
Δήλωση του Προέδρου του Eurogroup, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ 

 

20.11.2012 

 

Το Eurogroup υποδέχθηκε με ευχαρίστηση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σε 

επίπεδο επιτελικού προσωπικού μεταξύ της Τρόικα και των Ελληνικών αρχών 

για επικαιροποιημένες προγραμματικές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου 

ενός ευρέως φάσματος εκτεταμένων μέτρων στα πεδία της δημοσιονομικής 

εξυγίανσης, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, της ιδιωτικοποίησης και της 

σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

Το Eurogroup παρατήρησε με ικανοποίηση ότι όλες οι προηγούμενες ενέργειες 

που απαιτούνταν ενόψει αυτής της συνάντησης έχουν επιτευχθεί με 

ικανοποιητικό τρόπο. Αυτό αντανακλά ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων ευρείας 

έκτασης, καθώς και τον προϋπολογισμό για το 2013 και μια φιλόδοξη 

μεσοπρόθεσμη χρηματοπιστωτική στρατηγική για την περίοδο 2013-16. Αυτές 

οι προσπάθειες επιδεικνύουν τη σθεναρή δέσμευση των αρχών στο πρόγραμμα 

διαρθρωτικής προσαρμογής.  

Το Eurogroup επιδοκίμασε τις σημαντικές προσπάθειες που έγιναν από τις 

Ελληνικές αρχές και τους πολίτες για να φτάσουν σ’ αυτό το στάδιο. 

Έναντι αυτού του πλαισίου, το Eurogroup διεξήγαγε μια διεξοδική συζήτηση 

και σημείωσε πρόοδο με τον προσδιορισμό ενός συνεπούς πακέτου αξιόπιστων 

πρωτοβουλιών με στόχο μια περαιτέρω ουσιαστική συνεισφορά στη βιωσιμότητα 

του χρέους της Ελληνικής κυβέρνησης. 

Το Eurogroup διέκοψε τη συνάντησή του για να δώσει χρόνο για επιπλέον 

τεχνική επεξεργασία ορισμένων στοιχείων αυτού του πακέτου. Το Eurogroup θα 
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