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Στις εφαρμογές γραμματισμού της ενότητας αυτής 
επιδιώκεται η εξοικείωση με τις επικοινωνιακές 
και γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται 
με τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (ΔΟΥ). 

Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση 
και η αποτελεσματική χρήση ειδών αυθεντικών 
κειμένων που συναντώνται κατά τη διαδικασία 
υποβολής φορολογικών δηλώσεων: 

• δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και οδηγίες 
συμπλήρωσης, 

• εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος. 

Επιδιώκεται παράλληλα: 
• η ανάπτυξη γενικότερων στρατηγικών μάθησης 

και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, 
• η κριτική αποτίμηση των υπηρεσιών των 

συγκεκριμένων δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, 
ώστε ο εκπαιδευόμενος να μην περιορίζεται στην 
απλή αναπαραγωγή τους. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
80 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
6-8 ώρες 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συζητούμε στην ομάδα τις εμπειρίες μας (δικές μας ή γνωστών μας) 
σχετικά με τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. 

Προσδιορίζουμε επιμέρους διαδικασίες που σχετίζονται με την υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων, καθώς και είδη κειμένων που τις συνοδεύουν. 

Φέρτε και εσείς στην ομάδα σχετικό υλικό, όπως το ειδικό ένθετο 
της εφορείας με τις οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης. 

2. ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΩ 

Εντοπίζουμε τις διαφορές ανάμεσα στα κείμενα που έχει στη διάθεση της 
η ομάδα, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

• το μέγεθος και το σχήμα του εντύπου, 
• το γενικό τυπογραφικό σχεδιασμό (μέγεθος γραμμάτων, 

γραμματοσειρά, διάστιχο), 
• την ύπαρξη χρωμάτων, 
• την ύπαρξη εικόνων, 
• την ύπαρξη πινάκων και διαγραμμάτων, 
• την ύπαρξη ειδικών χώρων που απαιτούν συμπλήρωση, 
• την ύπαρξη λογότυπων, υπογραφών και σφραγίδων. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια ταξινομούμε τα κείμενα που έχει 
στη διάθεση της η ομάδα. 

Διατυπώνουμε υποθέσεις για τη χρήση των κειμένων της ομάδας. 

Εντοπίζουμε τ ι απαιτείτο κείμενο από το χρήστη του 
ως προς τις δεξιότητες γραμματισμού. 

• Να το διαβάσουμε στο σύνολο του; 
• Να επιλέξουμε και να διαβάσουμε ορισμένα σημεία μόνο; 
• Να το συμπληρώσουμε τσεκάροντας; 
• Να το συμπληρώσουμε γράφοντας κείμενο; 
• Να παραγάγουμε αντίστοιχο κείμενο; 
• Να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με την εφορεία; 
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3. ΘΕΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Μετά τη συζήτηση στην ομάδα σχετικά με τη χρήση των κειμένων και 
τις δεξιότητες γραμματισμού που απαιτούν, συζητούμε 
και καταγράφουμε: 

• τα θέματα που ενδιαφέρουν την ομάδα, 
• τα θέματα που ενδιαφέρουν καθέναν προσωπικά. 

Στην παραπάνω καταγραφή σημειώνουμε για ποιες διαδικασίες 
χρειαζόμαστε υποστήριξη και εκπαίδευση. 

4. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Σε κάθε κείμενο πρέπει να αναγνωρίζουμε τις βασικές παραμέτρους που 
επηρεάζουν τη συγκρότηση του, μερικές από τις οποίες παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα: 

Βασικές παράμετροι 

Ποιο είναι το θέμα του κειμένου/εντύπου; Τι πραγματεύεται; 
Ποιος είναι ο συντάκτης ή οι συντάκτες του κειμένου και ποιος 
ο σχεδιαστής; Αναφέρονται γλωσσικά ή/και σχεδιαστικά σε κάποια 
σημεία του κειμένου/εντύπου; 
Σε ποιους απευθύνεται αυτό το έντυπο; Αναφέρονται οι παραλήπτες 
του κειμένου; 
Ποια είναι η σχέση γλωσσικού και εικονικού στοιχείου 
στο κείμενο/έντυπο; 
Σε ποιες κοινωνικές περιστάσεις συναντούμε ανάλογα κείμενα; 
Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο κύριος σκοπός αυτών των κειμένων/εντύπων; 
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Α. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της το κείμενο 1 (α-δ) και 2 (α-γ), και πιθανώς 
και άλλες φορολογικές δηλώσεις, καθώς και το ειδικό ένθετο οδηγιών 
συμπλήρωσης τους της εφορείας. 

Προσδιορίζουμε τις βασικές παραμέτρους, με βάση τις ερωτήσεις 
της προηγούμενης σελίδας. 

Κατανοούμε την οργάνωση των εντύπων. 

• Για ποιο έντυπο πρόκειται; Πώς αποκαλείται; Πώς ξεχωρίζει σχεδιαστικά 
και γλωσσικά με μια πρώτη ματιά από άλλα έντυπα της εφορείας; 

• Σε πόσες και ποιες ενότητες χωρίζεται το κείμενο της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος; Ποια σχεδιαστικά και γλωσσικά στοιχεία 
δηλώνουν το διαχωρισμό των ενοτήτων του κειμένου; 
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• Σε πόσες και ποιες μεγάλες ενότητες χωρίζεται το φυλλάδιο 

της εφορείας που περιέχει οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης; 

• Ο σχεδιασμός του κειμένου διευκολύνει τον φορολογούμενο 

να ξεχωρίσει τις ενότητες; 

Αν όχι, σε ποια σημεία συναντήσατε δυσκολίες; 

• Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες στις οποίες δίνει έμφαση ο συντάκτης 

του κειμένου; Πώς το πετυχαίνει αυτό γλωσσικά και σχεδιαστικά; 

• Γύρω από ποιο μοτίβο οργανώνεται το περιεχόμενο κάθε ενότητας; 

Ποιο γίνεται πιο εύκολα κατανοητό; 

• Σας βοηθάει ο σχεδιασμός του εντύπου για να βρείτε ποια σημεία 

πρέπει να συμπληρώσετε και με ποιον τρόπο; 

• Σε ποια άλλα κείμενα σας παραπέμπει η δήλωση; 

Σε ποια από τα κείμενα αυτά έχετε πρόσβαση; 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο του κειμένου. 

• Σε ποια κατηγορία φορολογουμένων ανήκετε; Μπορείτε γρήγορα 

να εντοπίσετε τις ενότητες που σας αφορούν; 

• Με ποια σχεδιαστικά στοιχεία γίνεται αναφορά στην εφορεία; 

• Με ποια γλωσσικά και σχεδιαστικά στοιχεία η εφορεία απευθύνεται 

στον φορολογούμενο; 

• Είναι εύχρηστο και λειτουργικό το κείμενο της δήλωσης; 

Συζητήστε τ ι ρόλο παίζουν; 

α) οι τριψήφιοι αριθμοί δίπλα στα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν, 

β) οι αστερίσκοι, 

γ) οι παρενθέσεις, 

δ) οι παραπομπές σε άλλα σημεία του εντύπου με αριθμούς 

και γράμματα ή με τη λέξη «περίπτωση» 

[π.χ. «ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α: 1 [...] (εκτός περιπτ. 2, 3, 4, 5, 6 και 7)», 

«ΠΙΝΑΚΑΣ 4Ε: 6β [...] της περίπτωσης 6α»], 

ε) η συντομογραφία κτλ. (πώς μπορείτε να βρείτε τ ι περιλαμβάνει 

κάθε φορά η έκφραση «και τα λοιπά»;). 

