Χρονολόγιο της ελληνικής κρίσης χρέους
Ημερομηνία
2 Σεπτεμβρίου 2009

Γεγονός
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κ. Καραμανλής
εξαγγέλλει πρόωρες εκλογές για τις 4 Οκτωβρίου 2009
[140]
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Διεξάγονται οι εκλογές, τις οποίες κερδίζει το ΠΑΣΟΚ
με ποσοστό 43,92% εξασφαλίζοντας 160 έδρες στη νέα
βουλή
Ανακοινώνονται οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης.
Υπουργός οικονομικών αναλαμβάνει ο Γιώργος
Παπακωνσταντίνου [141]
Ο υπουργός οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου
ανακοινώνει στο ECOFIN ότι το έλλειμμα για το 2009 θα
κυμανθεί, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 12,7% αντί του 6%
που το υπολόγιζε η προηγούμενη κυβέρνηση [13]
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Ελλάδα από
το επίπεδο Α στο Α- [14]
Κατατέθηκε στη βουλή ο προϋπολογισμός για το 2010
[17]

Ο Αντώνης Σαμαράς εκλέγεται νέος πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας [142]
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Ελλάδα από
το επίπεδο Α- στο ΒΒΒ+ [19]
Ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s υποβάθμισε
την Ελλάδα από το επίπεδο Α- στο ΒΒΒ+ [20]
Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την Ελλάδα
από το επίπεδο Α1 στο A2 [21]
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός για το 2010[143]
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει έκθεση σχετικά με τα
Στατιστικά Στοιχεία του Χρέους και του Ελλείμματος της
Ελληνικής Κυβέρνησης, στην οποία επισημαίνονται
προβλήματα «σκόπιμης εσφαλμένης αναφοράς
δεδομένων» και διατυπώνει επιπλέον αμφιβολίες για την
ακρίβεια των στοιχείων πέραν της τελευταίας
αναθεώρησης της 20ης Οκτωβρίου 2009.[144]
Το spread των 10ετών ομολόγων ξεπέρασε τις 300
μονάδες [22]
Διεξάγεται το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο
Νταβός. Ο Έλληνας πρωθυπουργός δέχεται πιέσεις για
λήψη μέτρων[26][27]
Ανακοινώνεται το πρώτο πακέτο μέτρων που αφορά τον
δημόσιο τομέα[28]
Μεγάλη απεργία της ΑΔΕΔΥ[29]
Ανακοινώνεται δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο οικονομικών
μέτρων[30]
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Πραγματοποιείται μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην
Αθήνα
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Ελλάδα από
το επίπεδο ΒΒΒ+ στο ΒΒΒ-[145]
Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την Ελλάδα
από το επίπεδο Α2 στο A3[146]
Η Ελλάδα προσφεύγει στον μηχανισμό στήριξης που
συγκροτούν από κοινού το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα.[1]
Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθμισε την
Ελλάδα από το επίπεδο ΒΒΒ+ στο ΒΒ+[147]
Το spread των 10ετών ομολόγων ξεπέρασε τις 1000
μονάδες [24][25]
Ανακοινώθηκαν τα μέτρα σκληρής λιτότητας που
επέβαλε στην Ελλάδα η τρόικα ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ[32]
Κηρύσσεται πανελλαδική 24ωρη απεργία.
Πραγματοποιείται ογκώδης πορεία στην Αθήνα που
αμαυρώνεται από τον θάνατο τριών εργαζομένων στο
υποκατάστημα της τράπεζας Marfin, στην οδό
Σταδίου[148]
Ψηφίστηκε από τη βουλή το μνημόνιο που υπέγραψε η
κυβέρνηση με την Ε.Ε. και το ΔΝΤ για τα μέτρα που θα
ληφθούν, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός
στήριξης. Υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ, του ΛΑΟΣ και τη βουλευτή της ΝΔ Ντόρα
Μπακογιάννη. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ
διαφοροποιήθηκαν τρεις βουλευτές (Γιάννης Δημαράς,
Σοφία Σακοράφα και Βασίλης Οικονόμου) οι οποίοι
διεγράφησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του
κόμματος που απέμεινε πλέον με 157
βουλευτές.[149][150][151]
Υπογράφηκε η Δανειακή σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και
κρατών μελών της ΕΕ [152]
Υπογράφηκε η αντίστοιχη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και
ΔΝΤ[153]
Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την Ελλάδα
κατά τέσσερις βαθμίδες από το επίπεδο Α3 σε
Βa1[154][155]
Κατατέθηκε στη βουλή ο προϋπολογισμός για το 2011
[156]

