
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΧΡΕΟΣ  
∆εκέµβριος 2012/EL 

Το Focus On εκδίδεται από τον Οργανισµό Generation Europe.  

 

1 Πηγή: Εφηµερίδα Ηµερησία, Οκτώβριος 2012.  2 Πηγή:  Capital.gr, Σεπτέµβριος 2012   
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Το προσωπικό χρέος αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα στην Ελλάδα. Το 
35,7% του συνόλου των καταναλωτικών δανείων παρουσιάζουν καθυστέρηση 
στην πληρωµή τους. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό οφείλεται στην οικονοµική 
κρίση, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις η δυσκολία προϋπήρχε και οφείλεται στο ότι 
συχνά δεν συνειδητοποιούµε το µέγεθος του µελλοντικού οικονοµικού βάρους 
ενός δανεισµού. 

Μην πέσεις κι εσύ σε αυτή την παγίδα! 

Αυτό το τεύχος του Focus On θα σε βοηθήσει 
να κατανοήσεις τα βασικά αναφορικά µε τα 
προσωπικά δάνεια. Ας υποθέσουµε ότι θέλεις 
να αγοράσεις ένα µηχανάκι αξίας ... €5,000… 

Πόσο κοστίζει ο δανεισµός; 
Όταν θέλεις να αγοράσεις κάτι και δεν σου φτάνουν τα χρήµατα, 
χρειάζεται να βρεις κάποιον για να σου δανείσει τα χρήµατα. Εάν δεν 
σου δανείσει χρήµατα φίλος ή µέλος της οικογένειας, αλλά η λύση σου 
είναι η τράπεζα, τότε θα πρέπει να δώσεις κάτι παραπάνω από το 
ποσό που θα δανειστείς. 

 

Αυτό σηµαίνει ότι θα χρειαστεί να πληρώσεις κάτι για το δάνειο που 
θα πάρεις, το οποίο λέγεται «ε_ _ _ _ _ _ ο». Αυτό παρουσιάζεται ως 
ένα ποσοστό του ποσού που δανείζεσαι και συνήθως υπολογίζεται 
ε_ _ _ _ _ ς. (αλλά όχι πάντα: εάν αυτό δεν ισχύει , θα πρέπει να 
αναφέρεται στην συµφωνία που θα υπογράψεις!). 

Εάν δανειστείς €5,000και το ετήσιο επιτόκιο είναι 5%, τότε θα 
πληρώσεις €250 (5,000 x 5%) ως τόκο.  

Με µια πρώτη µατιά, αυτό µπορεί να φαίνεται εφικτό,  δηλαδή 
πληρώντας επιπλέον €250, θα πάρεις το µηχανάκι που επιθυµείς. 
ΌΜΩΣ αυτό ισχύει εάν καταφέρεις να εξοφλήσεις το δάνειο µέσα σε 
ένα χρόνο!!!  

Το αρχικό κεφάλαιο είναι το 
χρηµατικό ποσό που δανείζεσαι: 

€5,000. 

Ο τόκος είναι το κόστος 
δανεισµού: €250 για ένα χρόνο, 

εάν το αρχικό κεφάλαιο είναι 
€5,000 και το ετήσιο επιτόκιο 

είναι 5%. 

� Γνωρίζεις ότι το 25% έως και 40% των 
πελατών πολλών τραπεζών σπεύδουν 
να υπαχθούν στο νόµο περί πτώχευσης 
ιδιωτών; 2 
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Ανατοκιζόµενο Επιτόκιο 
Εάν δεν µπορείς να εξοφλήσεις το συνολικό ποσό του δανείου σε ένα χρόνο, τότε στο τέλος του 1ου 
χρόνου, ο τόκος θα ενσωµατωθεί στο αρχικό κεφάλαιο. Ο τόκος του 2ου χρόνου θα υπολογιστεί µε βάση 
αυτό το νέο ποσό.  

Παράδειγµα: Έχεις την δυνατότητα να πληρώνεις µόνο €750 κάθε χρόνο.  

∆ες τον παρακάτω πίνακα: Στο τέλος του 1ου χρόνου, το χρέος σου θα είναι €4,500.  

 Αρχικό 
κεφάλαιο Τόκος (5%) Εξόφληση Υπόλοιπο 

1ος χρόνος 5,000 +250 -750 =4,500 

Για τον 2ο χρόνο, το αρχικό κεφάλαιο θα είναι €4,500 και ο τόκος θα υπολογιστεί πάνω σε αυτό το ποσό:  

 Αρχικό 
κεφάλαιο Τόκος (5%) Εξόφληση Υπόλοιπο 

2ος χρόνος 4,500 +225 -750 =3,975 

Εποµένως...εάν δανειστείς €5,000, και ξεπληρώνεις €750 κάθε χρόνο, πόσο καιρό θα χρειαστείς για να 
ξεχρεώσεις το δάνειο και πόσο τόκο θα πληρώσεις συνολικά; Προσπάθησε να το βρεις! 

 Αρχικό 
κεφάλαιο Τόκος (5%) Εξόφληση Υπόλοιπο 

1ος χρόνος 5,000 +250 -750 =4,500 

2ος χρόνος 4,500 +225 -750 =3,975 

3ος χρόνος 3,975    

4ος χρόνος     

5ος χρόνος     

6ος χρόνος     

7ος χρόνος     

8ος χρόνος     

ΣΥΝΟΛΟ     

Θέµατα για συζήτηση: 

? Είναι το συνολικό ποσό του τόκου «λογικό», σε σύγκριση µε το αρχικό κεφάλαιο; 
?  Το βασικό ερώτηµα είναι πόσο καιρό θα χρειαστείς για να ξεχρεώσεις το δάνειο; Υπάρχει περίπτωση 
να είσαι ακόµα χρεωµένος για ένα µηχανάκι που δεν υπάρχει πια και να πληρώνεις το δάνειο και για 
ένα καινούργιο µηχανάκι; 
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Από που έρχονται τα χρήµατα;  
Το πιο σύνηθες είναι να παίρνουµε δάνεια από 
τράπεζες. Όµως από που βρίσκουν οι τράπεζες τα 
χρήµατα; ... από τους ανθρώπους που 
καταθέτουν χρήµατα στην τράπεζα! 