• Σας καλύπτουν οι οδηγίες και οι διευκρινίσεις που βρίσκετε 

στο ειδικό ένθετο του υπουργείου Οικονομικών; (π.χ. ΠΙΝΑΚΑΣ 

4ε: 3); Για ποια σημεία χρειάζεστε επιπλέον οδηγίες; Προτείνετε 

για ποια σημεία θεωρείτε απαραίτητο να ενσωματωθούν οδηγίες 

συμπλήρωσης στο κείμενο 1. 
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• Με βάση το περιεχόμενο του κειμένου και των οδηγιών 

συμπλήρωσης του, να σχολιάσετε: 

α) Ποιος μπορεί να είναι ο «εκπρόσωπος», τα στοιχεία του οποίου 

γράφονται στο τέλος του πίνακα 1; 

β) Ποια η διαφορά μίσθωσης και υπεκμίσθωσης; 

γ) Ποιες είναι οι φοροαπαλλαγές που σας αφορούν; 

δ) Τι θα συμπληρώσετε αν, π.χ., είστε παντρεμένος και έχετε 

αυτοκίνητο; 

• Σας βοηθούν οι οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης; 

• Τι γνώσεις προϋποθέτει η συμπλήρωση του κειμένου 1 που δε 

διευκρινίζονται στο περιεχόμενο του ή στις οδηγίες που το συνοδεύουν; 

Λεξικογραμματική 

• Δίνοντας προτεραιότητα στις ενότητες της δήλωσης που σας αφορούν, 

να επισημάνετε όσες άγνωστες λέξεις ή φράσεις έχετε ή όσες λέξεις 

ή φράσεις σάς είναι μεν γνωστές, αλλά εδώ χρησιμοποιούνται με 

νέα, ειδική σημασία. Με την ομάδα σας ταξινομήστε τες σε κατηγορίες. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται παραδειγματικά κάποιες λέξεις 

/φράσεις του κειμένου. Συμπληρώστε κι εσείς όσες σας ενδιαφέρουν 

και προσπαθήστε να βρείτε τ ι σημαίνουν. Μπορείτε να υποθέσετε 

τη σημασία τους από τα συμφραζόμενα; Πού μπορείτε να ψάξετε 

για να επιβεβαιώσετε τις υποθέσεις σας ή να κοιτάξετε τις λέξεις και 

εκφράσεις για τις οποίες δε βρήκατε αρκετά στοιχεία στο κείμενο; 

Απευθυνθείτε, αν χρειαστεί, σε κάποιον ειδικό που θα σας εξηγήσει 

τις έννοιες του τομέα του. 

Λέξεις /εκφράσεις κειμένων Σημασία 

ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΑ 
& ΝΟΜΙΚΑ 

οικονομικό έτος 

καθαρό/ακαθάριστο εισόδημα 

τεκμαρτό εισόδημα 

ΑΛΛΟ 

ιδιοκατοίκηση 
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• Σε κάποιες ενότητες του κειμένου της φορολογικής δήλωσης 

χρησιμοποιούνται ρήματα και σε κάποιες άλλες ονόματα. 

Να τις εντοπίσετε και να σχολιάσετε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή 

η διαφοροποίηση. Ποιο είναι το κύριο γλωσσικό χαρακτηριστικό 

του κειμένου; 

• Στην ενότητα του πίνακα 4 «Φορολογούμενα εισοδήματα» 

να αντικαταστήσετε με ρήματα τα ονόματα που παρατίθενται 

με τη μορφή λίστας. 

• Με βάση τους τίτλους των πινάκων 1-12 να υποθέσετε ποιο είναι 

το περιεχόμενο τους. Είναι σαφές τ ι είδους στοιχεία περιλαμβάνει 

ο πίνακας 2, π.χ, με τίτλο «Πληροφοριακά στοιχεία»; 

Τι κοινό έχει ο πίνακας 2 με τον πίνακα 5 («Πρόσθετα πληροφοριακά 

στοιχεία»); Πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξει η διατύπωση 

των τίτλων, ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στις 

αντίστοιχες ενότητες; 

• Γιατί κατά τη γνώμη σας χρησιμοποιεί λόγιους τύπους ο συντάκτης 

της φορολογικής δήλωσης; Σημειώστε αυτούς που σας δυσκολεύουν 

ή σας φαίνονται αταίριαστοι με τη δημοτική. Ποιοι πιστεύετε ότι 

μπορούν και πρέπει να αντικατασταθούν με τύπους της δημοτικής; 

Συζητήστε δυσκολίες σχετικά με την κλίση τους. 

Επεξεργαζόμαστε τον κοινωνικό ρόλο των κειμένων. 

• Ποιοι πιστεύετε πως είναι οι στόχοι του εντύπου της δήλωσης: 

να ενημερώσει, να δεσμεύσει, να υποχρεώσει; Παραθέστε 

στοιχεία/φράσεις του κειμένου που δικαιολογούν την απάντηση σας. 

• Να σχολιάσετε το δεσμευτικό ρόλο του κειμένου. Να εντοπίσετε 

τα γλωσσικά και σχεδιαστικά στοιχεία που δηλώνουν δέσμευση 

για τον φορολογούμενο. 
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• Πώς διαμορφώνει το κείμενο της φορολογικής δήλωσης τη σχέση 

ανάμεσα στην εφορεία και στον φορολογούμενο; Είναι σχέση ισότητας, 

εξουσίας, δέσμευσης κτλ.; Να σχολιάσετε κατά πόσο, με βάση 

τα γλωσσικά και σχεδιαστικά στοιχεία του κειμένου, η εφορεία εμφανίζεται 

έμπρακτα -με το συγκεκριμένο έντυπο της- «στην υπηρεσία του πολίτη». 

• Στο κείμενο της φορολογικής δήλωσης γίνεται συχνή αναφορά 

σε κάποιους νόμους, οι οποίοι όμως δεν αναφέρονται στο ίδιο το 

κείμενο ούτε στις οδηγίες συμπλήρωσης. Αξιολογήστε με την ομάδα 

αυτό το γεγονός. Πιστεύετε ότι είναι σκόπιμο ο πολίτης να ψάξει σχετικά 

με τους νόμους που τον αφορούν ή όχι; Συζητήστε κατά πόσο ο πολίτης 

έχει άμεση πρόσβαση στους νόμους ή επαρκή πληροφόρηση σχετικά με 

αυτούς. Πιστεύετε ότι μπορείτε να τους ζητήσετε από τους υπαλλήλους 

της εφορείας, οι οποίοι τους χρησιμοποιούν; 

Δραστηριότητες 

• Να παρουσιάσετε στην ομάδα σας εν συντομία το περιεχόμενο της 

φορολογικής δήλωσης συντάσσοντας ένα προφορικό κείμενο. Αφού 

εντοπίσετε τις διαφορές των δύο κειμένων, γραπτού καιπροφορικού, 

να σχολιάσετε ποιο από τα δύο σας φαίνεται πιο προσιτό και γιατί. 

Με βάση τη συζήτηση αυτή να προτείνετε συγκεκριμένες βελτιώσεις 

-γλωσσικές και σχεδιαστικές- ώστε το κείμενο 1 να γίνει πιο κατανοητό. 

• Συμπληρώστε και υποβάλετε τη δήλωση σας ηλεκτρονικά και δοκιμάστε 

να δείτε την εκκαθάριση. Ποια πλεονεκτήματα έχει η ηλεκτρονική 

υποβολή της δήλωσης σας; Αν δεν έχετε υποβάλει μέχρι τώρα 

τη δήλωση σας ηλεκτρονικά, για ποιους λόγους το αποφεύγετε; 
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Β. Εντυπο εκκαθαριστικού σημειώματος (φόρου εισοδήματος) 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της το κείμενο 3 (α-β). 

Συζητούμε την εμπειρία μας από τέτοιου είδους κείμενα. 

Προσδιορίζουμε τις βασικές παραμέτρους με βάση τις ερωτήσεις 
της σελίδας 2. 

Κατανοούμε την οργάνωση των κειμένων. 

• Σε πόσες και ποιες ενότητες χωρίζεται το κείμενο του εκκαθαριστικού 
σημειώματος; Σημειώστε τα γλωσσικά και σχεδιαστικά στοιχεία 
που συντελούν στο χωρισμό του κειμένου σε ενότητες. 

