
  

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και 
προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, 
πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος 
σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με 
οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

 

 

Βασικά Σημεία Κρατικού Προϋπολογισμού 2016 

 

· Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού για τα μακροοικονομικά μεγέθη παρουσιάζουν 
πλέον ουσιαστική σύγκλιση με τις δικές μας εκτιμήσεις για μηδενική ανάπτυξη φέτος 
και οριακή ύφεση το 2016 εξαιτίας κυρίως τεχνικών/στατιστικών επιδράσεων. 
 

· Οι θετικότερες εκτιμήσεις για τα μακροοικονομικά μεγέθη οδήγησαν σύμφωνα με το 
ΥΠΟΙΟ σε μείωση του βάρους των δημοσιονομικών παρεμβάσεων κατά περίπου €500 
εκατ.  (σωρευτική απόδοση 2015-2016:  €5,7  δισεκ.  έναντι αρχικής εκτίμησης για €6,2  
δισεκ.). 
 

· Οι δαπάνες του ΠΔΕ αυξάνονται στα €6,75 δισεκ. το 2016.  
 

·  Οι εκταμιεύσεις για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου 
υπολογίζονται σε €700 εκατ. το 2015 και €5,5 δισεκ. το 2016. 
 

· Τα ταμειακά διαθέσιμα του δημοσίου θα αυξηθούν κατά €3,4 δισεκ. το 2016. 
 

· Η μη-χρησιμοποίηση της δεύτερης δόσης των €15 δισεκ. για την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών περιορίζει την αύξηση του δημόσιου χρέους της Γενικής Κυβέρνησης στα 
€327,6  δισεκ.  (187,8%  του ΑΕΠ).  Ωστόσο,  έναντι του προσχεδίου το χρέος υποχωρεί 
κατά €6 δισεκ. έναντι των €15 δισεκ. των εκτιμήσεων μας.    
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Βασικά Μεγέθη Ελληνικής Οικονομίας  

Προς τα πάνω αναθεωρούνται οι εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΟ για το πραγματικό ΑΕΠ το 2015  και 
2016.  Για το 2015 αναμένεται σταθερότητα και μηδενικός ρυθμό μεταβολής (προηγ.  εκτιμ.:  -
2,3%) και για το 2016 ηπιότερη ύφεση της τάξεως του -0,7% (προηγ. εκτιμ.: -1,3%).   

 
Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά -1,1% το 2015 (προηγ. εκτιμ.: -3,0%). Ωστόσο, 
το 2016 αναμένεται πτώση μεγαλύτερη της αρχικά αναμενόμενης (-0,7%, προγ.  εκτιμ.:  -0,2%), 
καθώς πλέον εκτιμάται μηδενικός αποπληθωριστής του ΑΕΠ για το 2016.  

 
Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις του προϋπολογισμού συνάδουν με τις προβλέψεις μας για 
σταθερότητα του πραγματικού ΑΕΠ το 2015 (0% YoY) και ύφεση σε εύρος -1,0% με 0,0% για το 
2016. Η πρόβλεψη μας στηρίζεται στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για ανάπτυξη 
0,4% ΥοΥ το εννεάμηνο και στην υπόθεση για αρνητικό τριμηνιαίο ρυθμό μεταβολής περί το -
1,0% το 4ο τρίμηνο.  Για το 2016 υπολογίζεται carry-  over  effect  κοντά στο -0,9% και υπόθεση 
για αύξηση του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση από τα μέσα του έτους.  
 

 

Οι θετικότερες εκτιμήσεις για τα μακροοικονομικά μεγέθη οδήγησαν σύμφωνα με το ΥΠΟΙΟ σε 
μείωση του βάρους των δημοσιονομικών παρεμβάσεων κατά περίπου €500 εκατ. (σωρευτική 
απόδοση 2015-2016: €5,7 δισεκ. έναντι αρχικής εκτίμησης για €6,2 δισεκ.).  
 

