
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  
& ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2017: Ισχυρά πλεονάσματα 
αλλά και αυξημένα μέτρα 
 

Δεδομένου ότι οι βασικές κατευθύνσεις της δημοσιονομικής πολιτικής 

προσδιορίζονται μετά από συνεννόηση με τους Θεσμούς και περιγράφονται στη 

Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που έχουμε υπογράψει με αυτούς, η 

δημοσιοποίηση του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2017 έκρυβε πολύ λίγες 

εκπλήξεις, τόσο ως προς το σκέλος των μακροοικονομικών παραδοχών όσο και ως 

προς το σκέλος του πρωτογενούς αποτελέσματος.  

 

Στο μακροοικονομικό κομμάτι οι αισιόδοξοι στόχοι για ανάπτυξη 2,7% και 

αποπληθωρισμό 0,8% το 2017 διατηρούνται αμετάβλητοι, ενώ και το πρωτογενές 

πλεόνασμα αναμένεται οριακά υψηλότερο (κατά €139 εκατ.) έναντι του στόχου για 

€3,2 δισεκ.. Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού παραμένουν ουσιαστικά στα 

επίπεδα του 2016 παρά το γεγονός ότι εκτιμάται σημαντική αύξηση των έμμεσων 

φόρων κατά €1,46 δισεκ.. Παράλληλα φαίνεται ότι αποδεχόμαστε τη μη-επιστροφή 

(τουλάχιστον μέσα στο 2017) των κερδών των Κεντρικών Τραπεζών (πλην ΤτΕ) από 

τα ελληνικά ομόλογα. Από την πλευρά των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού 

προβλέπεται συνολική μείωση κατά €1,3 δισεκ. με την εξοικονόμηση να προέρχεται 

από ένα μεγάλο εύρος κωδικών. Στο ΠΔΕ τόσο τα έσοδα (εισροές από ΕΕ) όσο και οι 

δαπάνες (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) περιορίζονται, όμως η απόκλιση από την 

πλευρά των δαπανών αναμένεται να καλυφθεί από αύξηση των δαπανών του 

εθνικού σκέλους.  

 

Συνολικά, το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης κατά ESA (λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα των λοιπών φορέων και τις εθνικολογιστικές προσαρμογές 

διαμορφώνεται στα €-2,36 δισεκ. (-1,3% του ΑΕΠ) έναντι εκτίμησης για €-4,86 

δισεκ. το 2016 (-2,8% του ΑΕΠ).     

 

Το πιο αξιοσημείωτο συμπέρασμα προκύπτει όμως εάν συγκρίνουμε το ύψος των 

πρωτογενών πλεονασμάτων, με βάση τους όρους του ΠΟΠ, με το ύψος των νέων 

μέτρων που χρειάστηκαν για να επιτευχθούν αυτά τα πλεονάσματα. Πιο 

συγκεκριμένα, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 προβλέπεται σε €1,1 δισεκ. 

έναντι πλεονάσματος €1,3 δισεκ. το 2015. Ωστόσο, για να επιτευχθεί το πλεόνασμα 

του 2016 χρειάστηκαν νέα μέτρα ύψους €1,4 δισεκ.. Αντίστοιχα, το πλεόνασμα του 

2017 υπολογίζεται σε €3,3 δισεκ. (δηλαδή, αύξηση €2,2 δισεκ. έναντι του 2016). Για 

να επιτευχθεί όμως αυτή η αύξηση των €2,2 δισεκ. (και παρά την ανάπτυξη κατά 

2,7% και την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 3,5% στα €182,3 δισεκ.) θα 

χρειαστούν μέτρα ύψους €4 δισεκ.. 
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1) ΔΥΕ: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματός. 2) Τα ποσά που αφορούν τα έσοδα καθώς και τις δαπάνες από καταπτώσεις σε φορείς εντός 
της Γενικής Κυβέρνησης είναι σε ακαθάριστη βάση. 3) Για λόγους συγκρισιμότητας, στις πληρωμές έτους 2015 και στον προϋπολογισμό έτους 
2016 οι επιχορηγήσεις σε φορείς για δαπάνες μισθοδοσίας από τον τακτικό προϋπολογισμό εμφανίζονται στις Λειτουργικές και άλλες 
δαπάνες και οι δαπάνες για εφημερίες ιατρών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ εμφανίζονται στην κατηγορία "Ασφάλιση, Περίθαλψη και Κοινωνική Προστασία" 
και στις Λειτουργικές και άλλες δαπάνες αντίστοιχα. 

