
1.Μια επιχείρηση η οποία δεν έχει πολλά δάνεια
χαρακτηρίζεται από ……………….. 
2.Το να πληρώνεις στην ώρα σου τις υποχρεώσεις σου
ονομάζεται χρηματοοικονομική ……………….
3.Υπάρχουν κακά και ………………. δάνεια. 

ΚΑΘΕΤΑ

...
1.Αν μια οικογένεια δεν έχει καθόλου δάνεια τότε χαρακτηρίζεται
από χρηματοοικονομική  ……………….. .
2.Αν αγοράσουμε ένα smartwatch χρησιμοποιώντας πιστωτική
κάρτα τότε αυτό χαρακτηρίζεται ως ………………. δάνειο. 
3.Η υπερχρέωση μας προκαλεί χρηματοοικονομικό ………………. . 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
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Ο Γιώργος τελείωσε το Πανεπιστήμιο και τον στρατό και έπιασε δουλειά
σε ένα λογιστικό γραφείο με 800 ευρώ καθαρά τον μήνα, δίπλα από το
σπίτι που νοίκιαζε με 350 ευρώ τον μήνα.

Σε τρείς μήνες αποφάσισε να αγοράσει ένα αυτοκίνητο με δάνειο, αξίας
10.000 ευρώ. Η αντιπροσωπεία του ζήτησε το 30% προκαταβολή και
250 ευρώ τον μήνα για τους επόμενους 36 μήνες.

Το σκέφθηκε και αποφάσισε να ζητήσει από τον πατέρα του δανεικά για
τις 3.000 ευρώ και του υποσχέθηκε να του τα δώσει σε 36 μήνες με
83,33 ευρώ τον μήνα.

Πως κρίνεις την απόφαση του Γιώργου ;
Εντόπισε πιθανά λάθη που δεν θα τα έκανες εσύ! 

Άσκηση 1

Ενότητα 8 | Άσκηση 1



Ο Νίκος πριν από επτά χρόνια (01.01.2014) έπιασε δουλειά σε ένα
λογιστικό γραφείο και τον επόμενο χρόνο έβγαλε μια πιστωτική κάρτα με
την οποία ξόδεψε αμέσως 3.000 ευρώ. 
Σημειώστε ότι το επιτόκιο δανεισμού της πιστωτικής κάρτας ήταν τότε
αλλά και τώρα  πολύ υψηλό και φθάνει το 16%.

Όμως την περίοδο εκείνη η χώρα μας βρέθηκε αντιμέτωπη με πολλές
οικονομικές δυσκολίες, οπότε ο Νίκος μετά από λίγους μήνες έχασε την
δουλειά του και από τότε δεν έχει βρει δουλειά, με αποτέλεσμα να μην
έχει βάλει στην κάρτα του ούτε 1 ευρώ μέχρι σήμερα!

Πόσα χρήματα χρωστάει σήμερα στην Τράπεζα ο Νίκος για τα πέντε
χρόνια που δεν έχει πληρώσει την κάρτα του, από την 01.01.2016 δηλαδή
μέχρι τις 31.12.2020 ;
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Οριζόντια

1.ΥΓΕΙΑ
2.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ
3.ΑΓΧΟΣ

Κάθετα

1.ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
2.ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
3.ΚΑΛΑ
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