 

 

 

 

 

 

2014
Προσχέδιο, 
Οκτ. 15

Προϋ/σμος, 
Νοε. 15

Προσχέδιο, 
Οκτ. 15

Προϋ/σμος, 
Νοε. 15

Πραγματικό ΑΕΠ 0.7 -2.3 0.0 -1.3 -0.7
Ονομαστικό ΑΕΠ -1.6 -3.0 -1.1 -0.2 -0.7
Αποπλήθωριστής ΑΕΠ -2.2 -0.7 -1.1 1.1 0.0
ΕνΔΤΚ -1.4 -0.5 -1.0 1.3 0.5
Ποσοστό Ανεργίας 26.5 : 25.4 : 25.4

Πίνακας: Βασικά μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας 
(% ετήσιες μεταβολές)

2015 2016*

*Προβλέψεις.  Πηγή:  ΥΠΟ ΙΚ
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Κρατικός Προϋπολογισμός 2015 - 2016 

Το 2015 το έλλειμμα του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης (με βάση ESA) εκτιμάται στα €5,6 
δισεκ. όσο και στο προσχέδιο, ωστόσο σε σχέση με τους στόχους του προσχεδίου αναφέρουμε 
ότι:  

i) τα καθαρά έσοδα μειώνονται κατά €434  εκατ.  κυρίως λόγω της πτώσης των 
εσόδων από έμμεσους φόρους κατά €462 εκατ.   

ii) το  έλλειμμα στο ισοζύγιο ΟΚΑ εκτός νοσοκομείων είναι μικρότερο κατά €294  
εκατ.  

 
Το 2016 το έλλειμμα του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης (με βάση ESA) εκτιμάται στα €3,7 
δισεκ. μειωμένο κατά €282 εκατ. σε σχέση με την εκτίμηση του προσχεδίου.  Ειδικότερα:  

 
i) τα καθαρά έσοδα μειώνονται κατά €355  εκατ.  κυρίως λόγω της πτώσης των 

ειδικών εσόδων από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων κατά €197 εκατ. 
ii) τα έσοδα από ΠΔΕ αυξάνονται κατά €538 εκατ. κοντά στα επίπεδα του 2015 

[όπως είχαμε αναφέρει στην ανάλυση του προσχεδίου ενδιαφέρον σημείο στο 
ΠΔΕ  αποτελούσε η αύξηση των δαπανών κατά €350 εκατ. το 2016 σε σχέση με 
το 2015 όταν τα έσοδα μειώνονταν κατά €546 εκατ.  τόσο από εισροές από ΕΕ 
όσο και από ίδια κεφάλαια]. 

iii) υπολογίζονται αυξημένες αρνητικές εθνικολογιστικές προσαρμογές (στα €-2,8 
δισεκ. από €-2,3 δισεκ. με βάση το προσχέδιο) 

iv) μικρότερο κατά €631 εκατ. έλλειμμα στο ισοζύγιο ΟΚΑ εκτός νοσοκομείων  
 

Το 2016 αναμένεται μείωση του ελλείμματος της Γενικής κυβέρνησης κατά €1,9 δισεκ. (στα €-
3,7 δισεκ. από €- 5,6 δισεκ.) καθώς: 

 
i) στον Τακτικό Προϋπολογισμό προβλέπεται πλεόνασμα έναντι ελλείμματος το 

2015, καθώς αυξάνονται τα καθαρά έσοδα και μειώνονται οι δαπάνες,  
ii) στο ΠΔΕ διευρύνεται το έλλειμμα, λόγω της αύξησης των δαπανών,  
iii) αφού προσμετρηθούν οι εθνικολογιστικές προσαρμογές το ισοζύγιο ΤΠ & ΠΔΕ 

(Κρατικός Προϋπολογισμός κατά ESA) παρουσιάζει μικρότερο έλλειμμα έναντι 
του 2015 (€-5.1 δισεκ. 2015: €-6,0 δισεκ.), 

iv) στα ισοζύγια “νομικών προσώπων πλην ΔΕΚΟ”, “νοσοκομεία – ΠΕΔΥ” και “ΟΤΑ” 
αναμένεται μεγαλύτερο πλεόνασμα  

v) στο ισοζύγιο “ΔΕΚΟ” εκτιμάται μικρότερο πλεόνασμα  
vi) στο ισοζύγιο “ΟΚΑ”  καταγράφεται μικρότερο έλλειμμα 
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2014 2015/2016

