
 

1 
 

                          

 

‘Πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης – PFP’  

(Κωδικός Ευρωπαϊκού Προγράμματος 2017-1-UK01-KA201-

036799) 

 

Πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης – Εκπαιδευτικό 
Υλικό για τους καθηγητές – Σημειώσεις του 
καθηγητή για τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς 

 

Μάιος 2019 

‘Emphasys Centre’.  

 
 

      
 



 

2 
 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Πίνακας Περιεχομένων 
 

1.1: Τι είναι ο ‘Τραπεζικός Λογαριασμός’; ................................................................................................... 1 

Α. Ορισμός ................................................................................................................................................. 1 

Β. Για να γίνεται πελάτης σε οποιαδήποτε τράπεζα, θα πρέπει να παρέχετε: ........................................ 1 

Γ. Διαφορετικοί τύποι τραπεζικών λογαριασμών ..................................................................................... 1 

1.2: Διαχείριση Λογαριασμού ....................................................................................................................... 2 

Α. Πρόσβαση σε λογαριασμούς ................................................................................................................ 2 

Β. Πλεονεκτήματα της Ηλεκτρονικής/Κινητής Τράπεζας (Internet/Mobile Banking)............................... 2 

1.3: Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα ................................................................................................................. 3 

Α. Διαφορά μεταξύ Πιστωτικής και Χρεωστικής Κάρτας: ......................................................................... 3 

Β. Τι είναι η χρεωστική κάρτα; .................................................................................................................. 5 

Γ. Τι είναι η πιστωτική κάρτα; ................................................................................................................... 5 

Δ. Η διαδικασία απόκτησης κάρτας: ......................................................................................................... 5 

 

 



 

1 
 

1.1: Τι είναι ο ‘Τραπεζικός Λογαριασμός’;  

Α. Ορισμός  
 

Ένας «τραπεζικός λογαριασμός» είναι μια χρηματοοικονομική συμφωνία μεταξύ ενός καταθέτη ή 

κάτοχου χρέους και μιας τράπεζας.  Οι τραπεζικοί λογαριασμοί αποτελούνται γενικά από 

διαφορετικούς τύπους λογαριασμών καταθέσεων και λογαριασμών δανείων. 

Β. Για να γίνεται πελάτης σε οποιαδήποτε τράπεζα, θα πρέπει να 

παρέχετε: 
 

Τα συγκεκριμένα έγγραφα που είναι απαραίτητα για το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού 

εξαρτώνται από την τράπεζα, αλλά συνήθως χρειάζεστε: 

 Απόδειξη ταυτότητας (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο) 

 Απόδειξη τοπικής κατοίκησης (π.χ. λογαριασμούς κοινής ωφέλειας)  

 Απόδειξη κατάστασης (π.χ. φοιτητική ταυτότητα) 

Γ. Διαφορετικοί τύποι τραπεζικών λογαριασμών 
 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι  τραπεζικών λογαριασμών οι οποίοι έχουν καθοριστεί για τις 

διάφορες ανάγκες  των πελατών. Οι πελάτες πρέπει να καταλάβουν ακριβώς τι χρειάζονται από τον 

κάθε τραπεζικό λογαριασμό για να μπορούν να τους συγκρίνουν.  Έτσι, υπάρχουν διάφοροι τύποι 

τραπεζικών λογαριασμών: 

 Τρεχούμενος Λογαριασμός* 

Παρέχει εύκολη πρόσβαση στις καθημερινές συναλλαγές των πελατών και διατηρεί τα μετρητά 

ασφαλή.  Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια χρεωστική κάρτα ή επιταγές για να 

πραγματοποιήσουν αγορές ή να πληρώσουν λογαριασμούς.  Η εγκατάσταση υπερανάληψης μπορεί να 

παρασχεθεί κατόπιν αιτήματος και έγκρισης. 