 

2015 2016 2017 2016/2017

ποσά σε εκατ. € ΔΥΕ (1) Εκτίμηση

(i)

Πρόβλεψη 

(ii)

Mεταβολή 

(ii-i)

1 Α Τακτικός Προϋπολογισμός (ΤΠ)
2 Ι Καθαρά έσοδα TΠ (= α+β+δ+ε-γ) 46,760 48,160 48,289 129
3 (α) Τακτικά έσοδα (i+ii+ii i+iv) 47,603 49,170 50,529 1,359
4 (i) Άμεσοι φόροι 19,758 19,985 20,356 371
5 (i i) Έμμεσοι φόροι 23,773 24,804 26,268 1,464
6 (i i i) Απολήψεις από ΕΕ 428 400 258 -142

7 (iv) Μη φορολογικά έσοδα (2) 3,644 3,981 3,647 -334

8 (β) Μη τακτικά έσοδα 1,533 445 292 -153
9 (γ) Επιστροφές φόρων 2,922 3,306 3,314 8

10 (δ) Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών & δικαιωμάτων 254 1,476 437 -1,039
11 (ε) Μεταφορά εσόδων από ANFA 291 375 345 -30

12 ΙΙ Δαπάνες ΤΠ (=α+β+γ+δ+ε+στ) 49,513 50,474 49,142 -1,332

13 (α) Πρωτογενείς δαπάνες (i+ii+ii i+iv+v) 41,298 41,881 42,023 142

14 (i) Μισθοί και συντάξεις  (3) 18,359 18,084 12,293 -5,791

15 (ii) Ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία (3) 14,714 14,340 20,259 5,919

16 (iii) Λειτουργικές & άλλες δαπάνες  (3) 5,438 5,642 5,352 -290

17 Μερικό Σύνολο (i+ii+ii i) (3) 38,511 38,066 37,904 -162

18 (iv) Αποδόσεις προς τρίτους 2,787 3,255 3,119 -136
19 (v) Αποθεματικό 0 560 1,000 440

20 (β)
Δαπάνες ανάληψης δανείων από τον ΕΜΣ και παράλληλες δαπάνες 

δημόσιου χρέους
178 55 75 20

21 (γ) Δαπάνες ανάληψης χρεών φορέων 0 554 0 -554
22 (δ) Εγγυήσεις εντός και εκτός  ΓΚ 1,672 1,748 1,017 -731
23 (i) Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση (2) 1,619 1,607 876 -731
24 (ii) Εγγυήσεις εκτός Γενικής Κυβέρνησης 53 141 141 0
25 (ε) Δαπάνες εξοπλιστικών προγραμμάτων 565 586 477 -109
26 (στ) Τόκοι 5,800 5,650 5,550 -100

27 Β Ισοζύγιο Τακτικού Προϋπολογισμού (= Α.Ι-Α.ΙΙ) -2,753 -2,314 -853 1,461
28 Ι Έσοδα ΠΔΕ 4,832 4,376 4,155 -221
29 (a) Εισροές από ΕΕ 3,900 4,196 3,975 -221
30 (β) Ίδια Εσοδα 932 180 180 0
31 ΙΙ Δαπάνες ΠΔΕ 6,406 6,750 6,750 0
32 (a) Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος 5,725 6,000 5,750 -250
33 (β) Εθνικό σκέλος 681 750 1,000 250

34 Γ Ισοζύγιο  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) -1,574 -2,374 -2,595 -221

35 Δ Ταμειακό Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (=Β+Γ) -4,326 -4,689 -3,449 1,240

36 ΣΤ Εθνικολογιστικές προσαρμογές Κεντρικής Διοίκησης (α+β) -4,211 -2,681 -1,116 1,565