ποσά σε εκατ. € ΔΥΕ (1) , (2) 
Προσχέδιο 
Προϋ/σμού 

(i)

Εκτίμηση 
(ii)

Mεταβολή 
(ii-i)

Προσχέδιο 
Προϋ/σμού  

(iii)

Πρόβλεψη (3)

(iv)
Mεταβολή 

(iii-iv)
Mεταβολή 

(iv-ii)

Α Τακτικός Προϋπολογισμός (ΤΠ)

Ι Καθαρά έσοδα TΠ (= α+β+δ+ε-
γ) 46,638 49,052 48,618 -434 49,462 49,107 -355 489

(α) Τακτικά έσοδα 48,017 46,765 46,312 -453 48,400 48,305 -95 1,993
(i) Άμεσοι φόροι 20,664 19,103 19,165 62 19,926 20,028 102 863

(ii) Έμμεσοι φόροι 23,784 24,059 23,597 -462 24,874 24,738 -136 1,141
(iii) Απολήψεις από ΕΕ 196 190 172 -18 213 325 112 153

(iv) Μη φορολογικά έσοδα 3,373 3,412 3,378 -34 3,387 3,214 -173 -164
(β) Μη τακτικά έσοδα 1,237 1,472 1,526 54 576 578 2 -948
(γ) Επιστροφές φόρων 3,581 3,370 3,370 0 3,203 3,268 65 -102

(δ) Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών 
και δικαιωμάτων 384 303 268 -35 1,999 1,802 -197 1,534

(ε) Μεταφορά εσόδων από ANFA 580 3,882 3,882 0 1,691 1,691 0 -2,191

ΙΙ Δαπάνες ΤΠ (=α+β+γ+δ+ε+ στ) 49,615 49,290 49,264 -26 48,935 49,001 66 -263

(α) Πρωτογενείς δαπάνες (i+ii+iii+iv+v) 41,919 41,949 41,924 -25 41,735 41,861 126 -63

(i) Μισθοί και συντάξεις 18,479 18,813 18,804 -9 18,555 18,536 -19 -268
(ii) Ασφάλιση, περίθαλψη και 

κοινωνική προστασία 14,450 14,489 14,495 6 13,793 13,925 132 -570

(iii) Λειτουργικές & άλλες δαπάνες 5,697 5,553 5,707 154 5,130 5,146 16 -561
(iv) Αποδόσεις προς τρίτους 3,293 2,792 2,792 0 3,257 3,254 -3 462

(v) Αποθεματικό 0 302 126 -176 1,000 1,000 0 874

(β)
Δαπάνες ανάληψης δανείων από τον 
ΕΜΣ και παράλληλες δαπάνες 
εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους

82 200 200 0 140 80 -60 -120

(γ) Εγγυήσεις εντός και εκτός  ΓΚ (σε 
καθαρή ταμειακή βάση) (4) 587 720 720 0 532 532 0 -188

(δ) Τόκοι (σε καθαρή ταμειακή βάση)(4) 5,528 5,830 5,830 0 5,930 5,930 0 100

(ε) Ταμειακές πληρωμές για 
εξοπλιστικές δαπάνες 345 590 590 0 598 598 0 8

(στ) Χρηματοδοτήσεις για πληρωμές 
ληξιπροθέσμων 1,152 0 0 0

Β Ισοζύγιο Τακτικού 
Προϋπολογισμού (= Α.Ι-Α.ΙΙ) -2,977 -238 -646 -408 527 106 -421 752

Έσοδα ΠΔΕ 4,715 4,428 4,473 45 3,882 4,420 538 -53
Δαπάνες ΠΔΕ 6,592 6,400 6,400 0 6,750 6,750 0 350