  Αποταμιευτικός Λογαριασμός * 

Ένας αποταμιευτικός λογαριασμός είναι ένας τύπος τραπεζικού λογαριασμού που επιτρέπει στους 

πελάτες να καταθέτουν χρήματα και να κρατούν τα χρήματα τους ασφαλή.  Οι πελάτες ενδέχεται να 

έχουν περιορισμένο ποσό αναλήψεων κάθε μήνα.  Απαιτείται μέσο μηνιαίο υπολοίπο για να 

αποφευχθούν επιπλέον χρεώσεις. 
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Η εξοικονόμηση χρημάτων μπορεί να σας βοηθήσει να γίνετε οικονομικά ανεξάρτητοι και 

ασφαλείς. 

 Λογαριασμός προθεσμίας (FD) (Fixed-deposit account) * 

Τα χρήματα μπορούν να κατατεθούν σε έναν λογαριασμό FD για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Δεν μπορεί να γίνει ανάληψη των χρημάτων πριν από το τέλος της συγκεκριμένης περιόδου.  Οι 

λογαριασμοί καταθέσεων παρέχουν υψηλή απόδοση στα χρήματα των πελατών και το επιτόκιο 

προστίθεται στο τέλος της επιλεγμένης περιόδου. 

 Λογαριασμός Προειδοποίησης (Notice account) * 

Οι πελάτες μπορούν να καταθέσουν ένα απεριόριστο χρηματικό ποσό και να κάνουν αναλήψεις 

(δωρεάν, αλλά είναι απαραίτητο να δώσουν συγκεκριμένο αριθμό ημερών προειδοποίησης). 

Παράδειγμα λογαριασμού προειδοποίησης:  

Εάν έχετε λογαριασμό προειδοποίησης που χρειάζεται προειδοποίηση 35 ημερών και γνωρίζετε ότι 

κατά τους προσεχείς μήνες θα χρειαστείτε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, απλά πρέπει να 

ενημερώσετε την τράπεζα 35 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης. 

* Τα επιτόκια ποικίλλουν σε κάθε χώρα και κάθε τράπεζα. 

1.2: Διαχείριση Λογαριασμού   

Α. Πρόσβαση σε λογαριασμούς 
 

Μόλις οι πελάτες ανοίξουν έναν τραπεζικό λογαριασμό, θα έχουν διαφορετικές επιλογές για το πώς 

θέλουν να διαχειριστούν τα χρήματά τους: 

 Ηλεκτρονική Τράπεζα (Internet Banking) 

 Εφαρμογή Κινητής Τράπεζας (Mobile Banking)  

 Αυτόματο Μηχάνημα Ανάληψης Μετρητών (ATMs) 

 Επισκεφτείτε το τοπικό υποκατάστημα της τράπεζας  

 

Β. Πλεονεκτήματα της Ηλεκτρονικής/Κινητής Τράπεζας 

(Internet/Mobile Banking) 
 

Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τράπεζας (Internet Banking) περιλαμβάνει τη διαχείριση τραπεζικών 

λογαριασμών με έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή - συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς 
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κεφαλαίων, την κατάθεση επιταγών και την πληρωμή λογαριασμών.  Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι 

περισσότερες τράπεζες προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες και παρέχουν στους πελάτες μερικά 

οφέλη, όπως: 

 Μειώνει τα έξοδα της τράπεζας 

 Βελτιωμένη εμπειρία πελατών  

 Διαδικτυακή ασφάλεια  

 Πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας 

 Μεταφορά χρημάτων σε άλλους λογαριασμούς 

 Πληρωμή αγαθών/υπηρεσιών 

 Συγκεντρωτική ανάλυση των συναλλαγών 

1.3: Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα   

Α. Διαφορά μεταξύ Πιστωτικής και Χρεωστικής Κάρτας: 
 

Οι χρεωστικές κάρτες και οι πιστωτικές κάρτες έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και λειτουργίες.  Και οι 

δύο χρησιμοποιούν το λογότυπο μιας κύριας εταιρείας πιστωτικών καρτών, όπως η Visa ή η 

MasterCard. 

Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο καρτών είναι στη διαδιασία ανάλυψης των χρημάτων από την στιγμή 

που πραγματοποιείται η αγορά. 

Όταν ένας πελάτης χρησιμοποιεί μια χρεωστική κάρτα, τα χρήματα αποσύρονται απευθείας από το 

συνδεδεμένο τρεχούμενο λογαριασμό, το οποίο πρέπει να διαθέτει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό 

ή μια σταθερή λειτουργία υπερανάληψης για την κάλυψη της συναλλαγής. 