37 (α) Εθνικολογιστικές προσαρμογές - Έσοδα -3,176 -2,224 -426 1,798
38 (β) Εθνικολογιστικές προσαρμογές - Δαπάνες -1,035 -457 -690 -233
39 Εσοδα Κρατικού Προυπολόγισμού κατά ESA (Α.I + Β.Ι + ΣΤ.α) 48,417 50,312 52,018 1,706
40 Δαπάνες Κρατικού Προυπολόγισμού κατά ESA (Α.IΙ + Β.ΙΙ - ΣΤ.β) 56,954 57,682 56,583 -1,099
41 Z Ισοζύγιο Κρατικού Προϋ/σμού κατά ESA (=Δ+ΣΤ) -8,537 -7,370 -4,564 2,806
42 Η Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων και ΑΚΑΓΕ -4,914 1,127 1,456 329
43 Θ Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ 965 1,687 677 -1,010
44 Ι Ισοζύγιο νοσοκομείων - ΠΕΔΥ -227 443 497 54
45 Κ Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA 501 289 54 -235

46 Λ Ισοζύγιο ΟKΑ εκτός νοσοκομείων κατά ESA -544 -1,031 -483 548

47 Μ Ισοζύγιο ΓΚ κατά ΕSΑ (=Ζ+Η+Θ+Ι+ Κ+Λ) -12,756 -4,856 -2,363

48 (% του ΑΕΠ) -7.2% -2.8% -1.3%
49 Ν Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης 6,701 6,466 6,366

50 Ξ Πρωτογενές αποτέλεσμα ΓΚ κατά ΕSA (=Μ+Ν) -6,055 1,610 4,003

51 (% του ΑΕΠ) -3.4% 0.9% 2.2%

52 Ονομαστικό ΑΕΠ 176,023 176,197 182,332

53 Ρυθμός μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ 0.1% 3.5%

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (ESA)
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1) ΔΥΕ: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος 

 

 
 
Με βάση τα στοιχεία για το χρέος το 2016 το ύψος των δανείων αναμένεται να φτάσει τα €242,95 δισεκ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία του Ιουλίου 2016 (€241 δισεκ) και τις αποπληρωμές μέχρι το τέλος 

του έτους υπολογίζουμε ότι στα στοιχεία του 2016 έχει προϋπολογιστεί μόνο η εκταμίευση της δόσης των €2,8 

δισεκ., ενώ τα αναμενόμενα κεφάλαια από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης (€6,1 δισεκ.) αναμένεται 

να εκταμιευθούν το 2017. Ταυτόχρονα το 2017, με βάση το πρόγραμμα εκταμιεύσεων από τον ESM, η Ελλάδα θα 

λάμβανε €3,5 δισεκ. για μείωση του stock των βραχυπρόθεσμων δανείων (repos) κίνηση που δεν αναμένεται να 

γίνει καθώς το ποσό αυτό παραμένει αμετάβλητο το 2017 στα επίπεδα του 2016, συμβάλλοντας αντίστοιχα στη 

συγκράτηση του χρέους της γενικής κυβέρνησης (ενδοκυβερνητικό). Συνακόλουθα το χρέος της γενικής 

κυβέρνησης αυξάνεται το 2017 κατά €3,5 δισεκ. μέσω της αύξησης των δανείων κατά €10,5 δισεκ. και της 

μείωσης των ομολόγων κατά €7,0 δισεκ. Ωστόσο, η αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά €6,1 δισεκ. θα οδηγήσει 

σε μείωση του λόγου Χρέος / ΑΕΠ στο 174,8% (2016: 178,9%). 

 

2015 2016 2017

ποσά σε εκατ. € ΔΥΕ (1) Εκτίμηση Πρόβλεψη

1 1
Πρωτογενές αποτέλεσμα ΓΚ σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA (μεταφορά 

από ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης)
-6,055 1,610 4,003

2 α Μεταφορά εσόδων από ANFAs & SMPs (σε δεδουλευμένη βάση) -55 -375 -345

3 β
Επιπτώσεις από ανακεφαλαιοποίηση και πρόγραμμα στήριξης 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
7,414 0 0