• Συναντήσατε δυσκολία στον εντοπισμό των ενοτήτων; 
Αν ναι, να συζητήσετε στην ομάδα τους λόγους που σας δυσκόλεψαν. 

• Αξιολογήστε το σχεδιασμό του εντύπου. Είναι κατανοητός; 
Προτείνετε σχεδιαστικές βελτιώσεις προς την πληρέστερη 
κατανόηση του μηνύματος. 

• Διαπιστώνετε διαφορές ως προς την εσωτερική οργάνωση 
των ενοτήτων; Ποιες είναι αυτές; 

• Υπάρχουν ενότητες που θεωρείτε πιο σημαντικές από άλλες; 
Σας βοηθά ο σχεδιασμός του εντύπου στον εντοπισμό τους; 
Αν ναι, με ποιους τρόπους; 

• Σε ποιες ενότητες χωρίζεται το κείμενο των χρήσιμων πληροφοριών; 
Ποια γλωσσικά ή/και σχεδιαστικά στοιχεία σάς βοηθούν 
στο διαχωρισμό αυτό; 
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Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο του κειμένου. 

• Πώς συστήνεται σχεδιαστικά ο συντάκτης του κειμένου; 

• Σε ποια σημεία του κειμένου αναφέρεται ο αποδέκτης του 

και με ποιους τρόπους γίνεται αυτή η αναφορά; 

• Σε ποια σημεία του κειμένου αναγράφεται το ποσό που πρέπει 

να μας επιστραφεί ή που πρέπει να καταβάλουμε στην εφορεία; 

Με ποια σχεδιαστικά στοιχεία τονίζεται αυτή η πληροφορία; 

• Εστιάζοντας στις ενότητες «Εκκαθάριση Φ.Ε.» και «Ανάλυση 

εισοδημάτων, μειώσεων, εκπτώσεων, φόρων», κτλ., σας είναι 

κατανοητός ο τρόπος που υπολογίζεται η οφειλή σας ή το ποσό 

που πρέπει να σας επιστραφεί; 

• Το κείμενο ειδοποίησης επιστροφής φόρου εισοδήματος (στην κάτω 

αριστερή πλευρά του εντύπου) υπάρχει στα εκκαθαριστικά σημειώματα 

όλων των φορολογουμένων; 

• Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται αυτό το κείμενο; 

Πού αναγράφεται αυτό; 

• Με βάση το παραπάνω κείμενο, να σχολιάσετε: 

α) Με ποιον τρόπο μπορούμε να εισπράξουμε τα χρήματα 

που μας αναλογούν; 

β) Τι μπορούμε να κάνουμε αν λάβουμε το εκκαθαριστικό σημείωμα 

με καθυστέρηση και έχει λήξει η προθεσμία; 

• Εστιάζοντας στο κείμενο των χρήσιμων πληροφοριών, να αναφέρετε: 

α) Ποιες είναι οι χρήσεις του εκκαθαριστικού σημειώματος; 

β) Τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση που διαφωνούμε με τα ποσά 

οφειλής ή επιστροφής φόρου; 

Θεωρείτε σημαντικές τις παραπάνω πληροφορίες; 

Ήταν εύκολος ο εντοπισμός τους; 

Λεξικογραμματική 

• Υπάρχουν λέξεις/φράσεις που δε γνωρίζετε τη σημασία τους; 

Να τις επισημάνετε και να συζητήσετε τη σημασία τους με την ομάδα. 

• Ποιο είναι το κύριο γλωσσικό χαρακτηριστικό του κειμένου 

του εκκαθαριστικού σημειώματος (ονόματα, ρήματα, αντωνυμίες κτλ.); 

Δώστε παραδείγματα. 

• Με βάση τα παραπάνω, χαρακτηρίστε υφολογικά το κείμενο. 

Παρουσιάζει διαφορές από το κείμενο της φορολογικής δήλωσης 

εισοδήματος; 
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• Στην ενότητα «Γενικές πληροφορίες» του κειμένου των χρήσιμων 

πληροφοριών να επισημάνετε τις λέξεις / φράσεις που δηλώνουν 

υποχρέωση για τον φορολογούμενο, καθώς κι εκείνες που 

αναφέρονται στα δικαιώματα του. Τι εικόνα δημιουργείται για τον 

φορολογούμενο; 

Επεξεργαζόμαστε τον κοινωνικό ρόλο των κειμένων. 

• Ποιοι οι στόχοι του κειμένου του εκκαθαριστικού σημειώματος: 

ενημέρωση, δέσμευση, υποχρέωση; Παραθέστε στοιχεία 

/φράσεις του κειμένου που δικαιολογούν την απάντηση σας. 

• Με βάση τα γλωσσικά/κειμενικά και σχεδιαστικά στοιχεία 

των κειμένων, να σχολιάσετε τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ 

του συντάκτη και του αποδέκτη του μηνύματος, δηλαδή μεταξύ 

της εφορείας και του φορολογούμενου. Πώς χαρακτηρίζετε 

τη σχέση αυτή; Σχολιάστε αν παρουσιάζει ομοιότητες ή διαφορές 

με τη σχέση που δημιουργούν τα άλλα κείμενα της ενότητας. 

• Σχολιάστε αν στην άνιση σχέση μεταξύ της εφορείας και του πολίτη 

που δημιουργεί το κείμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος, 

συμβάλλει και το γεγονός ότι τα ποσά που αναγράφονται 

παρουσιάζονται ως απόλυτα ακριβή. 

Δραστηριότητα 

• Να περιγράψετε προφορικά το μήνυμα του κειμένου του 

εκκαθαριστικού σημειώματος, εστιάζοντας στις ενότητες «Εκκαθάριση 

Φ.Ε.» και «Ανάλυση εισοδημάτων, μειώσεων, εκπτώσεων, φόρων κτλ.». 

Αυτό το κείμενο σας φαίνεται περισσότερο κατανοητό; Συζητήστε με 

την ομάδα για τις διαφορές των δύο κειμένων. 

5. ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

• Έχοντας τώρα μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τη 

διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, 

συγκεντρώστε όσες απορίες εξακολουθείτε να έχετε σχετικά 

με τη συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης. 

Κάποιοι από την ομάδα απευθυνθείτε σε έναν υπάλληλο 

της εφορείας και ζητήστε του σχετικές διευκρινίσεις. 
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Θα μπορούσατε, π.χ., να ζητήσετε διευκρινίσεις αναφορικά με 
κάποιους νόμους που αναφέρονται στη δήλωση 
και αφορούν την περίπτωση σας. Οι υπόλοιποι συντάξτε ένα γραπτό 
μήνυμα με ανάλογο περιεχόμενο και στείλτε το με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail) στην εφορεία. Αξιολογήστε στην ομάδα 
τις απαντήσεις που θα πάρετε. Ποιος από τους δύο τρόπους 
επικοινωνίας ήταν πιο αποτελεσματικός και ολοκληρωμένος; 

• Επισκεφτείτε τη ΔΟΥ σας και ενημερωθείτε από έναν υπάλληλο για 
το τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που διαφωνείτε με 
το ποσό του εκκαθαριστικού σας σημειώματος. Το ποσό δηλαδή 
που πρέπει να πληρώσετε είναι διαφορετικό από αυτό που έχετε 
υπολογίσει ή από το ποσό που σας βγάζει ηλεκτρονικά το πρόγραμμα 
εκκαθάρισης στο TAXISnet. Τι ενέργειες μπορείτε να κάνετε, ώστε να 
αναγνωριστεί το λάθος; Αξιολογήστε κατά πόσο η πληροφόρηση σας 
είναι ακριβής και σχεδιάστε τις κινήσεις σας έτσι ώστε να επιλύσετε 
τη διαφορά με το μικρότερο δυνατό κόστος σε χρόνο και χρήμα. 

6. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΟΥ 

Να τεκμηριώσετε γραπτά σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι προσωπικοί 
και ομαδικοί στόχοι που θέσατε από την αρχή και να συζητήσετε 
τ ι στόχους θέλετε να πετύχετε στο άμεσο μέλλον. 

