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Γλωσσάριο χρηματοπιστωτικών όρων
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Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός

Αγορά 
Ο τόπος, φυσικός ή ηλεκτρονικός, όπου πωλούνται ή αγοράζονται αγαθά και 
υπηρεσίες. 

Αποταμίευση
Το μέρος του εισοδήματος ενός ανθρώπου ή μιας οικογένειας που δεν δαπα-
νάται για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών τους.

Ανάληψη μετρητών 
Η  διαδικασία ανάληψης χρημάτων από έναν τραπεζικό λογαριασμό σε ένα 
ATM ή σε ένα υποκατάστημα τράπεζας.

Ανατοκισμός
Ανατοκισμός είναι ο τόκος επί του τόκου. Για παράδειγμα, εάν επενδύσετε 
100€ για δυο έτη με 10% επιτόκιο ανατοκισμού κάθε έτος, θα κερδίσετε 10% 
το πρώτο έτος. Θα έχετε, λοιπόν, συνολικά 110€. Το δεύτερο έτος, θα κερδί-
σετε 10% στα 110€, που ισοδυναμεί με 11€, αυξάνοντας το συνολικό ποσό 
στα 121€.

ATM 
Αυτόματη Ταμειολογιστική Μηχανή – ευρέως γνωστό ως ‘Μηχάνημα Ανάλη-
ψης Μετρητών’.
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Βιοτικό Επίπεδο 
Η υλική, πνευματική και πολιτιστική στάθμη της ζωής των κατοίκων μιας χώ-
ρας, περιφέρειας, δήμου, γειτονιάς ή το επίπεδο ποιότητας ζωής ή ευημερί-
ας του ανθρώπου.

Δημόσια Αγαθά 
Αγαθά που παρέχουν οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία ή για τμήμα της, 
άσχετα συνήθως από το αν τα επιμέρους άτομα είναι διατεθειμένα να πλη-
ρώσουν για να έχουν τα οφέλη αυτά (π.χ. ο καθαρός αέρας).

Επιταγή 
Η εντολή πληρωμής από ένα λογαριασμό αποτυπωμένη σε συγκεκριμένο 
έντυπο με συγκεκριμένα πεδία.

Επιτόκιο 
Η αμοιβή του δανειστή (π.χ. του καταθέτη μιας τράπεζας). Tο επιτόκιο υπολο-
γίζεται για χρονικό διάστημα συνήθως ενός έτους, ανεξαρτήτως της διάρκει-
ας του δανεισμού. Αν για παράδειγμα καταθέσουμε 1.000€ στην τράπεζα με 
ετήσιο επιτόκιο 6%, αυτό σημαίνει ότι θα πάρουμε μετά από 6 μήνες 1.030€, 
που τα 30€ είναι ο τόκος επί του αρχικού κεφαλαίου των 1.000€. 

Ημερομηνία Συναλλαγής 
Η ημερομηνία πίστωσης ή χρέωσης ενός λογαριασμού.
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Κατανάλωση
Η δαπάνη που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά για την αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών. 

Κόστος
Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση ενός αγαθού ή μιας 
υπηρεσίας.

Καθυστέρηση
Η μη πληρωμή μίας ή περισσοτέρων δόσεων ενός δανείου.

Κίνηση Λογαριασμού  
Μία κατάσταση, έντυπη ή ηλεκτρονική, που δείχνει τις χρεώσεις και τις πι-
στώσεις ενός λογαριασμού σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (συνήθως 
μήνα ή τρίμηνο).

Λογαριασμός Ταμιευτηρίου 
Λογαριασμός με τόκο επί των χρημάτων που έχουν κατατεθεί.

Νόμισμα 
Όρος που δόθηκε σε μονάδες νομισματικής αξίας. Το ευρώ (€) είναι το νόμι-
σμα της Ελλάδας και άλλων 18 κρατών της Ευρώπης.

Γλωσσάριο χρηματοπιστωτικών όρων | 4

Κ

Ν

·

·

·

·

·

·

Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός

ΠΑΓΚΌΣΜΙΌΣ  
ΣΤΌΧΌΣ

8



Πιστωτική Κάρτα 
Μια κάρτα που σας επιτρέπει να δανείζεστε χρήματα για αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών έως ένα συγκεκριμένο όριο ποσού. 

Πιστωτικό Όριο 
Το συνολικό ποσό που μπορεί να ξοδέψει ένας κάτοχος πιστωτικής κάρτας ή 
ο δικαιούχος ενός δανείου.

Προηγούμενο Υπόλοιπο 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού ή της κάρτας σας πριν από την τελευταία σας 
συναλλαγή.

Προπληρωμένη Κάρτα 
Μία κάρτα στην οποία έχει ‘φορτωθεί’ εκ των προτέρων συγκεκριμένη χρη-
ματική αξία (π.χ. 100€) και η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών. Με την προπληρωμένη κάρτα δεν δανείζεστε χρή-
ματα.