4 γ Έσοδα αποκρατικοποιήσεων -26 -179 -330

5 δ
Διαφορά φυσικών παραλαβών και παραλαβών κατά EDP των εξοπλιστικών 

δαπανών
0 0 0

6 ε Δαπάνες μεταναστευτικών ροών μη αντικρυζόμενες 0 54 2

7 2

Πρωτογενές αποτέλεσμα ΓΚ σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Σύμβασης 

Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

(=1+α+β+γ+δ+ε)

1,278 1,111 3,330

8 % ΑΕΠ 0.73% 0.63% 1.83%

9 3 Στόχος Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης -440 881 3,191
10 % ΑΕΠ -0.25% 0.5% 1.75%

11 4
Δημοσιονομικό Πλεόνασμα (+) ή Κενό (-) Σύμβασης Χρηματοδοτικής 

Διευκόλυνσης (=2-3)
1,718 230 139

12 % ΑΕΠ 1.0% 0.13% 0.1%

 Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία της 

Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης  (ΠΟΠ)

2016 2017

1 Σύνολο Παρεμβάσεων Γενικής Κυβέρνησης 1,387.3 3,978.9

2 Μισθολογικές Παρεμβάσεις και μη μισθολογικές παροχές 0.6 91.9

3 Συνταξιοδοτικές παρεμβάσεις 274.4 600.4

4 Παρεμβάσεις σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικά επιδόματα 493.3 76.3

5 Παρεμβάσεις Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 27.1 93.1

6 Αύξηση εσόδων εποπτευόμενων νομικών προσώπων, φορέων της Γενικής Κυβέρνησης - 12.5

7 Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 591.9 3,104.8

Δημοσιονομικές Παρεμβάσεις Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 2016-2017 

συνοπτικά και ανά κατηγορία παρέμβασης 

(ποσά σε ακαθάριστη σωρευτική βάση, εκατ. €)
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*Εκτιμήσεις **Προβλέψεις.  

 
 
Πηγή: ΥΠΟΙΚ, Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2016 (Οκτ.16'), Piraeus Bank Research  

2014 2015 2016* 2017**

1 Ομόλογα 66,560 59,819 56,738 49,738

2 Βραχυπρόθεσμοι Τίτλοι 14,529 14,880 14,880 14,880

3 Δάνεια 234,434 236,633 242,952 253,452

4 Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 8,605 10,000 12,000 12,000

5 Α. Χρέος Κεντρικής Διοίκησης 324,128 321,332 326,570 330,070

6 Β Χρέος ΝΠΔΔ, κέρματα κ.λπ. μείον επενδύσεις σε τίτλους ΕΔ 5,829 1,784 1,000 1,000

7 Γ. Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA (A+B) 329,957 323,116 327,570 331,070

8 Δ Χρέος ΟΤΑ, OKA μείον ενδοκυβερνητικό χρέος -10,239 -11,664 -12,400 -12,400

9 Ε. Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (Γ+Δ) 319,718 311,452 315,170 318,670