Τέλος, ο εκπαιδευτής σας θα αναφέρει στην ομάδα ποιοι στόχοι 
πιστεύει ότι έχουν επιτευχθεί και θα ακολουθήσει συζήτηση. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Μαντώ Καραλή & Χριστίνα Λύκου 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
κείμενο 1α 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
κείμενο 1β 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
κείμενο 1γ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
κείμενο 1δ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
κείμενο 2α 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
κείμενο 2γ 







Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε Ο Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Στις εφαρμογές γραμματισμού της ενότητας αυτής 
επιδιώκεται η εξοικείωση με τις επικοινωνιακές 
και γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται με τ α 
τραπεζικά δάνεια. 
Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση και 
η αποτελεσματική χρήση ειδών αυθεντικών 
κειμένων που συναντώνται στη διαδικασία 
χορήγησης δανείου, όπως: 

• διαφημιστικά φυλλάδια προώθησης 
τραπεζικών δανείων, 

• έντυπα «ειδοποίησης λογαριασμού» 
τραπεζικών δανείων, 

• επιστολές αλληλογραφίας με την τράπεζα. 

Συγχρόνως επιδιώκεται: 
• η ανάπτυξη γενικότερων στρατηγικών μάθησης 

και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, 
• η κριτική αποτίμηση των συγκεκριμένων τραπεζικών 

υπηρεσιών, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μην 
περιορίζεται στην απλή αναπαραγωγή τους. 
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Διάρκεια 
Προγράμματος 
80 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
8-12 ώρες 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συζητούμε στην ομάδα τις εμπειρίες μας -προσωπικές ή τρίτων-
σχετικά με τη χορήγηση δανείων. 

Προσδιορίζουμε επιμέρους διαδικασίες που σχετίζονται με τη 
χορήγηση δανείων, καθώς και είδη κειμένων που τις συνοδεύουν. 

Φέρτε και εσείς στην ομάδα υλικό σχετικά με τη χορήγηση 
τραπεζικών δανείων. 

Στην αναζήτηση αυτή θα συναντήσουμε διαφορετικά μεταξύ τους 
κείμενα, όπως είναι τα κείμενα που υπάρχουν στο φάκελο της ενότητας. 

2. ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΩ 

Εντοπίζουμε τις διαφορές ανάμεσα στα κείμενα που έχει στη διάθεση της 
η ομάδα, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

• το μέγεθος και το σχήμα του εντύπου, 
• το γενικό τυπογραφικό σχεδιασμό (μέγεθος γραμμάτων, επιλογή 

γραμματοσειράς, διάστιχο), 
• την ύπαρξη χρωμάτων, 
• την ύπαρξη εικόνων, 
• την ύπαρξη πινάκων και διαγραμμάτων, 
• την ύπαρξη ειδικών χώρων που απαιτούν συμπλήρωση, 
• την ύπαρξη λογότυπων και υπογραφών. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια ταξινομούμε τα κείμενα που έχει στη 
διάθεση της η ομάδα. 

Διατυπώνουμε υποθέσεις για τη χρήση των κειμένων της κάθε 
ομάδας. 

Εντοπίζουμε τ ι απαιτείτο κείμενο από το χρήστη του ως προς τις 
δεξιότητες γραμματισμού: 

• Να το διαβάσουμε στο σύνολο του; 
• Να το διαβάσουμε αποσπασματικά; 
• Να το συμπληρώσουμε τσεκάροντας; 
• Να το συμπληρώσουμε συντάσσοντας κείμενο; 
• Να παραγάγουμε αντίστοιχο κείμενο, λ.χ. αλληλογραφία; 
• Να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με υπηρεσίες της τράπεζας; 

2 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

3. ΘΕΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Μετά τη συζήτηση στην ομάδα σχετικά με τη χρήση των κειμένων 
και τις δεξιότητες γραμματισμού που απαιτούν, συζητούμε και 
καταγράφουμε: 

• τα θέματα που ενδιαφέρουν την ομάδα, 
• τα θέματα που ενδιαφέρουν καθέναν προσωπικά. 

Στην παραπάνω καταγραφή σημειώνουμε για ποιες διαδικασίες 
χρειαζόμαστε υποστήριξη και εκπαίδευση. 

4. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Σε κάθε κείμενο πρέπει να αναγνωρίζουμε τις βασικές παραμέτρους 
που επηρεάζουν τη συγκρότηση του, μερικές από τις οποίες 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Βασικές παράμετροι 

• 

• 

Ποιο είναι το θέμα του κειμένου; Τι πραγματεύεται; 
Ποιος είναι ο συντάκτης ή οι συντάκτες του κειμένου και ποιος 
ο σχεδιαστής; Αναφέρονται γλωσσικά ή/και σχεδιαστικά σε κάποια 
σημεία του κειμένου; 
Σε ποιους απευθύνεται αυτό το κείμενο; Αναφέρονται οι παραλήπτες 
του κειμένου; 
Ποια είναι η σχέση γλωσσικού και εικονικού στοιχείου στο κείμενο; 
Σε ποιες κοινωνικές περιστάσεις συναντούμε ανάλογα κείμενα; 
Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο κύριος σκοπός αυτών των κειμένων; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Α. Διαφημιστικά φυλλάδια προώθησης τραπεζικών δάνειων 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της τα κείμενα 1 (α-η) και 2 (α-δ), και ενδεχομένως 
και άλλα κείμενα του ίδιου τύπου. 

Προσδιορίζουμε τις βασικές παραμέτρους, με βάση τις ερωτήσεις 
της προηγούμενης σελίδας. 

Κατανοούμε την οργάνωση των κειμένων. 

• Σε ποιες ενότητες χωρίζεται το κείμενο της Eurobank; 
Ποια γλωσσικά και εικονικά στοιχεία συντελούν στο διαχωρισμό 
του κειμένου σε ενότητες; 

• Σε ποιες ενότητες χωρίζεται το κείμενο της Alpha Bank; 
Ποια στοιχεία, σχεδιαστικά ή/και γλωσσικά, βοηθούν στο χωρισμό 
του κειμένου σε ενότητες; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

• Γύρω από ποιο μοτίβο οργανώνεται η μετάδοση του μηνύματος 

στο κείμενο της Eurobank; 

• Με ποια σχεδιαστικά στοιχεία σηματοδοτείται η οργάνωση 

της πληροφορίας σε ενότητες; 

Μελετάμε το εικονικό μέρος των κειμένων και τ η σχέση του 
με το γλωσσικό. 

• Ποια είναι η σχέση του εικονικού μέρους με το γλωσσικό 

που συνοδεύει; (συμπληρωματική, επεξηγηματική κτλ.) 

• Ποιες λέξεις/φράσεις των κειμένων σχετίζονται με το οπτικό θέμα; 

• Στο εικονικό μέρος του εντύπου της Eurobank ποια κοινωνικά 

στερεότυπα προβάλλονται και αναπαράγονται αναφορικά με τις 

επαγγελματικές επιλογές των δύο φύλων; (π.χ. άνδρας μηχανικός, 

γυναίκα κομμώτρια). 

• Πώς συσχετίζεται το αντικείμενο που απεικονίζεται στο εξώφυλλο 

του εντύπου της Alpha Bank με το συγκεκριμένο προϊόν που αυτό 

προωθεί; 

• Ποια καταναλωτικά αγαθά προβάλλονται από τις εικόνες του 

κειμένου της Álpha Bank; Ποια εικόνα κατασκευάζουν για το 

σύγχρονο καταναλωτή; 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο των κειμένων. 

