ενεργοποιηθούν μόνον εφόσον απαιτηθεί επιπλέον
προσπάθεια για να επιτευχθούν οι συμφωνημένοι στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος.

24/05/2016
Το Eurogroup εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμφωνία υπηρεσιακού επιπέδου μεταξύ
της Ελλάδας και των θεσμών, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την περάτωση της
πρώτης επανεξέτασης του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής της
Ελλάδας. Επομένως, ο ΕΜΣ θα μπορέσει να αποδεσμεύσει την επόμενη δόση της
οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα (10,3 δισ. €) όπως καθορίζεται από το
πρόγραμμα. Το ποσό αυτό θα διατεθεί σε δόσεις, μόλις η Ελλάδα εφαρμόσει όλα τα
συμφωνηθέντα προαπαιτούμενα και τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ εγκρίνουν τη
συμφωνία σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές διαδικασίες.