Κατατέθηκε στη βουλή το πολυνομοσχέδιο για τα
εργασιακά και τις ΔΕΚΟ.[45]
Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο για τα εργασιακά και τις
ΔΕΚΟ. Διαφοροποιήθηκε ο βουλευτής Βαγγέλης
Παπαχρήστος, ο οποίος διεγράφη από την
κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η οποία απέμεινε
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πλέον με 156 βουλευτές.[157]
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός για το 2011 [158]
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Ελλάδα από
το επίπεδο ΒΒΒ- στο ΒΒ+ [159]
Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την Ελλάδα
κατά τρεις βαθμίδες από το επίπεδο Ba1 στο Β1[160]
Απόφαση συνόδου κορυφής της ΕΕ για επιμήκυνση του
χρόνου αποπληρωμής του δανείου του Μαΐου 2010, κατά
7,5 χρόνια και μείωση επιτοκίου κατά 1%[161]
Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθμισε την
Ελλάδα από το επίπεδο ΒΒ+ στο ΒΒ- [162]
Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθμισε την
Ελλάδα από το επίπεδο ΒΒ- στο Β [163]
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Ελλάδα από
το επίπεδο ΒΒ+ στο Β+ [164]
Πρώτη συγκέντρωση των «αγανακτισμένων» στην
Ελλάδα[165][166]
Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την Ελλάδα
από το επίπεδο B1 στο Caa1[167][168]
Ο κινεζικός οίκος αξιολόγησης Dagong υποβάθμισε την
Ελλάδα από το επίπεδο ΒΒ στο CCC[169]
Κατατέθηκε στη βουλή το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα
δημοσιονομικής στρατηγικής 2011-2014[170]
Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθμισε την
Ελλάδα κατά τρεις βαθμίδες από το επίπεδο Β στο
CCC[171]
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Την ίδια μέρα ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ Γιώργος Λιάνης. Η κοινοβουλευτική ομάδα του
κυβερνώντος κόμματος απέμεινε με 155 βουλευτές[172]
Ξεκίνησε η συζήτηση στη βουλή για το μεσοπρόθεσμο.
Την ίδια στιγμή πραγματοποιείται ογκώδης διαδήλωση
πολιτών έξω από τη βουλή
Παραιτήθηκαν δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι Γιώργος
Φλωρίδης και Έκτορας Νασιώκας. Την ίδια μέρα 21
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν σύγκληση της
κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, η οποία
κατέληξε σε απόφαση για ανασχηματισμό.
Ανακοινώνεται ο ανασχηματισμός. Νέος υπουργός
οικονομικών αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος [173]
Πραγματοποιούνται ογκώδεις διαδηλώσεις έξω από τη
βουλή που αντιμετωπίζονται βίαια από την αστυνομία
που εφαρμόζει άγρια καταστολή.
Ψηφίστηκε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με 155 ψήφους
υπέρ (154 ψήφοι από το ΠΑΣΟΚ και 1 από την ΝΔ).[174]
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Απ’ την πλευρά του ΠΑΣΟΚ το καταψήφισε ο
βουλευτής Παναγιώτης Κουρουμπλής ο οποίος διεγράφη,
με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ
να απομείνει με 154 βουλευτές.[175] Ογκώδεις
διαδηλώσεις πραγματοποιούνται για δεύτερη μέρα έξω
από τη βουλή που διαλύονται βίαια από ισχυρές
αστυνομικές δυνάμεις
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Ελλάδα κατά
τρεις βαθμίδες από το επίπεδο Β+ στο CCC[176]
Ανακοινώθηκαν οι 27 οργανισμοί του δημοσίου που θα
κλείσουν ή θα συγχωνευτούν μέχρι τις 5 Αυγούστου[177]
Η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε
σε συμφωνία νέας δανειοδότησης της Ελλάδας, ύψους
158 δις Ευρώ[69]
Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την Ελλάδα
κατά τρεις βαθμίδες από το επίπεδο Caa1 στο Ca
θέτοντας την Ελλάδα στο τελευταίο σκαλί της διεθνούς
λίστας αξιολογήσεων[178]
Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθμισε την
Ελλάδα από το επίπεδο CCC στο CC θέτοντας την
Ελλάδα στο τελευταίο σκαλί της διεθνούς λίστας
αξιολογήσεων[179]
Ο Γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών πέφτει
κάτω από τις 1.000 μονάδες, για πρώτη φορά από από τις
7 Ιανουαρίου του 1997[180]
Η Ελλάδα προχωρά σε διμερή συμφωνία με την
Φινλανδία, παρέχοντάς της εγγυήσεις για να συμμετάσχει
στο δεύτερο δάνειο της Ελλάδας[75][76]
Παραιτήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης
Χάρης Παμπούκης[181]
Αποχώρησε αιφνιδιαστικά το κλιμάκιο της τρόικας μετά
τη διαφωνία του με τον υπουργό οικονομικών για την
κάλυψη της απόκλισης στα δημοσιονομικά [182]
Ο υπουργός οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος
ανακοινώνει νέα έκτακτα συμπληρωματικά μέτρα [183]
Πραγματοποιείται η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ
σε κλίμα έντονων κινητοποιήσεων και
αποδοκιμασιών[184]
Ο υπουργός οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος
ανακοίνωσε την επιβολή του ειδικού τέλους ακινήτων
που θα καταβάλλεται μέσω λογαριασμού της ΔΕΗ [185]
Κατατίθεται το τελικό σχέδιο για το ειδικό τέλος