• Πώς το συνθηματικό «σλόγκαν» στο εξώφυλλο του κειμένου 

της Eurobank προωθεί τη χορήγηση του συγκεκριμένου δανείου 

από την τράπεζα; 

• Ποιες από τις ερωτήσεις του εντύπου θεωρείτε ιδιαίτερα 

σημαντικές για την πληροφόρηση σας και ποιες λιγότερο; 

Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται 

στο έντυπο και που τις θεωρείτε απαραίτητες; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

• Σύμφωνα με το περιεχόμενο των κειμένων, ποια χαρακτηριστικά 

αποδίδονται στον αποδέκτη του μηνύματος; 

(Στηρίξτε την απάντηση σας με φράσεις από τα κείμενα.) 

ΚΕΙΜΕΝΟ ALPHA BANK ΚΕΙΜΕΝΟ EUROBANK ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

• Πώς σκιαγραφείται ο αποδέκτης του μηνύματος των δύο κειμένων; 

Είναι ο ίδιος και για τα δύο κείμενα, ή παρουσιάζει διαφορετικά 

χαρακτηριστικά; 

Λεξικογραμματική 

• Κύριο χαρακτηριστικό των διαφημιστικών κειμένων είναι η χρήση 

της αντωνυμίας β’ προσώπου «εσύ», «εσείς». Παρατηρήστε αν αυτό 

ισχύει στα δύο κείμενα μας και σημειώστε μερικές περιπτώσεις. 

ΚΕΙΜΕΝΟ ALPHA BANK ΚΕΙΜΕΝΟ EUROBANK 

• Σε ποιες ενότητες χρησιμοποιείται συχνότερα; Ποιο σκοπό πιστεύετε 

ότι εξυπηρετεί αυτή η πρακτική; 

• Στο κείμενο της Eurobank ποιες λέξεις/φράσεις (ονόματα, ρήματα 

κτλ.) αναφέρονται στο Ανοικτό Επαγγελματικό Δάνειο; 

Ποια χαρακτηριστικά τού αποδίδονται και τ ι σκοπό αυτό εξυπηρετεί; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

• Στην πρώτη σελίδα του φυλλαδίου της Eurobank να 
αντικαταστήσετε τα ουσιαστικά με ρήματα, συνεχίζοντας 
την πρόταση: 

Με το Ανοικτό Επαγγελματικό της EFG έχετε άμεσα χρήματα για: 

Η& ϋειζουρ^ήάεζε uau να. avcutzv^eze ζη δουϋειά 6&ς 

Εξετάζουμε τον κοινωνικό ρόλο των κειμένων 

• Δίνονται ενδεικτικά στόχοι των κειμένων αυτής της κατηγορίας. 
Συμπληρώστε, αν θέλετε, και άλλους και παραθέστε στοιχεία 
/φράσεις των κειμένων που αιτιολογούν την απάντηση σας. 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Προβολή προϊόντος/διαφήμιση 

Ενημέρωση 

Προτροπή για χρήση 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

• Ποιες είναι οι λέξεις/φράσεις-κλειδιά με τις οποίες τα κείμενα 
προσπαθούν να πείσουν και να προωθήσουν το προϊόν; 

• Θεωρείτε ότι είναι αποτελεσματικές και πετυχαίνουν το στόχο τους; 

Β. Έντυπα ενημέρωσης-ειδοποίησης λογαριασμών τραπεζικών δανείων 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της το κείμενο 3, και ενδεχομένως και άλλα 
κείμενα του ίδιου τύπου. 
Συζητούμε την εμπειρία μας από τέτοιου είδους κείμενα. 

Προσδιορίζουμε τις βασικές παραμέτρους, με βάση τις ερωτήσεις 
της σελίδας 3. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Κατανοούμε την οργάνωση του κειμένου. 

• Σε ποιες θεματικές ενότητες διακρίνεται το κείμενο; Υπάρχουν 

γλωσσικά και σχεδιαστικά στοιχεία που συντείνουν σε αυτό το 

διαχωρισμό; 

• Υπάρχουν κάποιες ενότητες στις οποίες δίνεται μεγαλύτερη 

σημασία από άλλες; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

• Σας είναι κατανοητός ο σχεδιασμός του εντύπου; Αν όχι, σε ποια 

σημεία συναντήσατε δυσκολίες; Ποιες αλλαγές θα προτείνατε 

στο σχεδιασμό του κειμένου προς την κατεύθυνση της 

πληρέστερης κατανόησης του μηνύματος; 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο του κειμένου. 

• Τι είδους δάνειο αφορά ο συγκεκριμένος λογαριασμός και από 

ποια γλωσσικά και σχεδιαστικά στοιχεία γίνεται αυτό αντιληπτό; 

• Ποιες πληροφορίες θεωρείτε ιδιαίτερα σημαντικές αναφορικά 

με μια ειδοποίηση λογαριασμού δανείου; Υπάρχουν αυτές στο 

εν λόγω κείμενο; Θεωρείτε ότι τους έχει δοθεί η απαιτούμενη 

έμφαση, αν λάβετε υπόψη σας το σχεδιασμό του κειμένου; 

• Στο κείμενο φαίνεται ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο χρονικό 

εντοπισμό των λογαριασμών του δανείου. Από ποια σχεδιαστικά 

στοιχεία γίνεται αντιληπτό αυτό και σε ποια μέρη του κειμένου; 

Συμφωνείτε με αυτή την επιλογή του κειμένου; 

Λεξικογραμματική 

• Να επισημάνετε στο κείμενο τις λέξεις/φράσεις που δε γνωρίζετε 

τη σημασία τους. Αφορούν ειδικούς όρους οικονομικών 

συναλαγών; Συζητήστε τη σημασία τους. 

• Ποιες λέξεις/φράσεις αναφέρονται στη μηνιαία δόση 

του δανείου και ποιες στο συνολικό κεφάλαιο του δανείου 

που χορηγήθηκε; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

• Στο κείμενο χρησιμοποιούνται ονοματοποιήσεις, δηλαδή μετατροπή 

των ρηματικών διαδικασιών σε ονόματα,με τις οποίες δίνεται έμφαση 

στο αποτέλεσμα μιας δράσης. Αντικαταστήστε τα ονόματα του 

κειμένου με ρήματα. 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ 

Αγορά έτοιμης κατοικίας Να αγοράσω έτοιμη κατοικία 

• Παρατηρήστε ποιο είναι το κυρίαρχο γλωσσικό χαρακτηριστικό του 

κειμένου, π.χ. ρήματα, ονόματα ή αντωνυμίες. Δώστε παραδείγματα. 

Επεξεργαζόμαστε τον κοινωνικό ρόλο του κειμένου. 

• Ποιοι οι στόχοι του κειμένου; Σας δίνονται παραδειγματικά κάποιοι 

στόχοι. Να παραθέσετε στοιχεία/φράσεις του κειμένου που 

αιτιολογούν την απάντηση σας. 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ενημέρωση 

Προτροπή για χρήση 

Υποχρέωση 

Δέσμευση 

Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο κύριος στόχος του κειμένου; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

• Θεωρείτε ότι το κείμενο ενημέρωσης-ειδοποίησης λογαριασμού 
δημιουργεί διαφορετική σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων (π.χ. 
σχέση δέσμευσης, δημιουργία υποχρεώσεων) συγκριτικά με 
άλλου τύπου ενημερωτικά κείμενα, π.χ. τα διαφημιστικά φυλλάδια 
προώθησης τραπεζικών δανείων; 
Συζητήστε με ποιους τρόπους συμβαίνει αυτό και γιατί; 

• Δεδομένης της δεσμευτικής σχέσης που δημιουργεί το κείμενο, 
προτείνετε και άλλους τρόπους μετάδοσης του μηνύματος 
(γλωσσικούς και σχεδιαστικούς) ώστε το κείμενο: 

• να δημιουργεί μικρότερη απόσταση μεταξύ 
των εμπλεκομένων, 

• να είναι περισσότερο κατανοητό. 