Γ Ισοζύγιο  Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) -1,877 -1,972 -1,927 45 -2,868 -2,330 538 -403

Δ Ταμειακό Ισοζύγιο Κρατικού 
Προϋπολογισμού (=Β+Γ) -4,853 -2,210 -2,573 -363 -2,340 -2,224 116 349

ΣΤ. Εθνικολογιστικές προσαρμογές 
Κεντρικής Διοίκησης (α+β) -4,672 -3,446 -3,412 34 -2,314 -2,846 -532 566

(α) Εθνικολογιστικές προσαρμογές - 
Έσοδα -1,853 -2,085 -2,388 -303 -2,331 -2,701 -370 -313

(β) Εθνικολογιστικές προσαρμογές - 
Δαπάνες -2,819 -1,361 -1,024 337 17 -144 -161 880

Z Ισοζύγιο Κρατικού Προϋ/σμού 
κατά ESA (=Δ+ΣΤ) -9,526 -5,656 -5,985 -329 -4,654 -5,070 -416 915

Η Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων 
πλην ΔΕΚΟ 1,117 404 355 -49 1,092 1,105 13 750

Θ Ισοζύγιο επαναταξινομημένων 
ΔΕΚΟ 761 567 649 82 554 545 -9 -104

Ι Ισοζύγιο νοσοκομείων - ΠΕΔΥ 
κατά ESA

55 384 344 -40 406 455 49 111

Κ Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA 550 239 241 2 300 315 15 74

Λ Ισοζύγιο ΟKΑ εκτός 
νοσοκομείων κατά ESA 697 -1,515 -1,221 294 -1,675 -1,044 631 177

Μ Ισοζύγιο ΓΚ κατά ΕSΑ 
(=Ζ+Η+Θ+Ι+ Κ+Λ) -6,345 -5,576 -5,618 -42 -3,977 -3,695 282 1,923

(% του ΑΕΠ) -3.6% -3.2% -3.2% -2.3% -2.1% 1.1%

Ν Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης 6,989 6,911 6,904 -7 6,919 6,821 -98 -83

Ξ Πρωτογενές αποτέλεσμα ΓΚ 
κατά ΕSA (=Μ+Ν)

644 1,335 1,286 -49 2,942 3,126 184 1,840

(% του ΑΕΠ) 0.4% 0.8% 0.7% 1.7% 1.8%

Ονομαστικό ΑΕΠ 177,559 173,737 175,658 173,365 174,438

Ρυθμός μεταβολής του ονομαστικού 
ΑΕΠ

-1.1% -1.3% -0.7%

Πηγή: Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2 0 16 , Ο κτ. 1 5' & Κρατικός Προϋπολογισμός 2 0 16 , Νοε.. 2 01 5 , P iraeus Bank Res earc h

1 ) ΔΥ Ε : Διαδικασία Υ περβολικού Ελλείμματός. 2 ) Στις εθνικολογιστικές προσαρμογές του έτους 20 1 4 δεν έχει συμπεριληφ θεί ποσό €1 .87 9 εκατ. που θα προκύψ ει από την προβλεπόμενη 
είσπραξη ισόποσων A N FA s & SM Ps του 2 01 4 , το 20 1 5. 3) Στο έτος 2 0 16 δεν περιλαμβάνεται πρόγραμμα εξόφ λησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους , εκτός ΓΚ , το οποίο είναι  
δημοσιονομικά ουδέτερο. 4 ) Τα ποσά που αφ ορούν τι; δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού για τόκους και καταπτώσεις εγγυήσεων σε φ ορείς εντός ΓΚ είναι σε καθαρή βάση .

 Πίνακας:  Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (ESA)
2015 2016
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Σύμφωνα με τον ορισμό του προγράμματος το ύψος του πρωτογενούς ελλείμματος αναμένεται 
το 2015 να κινηθεί οριακά χαμηλότερα από τα επίπεδα του προσχεδίου (€ -349 εκατ. έναντι € - 
418 εκατ.) κυρίως λόγω προσαρμογών στο ΕΝΦΙΑ (μεταφορά από το 2014  στο 2015) αλλά και 
της μείωσης στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων.   Το 2016  θα κινηθεί κοντά στην αρχική 
πρόβλεψη. Ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτιμάται σε  -0,2% του ΑΕΠ και +0,53% του ΑΕΠ αντίστοιχα το 
2015 και 2016, δηλαδή εντός των στόχων του τρίτου προγράμματος.  
 