Όταν ένας πελάτης χρησιμοποιεί μια πιστωτική κάρτα, η αγορά προστίθεται στον προσωπικό 

λογαριασμό πιστωτικής κάρτας.  Στο τέλος κάθε μήνα αποστέλλεται κατάσταση λογαριασμού με την 

οποία γίνεται η πληρωμή.  Σε αυτήν την περίπτωση, οι πληρωμές για αγορές γίνονται σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία. 
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 Έτσι, και οι δύο κάρτες θα σας βοηθήσουν: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 

  Αποφύγετε το χρέος

  Παρακολουθείτε τις 

ημερήσιες δαπάνες 

  Προϋπολογισμός με 

μετρητά 

 

  Δημιουργία πίστωσης 

   Αύξηση των ανταμοιβών 

   Αποκτήστε την 

εμπιστοσύνη της 

αγοράς 

Και οι δύο πιστωτικές και χρεωστικές 

κάρτες αποτελούν σημαντικό μέρος 

της οικονομικής μας ζωής.  

Γνωρίζοντας, πότε και πώς να 

χρησιμοποιήσετε πιστωτική ή 

χρεωστική κάρτα μπορεί να σας 

βοηθήσει να αναπτύξετε ένα 

οικονομικό ιστορικό και να 

χαμηλώσει τα επίπεδα χρέους σας. 

 

 

 

 

 

Και οι δύο πιστωτικές και χρεωστικές 

κάρτες αποτελούν ουσιώδη μέρη της 

οικονομικής ζωής. Γνωρίζοντας, πότε 

και πώς να χρησιμοποιήσετε 

πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μπορεί 

να σας βοηθήσει να αναπτύξετε ένα 

οικονομικό ιστορικό και τα επίπεδα 

χρέους σας κάτω 

Και οι δύο πιστωτικές και χρεωστικές 

κάρτες αποτελούν ουσιώδη μέρη της 

οικονομικής ζωής. Γνωρίζοντας, πότε 

και πώς να χρησιμοποιήσετε 

πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μπορεί 

να σας βοηθήσει να αναπτύξετε ένα 

οικονομικό ιστορικό και τα επίπεδα 

χρέους σας κάτω 
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Β. Τι είναι η χρεωστική κάρτα; 
 

Μια Χρεωστική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάληψη χρημάτων απευθείας από 

συνδεδεμένο τρεχούμενο λογαριασμό ή για την πραγματοποίηση αγοράς.  Μπορεί να χρειαστεί ένας 

Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (PIN/ Personal Identification Number) για την έγκριση μιας αγοράς. 

 

 

 

 

 

Γ. Τι είναι η πιστωτική κάρτα; 
 

Μια Πιστωτική κάρτα λειτουργεί περισσότερο ως δάνειο γιατί επιτρέπει στους πελάτες να ξοδεύουν 

χρήματα από το πιστωτικό όριο της κάρτας.  Οι πελάτες χρησιμοποιούν την κάρτα για να 

πραγματοποιήσουν βασικές συναλλαγές, οι οποίες στη συνέχεια καταγράφονται σε τραπεζικό 

λογαριασμό. 

 

 

 

 

 

 

Δ. Η διαδικασία απόκτησης κάρτας: 
 

Για λόγους ασφαλείας, υπάρχουν ορισμένα βήματα - μια τυπική διαδικασία λήψης κάρτας από 

οποιαδήποτε τράπεζα: 

 Ανοίξτε έναν τραπεζικό λογαριασμό 

 Συμπληρώστε ένα έντυπο αίτησης για πιστωτική ή χρεωστική κάρτα  

ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΡΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 

ΚΑΡΤΑ 
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
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 Επισκεφθείτε την τράπεζα για να λάβετε την κάρτα 

 Λάβετε τον αριθμό PIN, ο οποίος για λόγους ασφαλείας θα αποσταλεί ταχυδρομικώς περίπου 

εντός δυο ημερών από την ημερομηνία αίτησης 
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