Δραστηριότητα 

Περιγράψτε προφορικά το μήνυμα του κειμένου εστιάζοντας 
στην ενότητα «Ανάλυση λογαριασμού». Συζητήστε για τις διαφορές 
των δύο κειμένων και για το ποιο από τα δύο σας φαίνεται πιο 
προσιτό. Θα προτιμούσατε η ειδοποίηση λογαριασμού 
που λαμβάνετε να έχει περισσότερο τα χαρακτηριστικά 
του προφορικού κειμένου; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Γ. Αλληλογραφία αναφορικά με τραπεζικά δάνεια 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της το κείμενο 4, και ενδεχομένως 
και άλλα κείμενα του ίδιου τύπου. Συζητούμε την εμπειρία μας 
από τέτοιου είδους κείμενα. 

Προσδιορίζουμε τις βασικές παραμέτρους, με βάση τις ερωτήσεις 
της σελίδας 3. 

Κατανοούμε την οργάνωση του κειμένου. 

• Ποιες οι θεματικές ενότητες του κειμένου; Ποια γλωσσικά ή/και 
σχεδιαστικά στοιχεία συντελούν στο χωρισμό του κειμένου σε ενότητες; 

• Τι είδους κείμενο είναι και ποια τα στοιχεία -γλωσσικά και 
σχεδιαστικά- που σας οδηγούν στη συγκεκριμένη απάντηση; 

• Δώστε ένα σύντομο τίτλο σε κάθε ενότητα. Με ποιον τρόπο 
σάς βοηθούν στην κατανόηση της οργάνωσης του κειμένου; 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο του κειμένου. 

• Πώς συστήνεται σχεδιαστικά ο συντάκτης και πώς ο αποδέκτης 
του μηνύματος; 

• Εστιάζοντας στις δύο πρώτες παραγράφους του κειμένου, 
σχολιάστε ποιο είναι το θέμα που πραγματεύεται το κείμενο. 

• Σε ποια στοιχεία/πληροφορίες του κειμένου δίνεται μεγαλύτερη 
έμφαση και με ποιους σχεδιαστικούς και γλωσσικούς τρόπους 
σηματοδοτείται αυτό; 

12 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

• Στο κείμενο χρησιμοποιείται πολύ συχνά το α' πληθυντικό πρόσωπο 

«εμείς». Σχολιάστε σε ποιους αναφέρεται και τ ι αποτέλεσμα έχει 

στη διαμόρφωση της σχέσης συντάκτη-αποδέκτη κειμένου. 

• Αξιολογήστε αν ο συγκεκριμένος τρόπος μετάδοσης του μηνύματος, 

δηλαδή μέσω επιστολής, είναι αποτελεσματικός. 

Μπορείτε να σκεφτείτε κι άλλους τρόπους μετάδοσης του μηνύματος; 

• Στο κείμενο γίνεται προσπάθεια να προωθηθεί ένα συγκεκριμένο 

προϊόν. Με ποια γλωσσικά στοιχεία (ρήματα, επιρρήματα, φράσεις) 

προσπαθεί ο συντάκτης του μηνύματος να πείσει τον αποδέκτη να 

κάνει χρήση του νέου προϊόντος; Αξιολογήστε την παραπάνω τακτική. 

Λεξικογραμματική 

• Ποιες οι λέξεις/φράσεις που αναφέρονται στη χορήγηση δανείου; 

• Σε ποιο σημείο του κειμένου δίνονται στοιχεία σχετικά με το δάνειο 

που έχει ήδη χορηγηθεί; 

• Παρατηρήστε τον τρόπο εκφοράς ορισμένων ρημάτων του κειμένου, 

π.χ. «θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε», «θα θέλαμε να σας 

διαβεβαιώσουμε». Πώς διαμορφώνει ο συγκεκριμένος τρόπος 

εκφοράς τη σχέση των εμπλεκομένων, δηλαδή συντάκτη και 

αποδέκτη του μηνύματος; Μπορείτε να σκεφτείτε εναλλακτικούς 

τρόπους εκφοράς των ρημάτων; 

• Σημειώστε μερικά από τα ρήματα του κειμένου και παρατηρήστε 

τους μετέχοντες. Ποιο το υποκείμενο και ποιο το αντικείμενο 

των περισσοτέρων; 

• Παρατηρείτε κάποιο άλλο υποκείμενο; Αν ναι, να σημειώσετε 

σε ποιες περιπτώσεις. 

• Με βάση τα ρήματα και τους μετέχοντες στο κείμενο, ποια εικόνα 

δημιουργείται για το συντάκτη και ποια για τον αποδέκτη του 

μηνύματος; Πώς αναπαριστώνται δηλαδή οι εμπλεκόμενοι; 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Εξετάζουμε τον κοινωνικό ρόλο των κειμένων. 

• Να επισημάνετε τους στόχους του κειμένου παραθέτοντας 
στοιχεία /φράσεις του κειμένου που δικαιολογούν την απάντηση σας. 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Προβολή προϊόντος/Διαφήμιση 

Ενημέρωση 

Προτροπή για χρήση 

Διαμαρτυρία 

Προειδοποίηση 

Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο κύριος στόχος του κειμένου; 

• Με γνώμονα τον κύριο στόχο του κειμένου, να αναφέρετε 
τις πρακτικές προώθησης που χρησιμοποιούνται στο κείμενο, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο το γλωσσικό όσο και το εικονικό μέρος. 

Μπορείτε να σκεφτείτε και κάποιες άλλες περιστάσεις επικοινωνίας 
στις οποίες χρησιμοποιούνται ανάλογες πρακτικές; 

• Τι είδους σχέση δημιουργείται ανάμεσα στο συντάκτη και στον αποδέκτη 
του μηνύματος; Πώς θα τη χαρακτηρίζατε; (π.χ. σχέση ανισότητας, 
οικειότητας, τυπική, ισχύος κτλ.) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 
παραθέτοντας στοιχεία -γλωσσικά ή/και σχεδιαστικά- του κειμένου. 

Δραστηριότητα 

Αξιολογήστε πώς αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία του κειμένου ως 
προς την επίτευξη των στόχων που αυτό θέτει. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

5. ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Αντιπαραβάλλουμε τα διαφημιστικά κείμενα προώθησης τραπεζικών 
δανείων με το κείμενο ενημέρωσης-ειδοποίησης λογαριασμών ως 
προς το γλωσσικό και εικονικό / σχεδιαστικό τους μέρος. 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Συζητούμε τους πιθανούς λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτή 
η διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο κείμενα. 

Συζητούμε επίσης αν υπάρχουν διαφορές ως προς τις πληροφορίες 
που κάθε κείμενο επιλέγει να παράσχει, καθώς και τους λόγους 
για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Με βάση τα παραπάνω, 
τ ι συμπεράσματα μπορούμε να συναγάγουμε για τους σκοπούς 
των συντακτών των κειμένων; 

Επιλέξτε ένα διαφημιστικό έντυπο για ένα δάνειο που σας 
ενδιαφέρει και ζητήστε από έναν υπάλληλο της τράπεζας να σας 
ενημερώσει σχετικά. Γνωρίζοντας τώρα γενικότερα τα είδη κειμένων 
που αφορούν την υπηρεσία των τραπεζικών δανείων, καθώς και τους 
όρους χορήγησης και τις υποχρεώσεις σας, αξιολογήστε κατά πόσο 
η πληροφόρηση σας για την υπηρεσία αυτή από τον υπάλληλο ήταν 
ακριβής και ολοκληρωμένη. Υπήρξαν σημαντικές πληροφορίες που 
αποσιωπήθηκαν; Π.χ. τι γίνεται στην περίπτωση που αδυνατεί κανείς 
να εξοφλήσει μία ή περισσότερες δόσεις ενός δανείου; Μεταφέρετε 
την εμπειρία σας στην τάξη και συζητήστε ανάλογα περιστατικά με 
τους συμμαθητές σας. 
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6. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΟΥ 

Διαβάστε τους δικούς σας αρχικούς στόχους, καθώς και της ομάδας σας. 
Σχολιάστε γραπτά το βαθμό επίτευξης τους και συζητήστε νέους στόχους 
που αφορούν είτε την παρακολούθηση προγραμμάτων στο Κέντρο 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων είτε την οργάνωση της κοινωνικο-οικονομικής 
σας δραστηριότητας. 