Προσωπικός Αριθμός  
Αναγνώρισης (PIN) 

Ένας 4ψήφιος αριθμός που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του κατό-
χου μιας κάρτας και ο οποίος συμβάλλει στην αποτροπή περιστατικών απά-
της. Το PIN χρησιμοποιείται κάθε φορά που ο κάτοχος της κάρτας κάνει συ-
ναλλαγή σε ένα ATM ή σε ένα σημείο πώλησης (POS). 
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Σημείο Πώλησης (POS) 
Η συσκευή που χρησιμοποιείται σε φυσικό σημείο πώλησης για την αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών με κάρτα (χρεωστική, πιστωτική, προπληρωμένη). 
Όταν το σημείο πώλησης δεν είναι φυσικό αλλά ηλεκτρονικό χρησιμοποιεί-
ται το ηλεκτρονικό σημείο πώλησης (e-POS).  

Τράπεζα
Η Τράπεζα είναι μια ανώνυμη εταιρεία η οποία δέχεται καταθέσεις και δια-
θέτει πιστώσεις (δάνεια) ή άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και προϊόντα 
σε νοικοκυριά ή/και επιχειρήσεις. Μόνο οι τράπεζες μπορούν να δέχονται 
καταθέσεις και γι’ αυτό το απαραίτητο κεφάλαιο για την ίδρυσή τους είναι 
υψηλό. Οι μέτοχοι της τράπεζας έχουν βάλει τα χρήματά τους για το κεφά-
λαιό της. 

Βασική εργασία μιας τράπεζας είναι να δανείζεται χρήματα από τους κατα-
θέτες με συγκεκριμένο, ανά καταθέτη, επιτόκιο (το επιτόκιο καταθέσεων) και 
να δανείζει χρήματα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με επίσης συγκε-
κριμένο, ανά δανειζόμενο επιτόκιο (το επιτόκιο χορηγήσεων). Η κερδοφορία 
της Τράπεζας, που είναι μια επιχείρηση, προκύπτει από τη διαφορά των δυο 
επιτοκίων (καταθέσεων και χορηγήσεων).

Τόκος 
Μία χρέωση ή μια πίστωση για ένα δάνειο ή για μια κατάθεση, αντίστοιχα,  
συνήθως ένα ποσοστό επί του συνολικού ποσού. Το επιτόκιο είναι η χρέωση/ 
πίστωση που γίνεται για μία προκαθορισμένη περίοδο. Για παράδειγμα, ένα 
ετήσιο επιτόκιο της τάξης του 15% σημαίνει πως για κάθε 100€ που δανείζε-
στε ή καταθέτετε για ένα έτος, η χρέωση ή η πίστωση είναι 15€. 
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Τρεχούμενος Λογαριασμός 
Ο βασικός τύπος τραπεζικού λογαριασμού που είναι άτοκος (δηλαδή δεν 
παίρνεις τόκο για τις καταθέσεις σου) ή που το επιτόκιό του είναι χαμηλότερο 
από έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου. Ο τρεχούμενος λογαριασμός χρησιμο-
ποιείται και ως λογαριασμός πληρωμών και σε αρκετές περιπτώσεις παρέχει 
στον κάτοχό του το δικαίωμα της υπερανάληψης, να χρησιμοποιήσει δηλαδή 
περισσότερα χρήματα από το υπόλοιπο του λογαριασμού.

Υπερανάληψη 
Μία διευκόλυνση που διατίθεται σε κατόχους τρεχούμενου λογαριασμού και 
η οποία τους επιτρέπει να ξοδέψουν έως ένα προκαθορισμένο ποσό, υψηλό-
τερο του υπολοίπου του λογαριασμού τους. Εφόσον χρησιμοποιηθεί μέρος ή 
το σύνολο του προκαθορισμένου ποσού υπερανάληψης μπορεί να χρεωθεί 
τόκος.

Χρεωστική Κάρτα
Μία κάρτα για την πραγματοποίηση αγορών αγαθών και υπηρεσιών ή για 
την ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ. Η χρεωστική κάρτα είναι πάντοτε συνδε-
δεμένη με ένα λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο).

Χρήμα 
Είναι το σύνολο των μονάδων νομισματικής αξίας, εκφρασμένων σε κέρμα-
τα, χαρτονομίσματα, κάρτες, λογαριασμούς που χρησιμοποιούμε σε καθημε-
ρινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και την αποπληρωμή υπο-
χρεώσεων (π.χ. λογαριασμών, δανείων, κ.λπ).
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Τηλ.: 210-6898593, e-mail: info@biomatiko.gr

www.biomatiko.gr
www.sustainablegreece2020.com

Το ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, το εκπαιδευτικό τμήμα του QualityNet Foundation,  
είναι ένας φορέας που δημιουργεί καινοτόμα προγράμματα συμβάλλοντας  
στη δημιουργία των ενεργών πολιτών του αύριο!
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