Εάν έχεις χρήµατα σε έναν αποταµιευτικό 
λογαριασµό, η τράπεζα δανείζει τα χρήµατα σου 
σε άλλους. Η τράπεζα κερδίζει από τους τόκους αυτών των δανείων και σου δίνει µέρος του κέρδους 
της. Για αυτό τον λόγο, οι αποταµιευτικοί λογαριασµοί έχουν επιτόκια, τα οποία είναι χαµηλότερα από τα 
επιτόκια που πληρώνουµε όταν δανειζόµαστε χρήµατα. 

Μια εναλλακτική λύση είναι να καταθέτεις χρήµατα σε έναν αποταµιευτικό λογαριασµό και να περιµένεις 
µερικά χρόνια µέχρι να αγοράσεις το µηχανάκι σου. 

Τι θα συµβεί εάν κάθε χρόνο καταθέτεις €750 σε έναν αποταµιευτικό λογαριασµό και κερδίζεις 3% 
τόκο; 

 
Αρχικό 

Υπόλοιπο Κατάθεση Κεφάλαιο Τόκος (3%) 
Τελικό 

Υπόλοιπο 

1ος χρόνος 0 750 750 +22.50 =772.50 

2ος χρόνος 772.50 750 1,522.50 +45.68 =1,568.18 

3ος χρόνος 1568.18 750 2,318.18   

4ος χρόνος      

5ος χρονος      

6ος χρόνος      

7ος χρόνος      

8ος χρόνος      

ΣΥΝΟΛΟ      

ΣΕΠΕ – Συνολικό Ετήσιο Πραγµατικό Επιτόκιο 

Το επιτόκιο δεν είναι το µόνο που πρέπει να γνωρίζεις 
για µια συµφωνία δανεισµού. Το επιτόκιο µπορεί να 
είναι σταθερό ή κυµαινόµενο (να αλλάζει µε την 
πάροδο του χρόνου). Η συχνότητα της εξόφλησης έχει 
µεγάλη σηµασία. Εάν καταβάλεις ένα µικρό ποσό κάθε 
µήνα δεν είναι το ίδιο µε το να δινεις ένα µεγάλο ποσό 
κάθε χρόνο. Στην περίπτωση αυτή µπορεί ο δανειστής 
να ζητήσει επιπλέον χρέωση. 

Tο ΣΕΠΕ περιγράφει το συνολικό κόστος ενός 
δανείου, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω. ∆εν 
προσδιορίζει πόσο τόκο θα πληρώσεις, αλλά σε 
βοηθάει να συγκρίνεις δύο διαφορετικές δανειακές 
συµφωνίες πάνω σε µια κοινή βάση. Ένα χαµηλότερο 
ΣΕΠΕ σηµαίνει µια καλύτερη συµφωνία µεταξύ δύο 
δανείων µε ίση διάρκεια (εάν τα δάνεια έχουν 
διαφορετική διάρκεια, θα πρέπει να κάνεις µόνος σου 
τους υπολογισµούς).  

Τι άλλο µπορείς να κάνεις;  

-  

- 

- 

- 

- 
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Μπορεί να µην θέλεις να περιµένεις πολλά χρόνια µέχρι να καταφέρεις να αποταµιεύσεις το συνολικό 
ποσό για να αγοράσεις το µηχανάκι. Θα µπορούσες όµως να αποταµιεύσεις για 2-3 χρόνια, να κερδίσεις 
τους τόκους αντί να τους πληρώνεις και µετά να πάρεις ένα πολύ µικρότερο δάνειο. 

 

Έρευνα για την πραγµατική ζωή: 

Στην τράπεζα σου… 
 

?  Ποιο είναι το επιτόκιο των αποταµιευτικών λογαριασµών; 
?  Ποια είναι η διαδικασία για να πάρεις ένα δάνειο; 
?  Πόσο τόκο θα πληρώσεις για ένα δάνειο €5,000 σε µια πενταετία;  
 
Άλλοι δανειστές… 
?   Ποιο είναι το επιτόκιο µιας πιστωτικής κάρτας;  
?   Ποιο είναι το επιτόκιο της κάρτας του αγαπηµένου σου καταστήµατος;  
 

Θέµατα για συζήτηση:  

?  Είναι δίκαιο να κρατούν οι τράπεζες µέρος του τόκου που κερδίζουν δανείζοντας τα χρήµατα µας; 
?  Εάν κάποιος αδυνατεί να ξεπληρώσει το δάνειο του, αυτό τον εµποδίζει από το να πάρει χρήµατα από 
τον αποταµιευτικό του λογαριασµό; 

?  Γιατί οι τράπεζες µπαίνουν στον κόπο να δίνουν τόκο για τα χρήµατα που καταθέτουµε; 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών       www.bank-invest-omb.gr 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών www.hba.gr 

Πλήρης τραπεζικός οδηγός για ιδιώτες            www.moneyonline.gr 

Γενική Γραµµατεία του Καταναλωτή      www.efpolis.gr/el/component/efaq.html 

 