 

 

 

 

 

2014

ποσά σε εκατ. € ΔΥΕ (1) Προσχέδιο 
Προϋ/σμού Εκτίμηση Προσχέδιο 

Προϋ/σμού Εκτίμηση

1
Πρωτογενές αποτέλεσμα ΓΚ 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
ESA (μεταφορά από πίνακα 3)

644 1,335 1,286 2,942 3,126

α Μεταφορά εσόδων από ANFAs & 
SMPs (σε δεδουλευμένη βάση) -478 -2,086 -2,098 -1,661 -1,672

β Προσαρμογή ΕΕΤΑ (πρώην ΕΕΤΗΔΕ) 193

γ Προσαρμογή για ΕΝΦΙΑ -94 94 0

δ
Προσαρμογή για το πρόγραμμα 
στήριξης των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων

-58

ε Έσοδα αποκρατικοποιήσεων -311 -99 -64 -403 -551

στ
Διαφορά φυσικών παραλαβών και 
παραλαβών κατά EDP των 
εξοπλιστικών δαπανών

659 433 433 15 15

2

Πρωτογενές αποτέλεσμα ΓΚ 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
της Σύμβασης Οικονομικής 
Συμφωνίας
(=1+α+β+γ+δ+ε+στ)

555 -418 -349 894 918

% ΑΕΠ 0.3% -0.24% -0.20% 0.52% 0.53%

3 Στόχος Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης

2,663 -434 -439 867 872

% ΑΕΠ 1.5% -0.25% -0.25% 0.50% 0.50%

4
Δημοσιονομικό Πλεόνασμα (+) 
ή Κενό (-) Σύμβασης 
Οικονομικής Συμφωνίας (=2-3)

-2,108 17 90 27 46

% ΑΕΠ -1.2% 0.01% 0.05% 0.02% 0.03%

1 ) ΔΥΕ : Διαδικασία Υ περβολικού Ελλείμματος

*Προβλέψεις. 
Πηγή: Προσχέδιο Κρατικού Προυπολόγισμού 20 16 , Ο κτ. 15 ' & Κρατικός Προϋπολογισμός 201 6, Νοέμ. 20 15, P iraeus Bank Res earc h 

2015 2016*

Πίνακας: Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία της 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης  (ΠΟΠ)
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Δημόσιο Χρέος & Αποκρατικοποιήσεις 

Το 2015 το χρέος της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να φτάσει τα €316,5 δισεκ.. Το ποσό αυτό 
συμπεριλαμβάνει κεφαλαίο ύψους €10 δισεκ. για την ανακεφαλαιοποιήση των τραπεζών. 
Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου από τις τράπεζες φαίνεται 
ότι το ποσό αυτό θα είναι χαμηλότερο.    

 
Το 2016 το χρέος της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να φτάσει τα €327,6 δισεκ.  χαμηλότερο 
κατά περίπου € 6 δισεκ. σε σχέση με το προσχέδιο. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το 
προσχέδιο για την ανακεφαλάιοποιηση των τραπεζών είχε προϋπολογιστεί την περίοδο 2015-
2016 κεφάλαιο ύψους €25 δισεκ.  

 
Με στόχο την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αναμένεται μεταβολή (αύξηση) του 
χρέους κατά €700  εκατ.  το 2015  και €5,5  δισεκ το 2016.  Το Σεπτέμβριο του 2015  οι 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της ΓΚ συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρων 
ανέρχονται στα €5,95 δισεκ.. 