ακινήτων. Η επιβάρυνση ανά τετραγωνικό μέτρο είναι
έως και διπλάσια απ’ αυτή που είχε ανακοινωθεί
αρχικά[186] Σε οργανωμένη άρνηση πληρωμής των
έκτακτών φόρων καλούν τους πολίτες τα κόμματα της
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αριστεράς[187][188]
Ανακοινώθηκε η νέα μείωση του αφορολόγητου ορίου
στις 5.000 Ευρώ. Επίσης ανακοινώθηκαν περικοπές σε
συντάξεις κατά 20% για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.200
Ευρώ.[189][190]
Εγκρίθηκαν οι τελικές ρυθμίσεις για την εργασιακή
εφεδρεία από το υπουργικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ[191]
Μεγάλη απεργία της ΑΔΕΔΥ. Πραγματοποιούνται
πορείες στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της
Ελλάδας.[192]
Κατατίθεται στη βουλή το πολυνομοσχέδιο για το νέο
βαθμολόγιο-μισθολόγιο του δημοσίου, τις μειώσεις σε
κύριες και επικουρικές συντάξεις, τις μειώσεις στο
εφάπαξ, την νέα φορολογική κλίμακα και τις αλλαγές
στα εργασιακά.[193][194][195]
Ανακοινώνεται ότι κρατικοποιήθηκε η ελληνική τράπεζα
Proton Bank, καθώς αιτήθηκε κεφαλαιακή ενίσχυση από
το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η
απόφαση πάρθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών έπειτα
από απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ουσιαστικά
πρόκειται για την πρώτη κρατικοποίηση που προέκυψε
κατά την διάρκεια της κρίσης χρέους.[85]
Παραιτήθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θωμάς
Ρομπόπουλος, ο οποίος έγινε ο τρίτος κατά σειρά
βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος που παραιτήθηκε
από την βουλευτική του έδρα.[196]
Γενική απεργία με καθολική συμμετοχή.
Πραγματοποιήθηκε μεγαλειώδης διαδήλωση στην
πλατεία Συντάγματος[197]
Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο από την κυβερνητική
πλειοψηφία, με εξαίρεση το άρθρο 37 που
καταψηφίστηκε από την βουλευτή του κυβερνώντος
κόμματος Λούκα Κατσέλη, η οποία στη συνέχεια
διεγράφη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική ομάδα του
ΠΑΣΟΚ να απομείνει με 153 βουλευτές.[87][198] Έξω από
τη βουλή πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαδήλωση που
σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια που ξεκίνησαν όταν
ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε κατά διαδηλωτών του
ΠΑΜΕ. Η διαδήλωση σκιάστηκε από τον θάνατο ενός
διαδηλωτή του ΠΑΜΕ, ο οποίος σύμφωνα με την πρώτη
ιατροδικαστική εξέταση, υπέστη έμφραγμα [199][200][201]
Απόφαση συνόδου κορυφής της ΕΕ για κούρεμα του
ελληνικού χρέους κατά 50%[202]
Οι εορτασμοί της επετείου της 28ης Οκτωβρίου
μετατρέπονται σε πανελλήνια διαδήλωση κατά της
κυβερνητικής πολιτικής[203][204]
Ο πρωθυπουργός ανακοινώνει την απόφασή του για
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διεξαγωγή δημοψηφίσματος με θέμα την νέα δανειακή
σύμβαση[97]
Ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα
Αποστολάκη, εκφράζοντας την διαφωνία της στην
απόφαση του πρωθυπουργού για το δημοψήφισμα.[98]
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης
στη βουλή με 153 ψήφους υπέρ[104]
Στη συνάντησή στο προεδρικό μέγαρο μεταξύ των
Γεώργιου Παπανδρέου, Αντώνη Σαμαρά και Κάρολου
Παπούλια υπήρξε καταρχήν συμφωνία για κυβέρνηση
συνεργασίας.[105]
Ολοκληρώθηκαν οι διεργασίες μεταξύ των κομματικών
επιτελείων του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΛΑΟΣ. Νέος
πρωθυπουργός επιλέχτηκε ο Λουκάς Παπαδήμος[107]
Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου[108]
Διεξάγεται στη βουλή η ψηφοφορία για το
πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Πολλά
άρθρα καταψηφίζονται από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ενώ
η διάταξη που αφορούσε την απελευθέρωση του ωραρίου
των φαρμακείων καταψηφίστηκε και από βουλευτές των
υπολοίπων κομμάτων της συγκυβέρνησης.[205]
Κατέληξαν σε συμφωνία οι πολυήμερες συζητήσεις των
αρχηγών των κομμάτων της συγκυβέρνησης, για το
πακέτο μέτρων που απαιτεί η τρόικα, προκειμένου να
προχωρήσει το νέο δανειακό πακέτο και το PSI.[206]
Παραιτήθηκε ο υφυπουργός εργασίας Γ. Κουτσούκος[207]
Παραιτήθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου[208] Επίσης υπέβαλαν τις
παραιτήσεις του οι υπουργοί του ΛΑΟΣ που συμμετείχαν
στην συγκυβέρνηση.[209] Παραιτήθηκε από τη
βουλευτική του έδρα ο ο βουλευτής Αρτας του ΠΑΣΟΚ
Παύλος Στασινός[210]
Παραιτήθηκαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Π. Ζούνη και
Δ. Βαρβαρίγος[211]
Η Βουλή συζήτησε την πρόταση νόμου για τη συμφωνία
του 2ου Μνημονίου («Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους
και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».) που υπέβαλε η
κυβέρνηση Παπαδήμου. Η πρόταση υπερψηφίστηκε τις
πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Φεβρουάριου από 199
βουλευτές.[117]