10 (ως % του ΑΕΠ) 180.1% 176.9% 178.9% 174.8%

11 Ονομαστικό ΑΕΠ 177,559 176,023 176,197 182,332

Σύνθεση Δημοσίου Χρέους (σε εκατ. €)
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Disclaimer: Το παρόν έντυπο εκδόθηκε από την υπηρεσία Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής η 
«Τράπεζα»), η οποία εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, και αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση τρίτων χωρίς να υπάρχει υποχρέωση 
προς τούτο από το συντάκτη του. Το παρόν κείμενο ή μέρος του δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή έγκριση από τον συντάκτη του.  
Οι περιλαμβανόμενες στο παρόν πληροφορίες ή απόψεις απευθύνονται σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες με γενικό τρόπο, χωρίς να 
έχουν λάβει υπ' όψιν τις εξατομικευμένες περιστάσεις, τους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική δυνατότητα και την πείρα ή γνώση των 
πιθανών παραληπτών του παρόντος και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πρόταση ή προσφορά για τη 
διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή νομίσματα, ούτε ως σύσταση ή συμβουλή για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά 
με αυτά. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, ο λήπτης της παρούσας πληροφόρησης πρέπει να προχωρήσει στη δική του έρευνα, ανάλυση και 
επιβεβαίωση της πληροφορίας που περιέχεται σε αυτό το κείμενο και να αναζητήσει ανεξάρτητες νομικές, φορολογικές και επενδυτικές 
συμβουλές από επαγγελματίες, πριν προχωρήσει στη λήψη της επενδυτικής του απόφασης.  
Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που η Τράπεζα θεωρεί αξιόπιστες και παρατίθενται αυτούσιες, αλλά η Τράπεζα 
δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας 
και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία (τιμές κλεισίματος) και υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς 
ειδοποίηση. H Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από 
τρίτα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες και, συνεπώς, δεν 
αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που εμπεριέχονται 
στο παρόν. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, η Τράπεζα, τα Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα ουδεμία 
ευθύνη αναλαμβάνουν ως προς τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ή/και την έκβαση τυχόν επενδυτικών αποφάσεων που 
λαμβάνονται σύμφωνα με αυτές.  
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, τα υπεύθυνα πρόσωπα ή/και οι εταιρείες του Ομίλου της μεταξύ άλλων:  
α) Δεν υπόκεινται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά στη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν 
από τη δημοσιοποίηση του παρόντος εντύπου, ή την απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή ή την απόκτηση λοιπών κινητών αξιών.  
β) Ενδέχεται να παρέχουν έναντι αμοιβής υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους τυχόν παρέχονται 
με το παρόν πληροφορίες. 
γ) Ενδέχεται να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να αποκτούν άλλους τίτλους εκδόσεως των εν λόγω εκδοτών ή να έλκουν άλλα 
χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αυτούς.  
δ) Ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσίες ειδικού διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους τυχόν αναφερόμενους στο παρόν εκδότες. 
ε) Ενδεχομένως να έχουν εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν.  
Η Τράπεζα και οι λοιπές εταιρίες του Ομίλου της έχουν θεσπίσει, εφαρμόζουν και διατηρούν αποτελεσματική πολιτική, η οποία αποτρέπει τη 
δημιουργία καταστάσεων συγκρούσεως συμφερόντων και τη διάδοση των κάθε είδους πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών ("σινικά τείχη"), 
καθώς επίσης συμμορφώνονται διαρκώς με τις προβλέψεις και τους κανονισμούς σχετικά με τις προνομιακές πληροφορίες και την κατάχρηση 
αγοράς. Επίσης, η Τράπεζα βεβαιώνει ότι δεν έχει οποιουδήποτε είδους συμφέρον ή σύγκρουση συμφερόντων με  
α) οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα ή πρόσωπο που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην προετοιμασία της παρούσας έρευνας και 
β) με οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα ή πρόσωπο τα οποία δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην προετοιμασία της παρούσας έρευνας, 
αλλά που είχαν πρόσβαση στην παρούσα έρευνα πριν από τη δημοσιοποίησή της.  
Ρητά επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις που περιγράφονται στο παρόν έντυπο εμπεριέχουν επενδυτικούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων και ο 
κίνδυνος απώλειας του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι: 
 α) τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών 
επιδόσεων, 
 β) εφόσον τα αριθμητικά στοιχεία αποτελούν προσομοίωση προηγούμενων επιδόσεων, οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν 
ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων,  
γ) η απόδοση ενδέχεται να επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά από συναλλαγματικές διακυμάνσεις, σε περίπτωση που τα αριθμητικά στοιχεία είναι 
εκπεφρασμένα σε ξένο (πλην του ευρώ) νόμισμα,  
δ) οι τυχόν προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων,  
ε) η φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα εκάστου 
επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς την 
εκάστοτε εφαρμοστέα φορολογική νομοθεσία. 
 Η διανομή του παρόντος εντύπου εκτός Ελλάδος ή/και σε πρόσωπα διεπόμενα από αλλοδαπό δίκαιο μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή 
απαγορεύσεις σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, ο παραλήπτης του παρόντος καλείται να αναζητήσει 
ανεξάρτητες συμβουλές ως προς την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, ώστε να διερευνήσει τυχόν τέτοιους περιορισμούς ή/και απαγορεύσεις. 