 
Εντός του 2016  αναμένονται έσοδα κοντά στα €2,3  δισεκ.  από 9  ιδιωτικοποιήσεις (ΔΕΣΦΑ,  
περιφερειακά αεροδρόμια, μαρίνες, Ελληνικό, Αστέρας Βουλιαγμένης, Κασσιόπη, Παλιούρι. 
κτίρια εξωτερικού, λοιπά περιουσιακά στοιχεία).  Ειδικότερα, το 2015 ολοκληρώθηκε η 
παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων και η πρώτη δόση αναμένεται το 2016 (€1,3 
δισεκ). Επίσης από την αξιοποίηση του Ελληνικού αναμένεται ποσό ύψους €345 εκατ.   
 

 

 

 

2014 2015* 2016** 2015* 2016**

Ομόλογα 66,560 59,810 56,830 59,812 56,830

Βραχυπρόθεσμοι Τίτλοι 14,529 14,880 14,800 14,850 14,800

Δάνεια 234,434 242,110 256,270 241,638 261,870

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 8,605 9,700 9,700 9,700 9,700

Α. Χρέος Κεντρικής Διοίκησης 324,128 326,500 337,600 326,000 343,200

Β Χρέος ΝΠΔΔ, κέρματα κ.λπ. μείον επενδύσεις σε τίτλους ΕΔ 2,179 -300 -500 -500 -500

Γ. Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA (A+B) 326,307 326,200 337,100 325,500 342,700

Δ Χρέος ΟΤΑ, OKA μείον ενδοκυβερνητικό χρέος -9,190 -9,700 -9,500 -9,700 -9,200

Ε. Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (Γ+Δ) 317,117 316,500 327,600 315,800 333,500

(ως % του ΑΕΠ) 178.6% 180.2% 187.8% 181.8% 192.4%

ΑΕΠ 177,559 175,658 174,438 173,737 173,365
*Εκτιμήσεις * *Προβλέψεις.  Πηγή:  ΥΠΟ ΙΚ

Προσχέδιο

Πίνακας: Σύνθεση Δημοσίου Χρέους (σε εκατ. €)

Προϋπολογισμός
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Disclaimer: To παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση  
επενδυτική συμβουλή ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή.   Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό,  δεν 
θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών 
στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις  
περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε 
πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία  και δεν θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εάν αυτή αποτελούσε 
επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δε συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες 
που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που διατίθενται στο κοινό και που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς 
την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών.  Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των 
διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.  Η Τράπεζα ενδέχεται,  
ωστόσο, να συμπεριλαμβάνει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα που δεν ανήκουν στον 
όμιλο της. Η Τράπεζα δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το 
περιεχόμενο αυτών. Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας οργανισμός με σημαντική ελληνική, αλλά και αυξανόμενη διεθνή παρουσία, και 
μεγάλο εύρος παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του  
ομίλου της ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις παρεχόμενες στο παρόν πληροφορίες . Σχετικά 
επισημαίνεται ότι η Τράπεζα και οι εταιρείες του ομίλου της μεταξύ άλλων: α) Δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση 
για ίδιο λογαριασμό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση του παρόντος φυλλαδίου, ή την  απόκτηση μετοχών πριν 
από δημόσια εγγραφή. β) Ενδέχεται να παρέχει έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες, 
υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. γ) Ενδέχεται να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από 
αυτούς. δ) Ενδέχεται να παρέχει υπηρεσίες ειδικού διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους αναφερόμενους στο παρόν εκδότες. ε) Η 
Τράπεζα Πειραιώς ενδεχομένως να έχει εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν σημείωμα. 
Ρητά επισημαίνεται ότι: α) τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη  
μελλοντικών επιδόσεων. β) τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν προσομοίωση προηγουμένων επιδόσεων και ότι οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν  
αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. γ) οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη  
μελλοντικών επιδόσεων. δ) η φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά 
δεδομένα έκαστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως 
προς τη φορολογική νομοθεσία που τον διέπει.  ε)  Η Τράπεζα Πειραιώς δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που 
εμπεριέχονται στο παρόν. 

 

 