Επιπλέον ο εκπαιδευτής σας θα αναφέρει στην ομάδα ποιοι στόχοι 
θεωρεί εκείνος ότι επιτεύχθησαν και θα ακολουθήσει συζήτηση. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Χριστίνα Λύκου & Βαγγέλης Ιντζίδης 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
κείμενο 1α 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
κείμενο 1β 

ΟΙΚΤΟ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
κείμενο 1γ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
κείμενο 1δ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
κείμενο 1ε 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
κείμενο 1στ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
κείμενο 1ζ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
κείμενο 1η 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
κείμενο 2α 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
κείμενο 2β 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
κείμενο 2γ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
κείμενο 2δ 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
κείμενο 3 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
κείμενο 4 



ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΈΣ 

Στις εφαρμογές γραμματισμού της ενότητας αυτής 
επιδιώκεται η εξοικείωση με τις επικοινωνιακές 
και γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται με τις 
πιστωτικές κάρτες. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση και η αποτελεσματική 
χρήση ειδών αυθεντικών κειμένων που συναντώνται 
στη διαδικασία έκδοσης πιστωτικών καρτών, όπως: 

• διαφημιστικά φυλλάδια προώθησης πιστωτικών καρτών, 

• αιτήσεις έκδοσης πιστωτικών καρτών, 

• επιστολές αλληλογραφίας με την τράπεζα αναφορικά 

π.χ. με την καθυστέρηση εξόφλησης λογαριασμού 

πιστωτικών καρτών. 

Συγχρόνως επιδιώκεται: 

• η ανάπτυξη γενικότερων στρατηγικών μάθησης 

και μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

• η κριτική αποτίμηση των συγκεκριμένων τραπεζικών 
υπηρεσιών, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μην περιορίζεται 
στην απλή αναπαραγωγή τους. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
80 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
8-12 ώρες 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συζητούμε στην ομάδα τις εμπειρίες μας -προσωπικές ή τρίτων-
σχετικά με την έκδοση πιστωτικών καρτών. 

Προσδιορίζουμε επιμέρους διαδικασίες που σχετίζονται με την 
έκδοση πιστωτικών καρτών, καθώς και είδη κειμένων που τις 
συνοδεύουν. 

Φέρτε και εσείς στην ομάδα υλικό σχετικά με τις πιστωτικές κάρτες. 

Στην αναζήτηση αυτή θα συναντήσουμε διαφορετικά μεταξύ τους 
κείμενα, όπως είναι τα κείμενα που υπάρχουν στο φάκελο της ενότητας. 

2. ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΩ 

Εντοπίζουμε τις διαφορές ανάμεσα στα κείμενα που έχει στη διάθεση 
της η ομάδα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

• το μέγεθος και το σχήμα του εντύπου, 
• το γενικό τυπογραφικό σχεδιασμό (μέγεθος γραμμάτων, 

γραμματοσειρά, διάστιχο), 
• την ύπαρξη χρωμάτων, 
• την ύπαρξη εικόνων, 
• την ύπαρξη πινάκων και διαγραμμάτων, 
• την ύπαρξη ειδικών χώρων που απαιτούν συμπλήρωση, 
• την ύπαρξη λογότυπων, υπογραφών και σφραγίδων. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια ταξινομούμε τα κείμενα που έχει στη 
διάθεση της η ομάδα. 

Διατυπώνουμε υποθέσεις για τη χρήση των κειμένων της κάθε ομάδας. 

Εντοπίζουμε τ ι απαιτείτο κείμενο από το χρήστη του ως προς τις 
δεξιότητες γραμματισμού: 

• Να το διαβάσουμε στο σύνολο του; 
• Να το διαβάσουμε αποσπασματικά; 
• Να το συμπληρώσουμε τσεκάροντας; 
• Να το συμπληρώσουμε συντάσσοντας κείμενο; 
• Να παραγάγουμε αντίστοιχο κείμενο; 
• Να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με υπηρεσίες της τράπεζας; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

3. ΘΕΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Μετά τη συζήτηση στην ομάδα σχετικά με τη χρήση των κειμένων 
και τις δεξιότητες γραμματισμού που απαιτούν, συζητούμε και 
καταγράφουμε: 

• τα θέματα που ενδιαφέρουν την ομάδα, 
• τα θέματα που ενδιαφέρουν καθέναν προσωπικά. 

Στην παραπάνω καταγραφή σημειώνουμε για ποιες διαδικασίες 
χρειαζόμαστε υποστήριξη και εκπαίδευση. 

4. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Σε κάθε κείμενο πρέπει να αναγνωρίζουμε τις βασικές παραμέτρους 
που επηρεάζουν τη συγκρότηση του, μερικές από τις οποίες 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Βασικές παράμετροι 

• Ποιο είναι το θέμα του κειμένου; Τι πραγματεύεται; 
• Ποιος είναι ο συντάκτης ή οι συντάκτες του κειμένου και ποιος 

ο σχεδιαστής; Αναφέρονται γλωσσικά ή/και σχεδιαστικά 
σε κάποια σημεία του κειμένου; 

• Σε ποιους απευθύνεται αυτό το κείμενο; Αναφέρονται 
οι παραλήπτες του; 

• Ποια είναι η σχέση γλωσσικού και εικονικού στοιχείου στο κείμενο; 
• Σε ποιες κοινωνικές περιστάσεις συναντούμε ανάλογα κείμενα; 
• Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο κύριος σκοπός αυτών των κειμένων; 
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• Τα κείμενα αυτά διακρίνονται και σε επιμέρους υποενότητες; 

Αν ναι, να τις εντοπίσετε και να σχολιάσετε την ύπαρξη υποενοτήτων 

σε ορισμένες μόνο ενότητες των κειμένων. Ποια γλωσσικά και 

σχεδιαστικά στοιχεία σας βοήθησαν στο διαχωρισμό αυτό; 

• Ποιες θεματικές ενότητες των κειμένων θεωρείτε πιο σημαντικές 

για την πληροφόρηση σάς αναφορικά με την υπηρεσία των 

πιστωτικών καρτών; 

• Σε ποιες ενότητες δώσατε εσείς μεγαλύτερη έμφαση; Ποιες 

ενότητες δηλαδή σας τράβηξαν αρχικά την προσοχή και γιατί; 

• Ποιο μοτίβο οργάνωσης του μηνύματος ακολουθούν τα δύο αυτά 

κείμενα; Συζητήστε αν είναι το ίδιο και σχολιάστε το επικοινωνιακό 

αποτέλεσμα που έχουν. 

Μελετάμε το εικονικό μέρος των κειμένων και τ η σχέση του 
με το γλωσσικό. 

• Πώς σηματοδοτείται οπτικά η αλλαγή της θεματικής ενότητας σε 

αυτά τα κείμενα; 

• Και στα δύο κείμενα κάθε ενότητα συνοδεύεται από μια εικόνα. 

Ποια είναι η σχέση του γλωσσικού μέρους με το αντίστοιχο 

εικονικό; 

• Ποιες λέξεις/φράσεις του γλωσσικού κειμένου σχετίζονται με το 

θέμα της εικόνας; 

• Εστιάζοντας στο κείμενο της Mastercard, θεωρείτε ότι μέσω του 

εικονικού μέρους του μηνύματος προβάλλονται κάποια κοινωνικά 

στερεότυπα; Ποια είναι αυτά; 

• Να συγκρίνετε τα εξώφυλλα των δύο εντύπων ως προς το εικονικό 

και σχεδιαστικό τους μέρος. Πώς συσχετίζονται με το προϊόν 

που προωθούν; 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο των κειμένων. 