13 Φεβρουαρίου 2012

9 Μαρτίου 2012
11 Απριλίου 2012
6 Μαΐου 2012
16 Μαΐου 2012
5 Ιουνίου 2012
17 Ιουνίου 2012
21 Ιουνίου 2012
26 Ιουνίου 2012
5 Νοεμβρίου 2012
7 Νοεμβρίου 2012
22 Δεκεμβρίου 2012
28 Απριλίου 2013
21 Ιουνίου 2013
24 Ιουνίου 2013
18 Ιουλίου 2013
17 Δεκ 2014

18 Δεκ 2014

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για τα νέα μέτρα
που ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής 12
Φεβρουαρίου, διεγράφησαν 22 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
,21 της Νέας Δημοκρατίας και 2 του ΛΑΟΣ που
διαφοροποιήθηκαν από την απόφαση του κόμματός
τους.[117] Ακολούθησαν οι παραιτήσεις των βουλευτών
του ΠΑΣΟΚ Μ. Τσόκλη και Α. Λαφαζάνη (13-02) από
τις βουλευτικές τους έδρες, Την προηγούμενη μέρα είχε
προηγηθεί η παραίτηση του βουλευτή της ΝΔ, Ν. Λέγκα
(12-02)[212][213]
Ολοκληρώθηκε το PSI με τη συμμετοχή του ιδιωτικού
τομέα να φτάνει το 95,7%
Προκηρύχτηκαν εκλογές για τις 6 Μαΐου 2012
Διεξάγονται οι εκλογές από τις οποίες δεν προέκυψε
τελικά κυβέρνηση
Ορκίζεται η υπηρεσιακή κυβέρνηση Παναγιώτη
Πικραμένου
Ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου Αθηνών κλείνει
κάτω από τις 500 μονάδες[214]
Διεξάγονται οι εκλογές οι οποίες οδήγησαν τελικά σε
δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού με τη συμμετοχή
της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ
Ορκωμοσία της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά[215]
Αναλαμβάνει Υπουργός Οικονομικών ο Γιάννης
Στουρνάρας
Κατατίθεται στη βουλή το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, σε ένα άρθρο
με τη διαδικασία του κατεπείγοντος
Υπερψηφίστηκε το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με 153
ψήφους
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός για το 2013.
Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου
Οικονομικών.[216]
Αποχώρησε η ΔΗΜΑΡ από την κυβέρνηση, με αφορμή
την αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης για το
κλείσιμο της ΕΡΤ.[217]
Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης.[218]
Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης.[219]
Αποτυχία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από την
Βουλή.
Με αφορμή την μη εκλογή προέδρου της δημοκρατίας
και όπως προβλέπει το σύνταγμα, ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς σε συνάντηση με τον πρόεδρο της
δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, δηλώνει την διάλυση
της βουλής και την παραίτηση της κυβέρνησης του και
προκηρύσσονται πρόωρες εκλογές στις 25 Ιανουαρίου

25 Ιανουαρίου 2015
26 Ιανουαρίου 2015

2015.
Διεξαγωγή των πρόωρων εκλογών που ολοκληρώνονται
με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ.
Ορκωμοσία της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα[220] με
συνεργασία από τους ΑΝΕΛ.