• Στο κείμενο της κάρτας Visa σάς είναι κατανοητές οι πληροφορίες 

που σας παρέχονται με τη μορφή ερώτησης-απάντησης σχετικά 

με το πρόγραμμα «Έπαθλον»; Τις θεωρείτε σημαντικές για την 

πληροφόρηση σας σχετικά με τη λειτουργία της συγκεκριμένης 

πιστωτικής κάρτας; 

5 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

• Εστιάζοντας στις λέξεις/φράσεις (ρήματα, ονόματα, προσδιορισμούς 

κτλ.) που αναφέρονται στις πιστωτικές κάρτες, να επισημάνετε ποια 

χαρακτηριστικά τους αποδίδονται. 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΡΤΑΣ VISA 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΡΤΑΣ 

MASTERCARD 
ΛΕζΕΙΣ/ΦΡΑΣΕΙΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

• Ποια είναι η εικόνα που κατασκευάζεται για τις εν λόγω πιστωτικές 

κάρτες; Ποιες ομοιότητες ή διαφορές παρουσιάζει; 

• Ποια χαρακτηριστικά αποδίδονται στον αποδέκτη του μηνύματος 

στο κείμενο της κάρτας Mastercard; Να στηρίξετε την απάντηση σας 

με φράσεις από το κείμενο, εστιάζοντας κυρίως στο συνθηματικό 

«σλόγκαν» του κειμένου και στους τίτλους των ενοτήτων. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΑΣ 

MASTERCARD 

• Πώς σκιαγραφείται σύμφωνα με το κείμενο ο αποδέκτης του 

μηνύματος; Τι σκοπό αυτό εξυπηρετεί κατά τη γνώμη σας; 

6 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

• Να επισημάνετε τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη και του κειμένου 

της κάρτας Visa, αναφέροντας φράσεις που στηρίζουν 

την απάντηση σας. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΑΣ VISA 

• Ο αποδέκτης του μηνύματος είναι ο ίδιος και για τα δύο κείμενα; 

Ποιες οι διαφορές που παρουσιάζει; 

Λεξικογραμματική 

• Στα κείμενα χρησιμοποιούνται συχνά ρήματα με υποκείμενο 

το β' πληθυντικό πρόσωπο, «εσείς». Παρατηρήστε σε ποιες ενότητες 

χρησιμοποιούνται κυρίως και σημειώστε μερικά. 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΡΤΑΣ VISA ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD 

• Μπορείτε να σκεφτείτε ανάλογες κοινωνικές περιστάσεις 

στις οποίες χρησιμοποιείται η αντωνυμία β’ προσώπου 

για την προσέλκυση αναγνωστών/ακροατών; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

• Στο κείμενο της κάρτας Mastercard να αντικαταστήσετε τα ρήματα με 
ονόματα στις ενότητες του κειμένου όπου χρησιμοποιείται η μορφή 
καταλόγου: 

Τώρα. ν Μρήα, Bank Mastercard δας επιτρέπει: 

Α^ορίς 

2ζα ATM ζον Siuzvov Afynanet, η Α£ρήα Bank Mastercard δας 
εηιζρέηει ΖΗ- ώρες ζο Ζ^ωρο, 365 η/ίέρες ζο χρόνο: 

• Αντίθετα, στο κείμενο της κάρτας Visa χρησημοποιείται ο κατάλογος 
ονομάτων και όχι ρημάτων. Να αντικαταστήσετε τα ονόματα με ρήματα: 

«/ί̂ /Κ» αερόΤζεζε εηίδης όζαν: 

ηοφοϋΐάβεζε xrtv u&gza. δαυζ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

• Η χρήση ονομάτων δημιουργεί διαφορετικό επικοινωνιακό 

αποτέλεσμα από τη χρήση ρημάτων, και ποιο είναι αυτό; 

Αξιολογήστε ποιος τρόπος είναι περισσότερο αποτελεσματικός 

για το συγκεκριμένο τύπο κειμένου, δηλαδή για ένα διαφημιστικό 

κείμενο. 

Εξετάζουμε τον κοινωνικό ρόλο των κειμένων. 

• Ποιοι είναι οι στόχοι των κειμένων; Δίνονται παραδειγματικά κάποιοι 

στόχοι. Συμπληρώστε, αν θέλετε, και άλλους και αιτιολογήστε 

την επιλογή σας παραθέτοντας φράσεις/στοιχεία από τα κείμενα. 

ΣΤΟΧΟΙ ΦΡΑΣΕΙΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Ενημέρωση 

Προβολή προϊόντος/διαφήμιση 

Προτροπή για χρήση 

• Ποιος είναι ο κύριος στόχος αυτών των κειμένων; 

• Στο κείμενο της κάρτας Visa η συγκεκριμένη πιστωτική κάρτα 

συνδέεται με τους Ολυμπιακούς αγώνες 2004. Να σημειώσετε 

τα κυριότερα γλωσσικά και σχεδιαστικά/εικονικά στοιχεία 

με τα οποία επιτυγχάνεται αυτή η σύνδεση. Πιστεύετε ότι αυτή 

η πρακτική είναι αποτελεσματική ως προς την προώθηση 

της εν λόγω πιστωτικής κάρτας; 

• Να αναφέρετε τις πρακτικές προώθησης που χρησιμοποιούνται 

στα κείμενα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το γλωσσικό όσο και το 

εικονικό μέρος. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΡΤΑΣ VISA 

Σε ποιες άλλες περιστάσεις επικοινωνίας πιστεύετε ότι 
χρησιμοποιούνται ανάλογες πρακτικές; 

Β. Κείμενα αίτησης έκδοσης πιστωτικής κάρτας και όρων σύμβασης 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της το κείμενο 3 και 4, και ενδεχομένως και 
άλλα κείμενα τέτοιου τύπου κείμενα. 
Συζητάμε με την ομάδα την εμπειρία μας από τέτοιου είδους κείμενα. 

Προσδιορίζουμε τις βασικές παραμέτρους, με βάση τις ερωτήσεις 
της σελίδας 3. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

Κατανοούμε την οργάνωση των κειμένων. 

• Σε πόσες και ποιες ενότητες χωρίζεται το κείμενο της αίτησης 

έκδοσης πιστωτικής κάρτας; Ποια γλωσσικά και σχεδιαστικά 

στοιχεία σάς βοηθούν στο διαχωρισμό αυτό; 

• Σε ποιες ενότητες χωρίζεται το κείμενο των όρων σύμβασης; 

Ποια γλωσσικά ή/και σχεδιαστικά στοιχεία συντελούν στο 

χωρισμό του κειμένου σε ενότητες; 

• Σας είναι κατανοητός ο σχεδιασμός των κειμένων; Αν όχι, ποια 

σημεία σάς δυσκόλεψαν περισσότερο; Τι αλλαγές θα προτείνατε 

στο σχεδιασμό των κειμένων ώστε να είναι περισσότερο προσιτά 

στον αναγνώστη; 

• Εστιάζοντας στο κείμενο των όρων σύμβασης, ποιες ενότητες 

θεωρείτε πιο σημαντικές για την πληροφόρηση σας σχετικά με 

την τραπεζική υπηρεσία των πιστωτικών καρτών; Πιστεύετε ότι 

αυτές οι ενότητες πρέπει να τονιστούν περισσότερο; Προτείνετε 

κάποιους τρόπους. 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο των κειμένων. 

1. Κείμενο αίτησης έκδοσης πιστωτικής κάρτας 

• Θεωρείτε ότι τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται από την 

τράπεζα στη συγκεκριμένη αίτηση είναι επαρκή ή περισσότερα 

από όσα είναι αναγκαία; 

• Πιστεύετε ότι στο έντυπο σας ζητούνται κάποιες πληροφορίες 

που δεν απαντούν συχνά σε ανάλογου τύπου κείμενα, δηλαδή σε 

κείμενα αιτήσεων; (εστιάστε κυρίως στις ενότητες επαγγελματικά 

στοιχεία και στοιχεία κατοικίας). Αν ναι, να τα επισημάνετε και να 

συζητήσετε τους λόγους που ενδεχομένως συμβαίνει αυτό. 

• Σε ποιες πληροφορίες/στοιχεία φαίνεται να δίνεται μεγαλύτερη 

σημασία από το συντάκτη του κειμένου και με ποιους 

γλωσσικούς και εικονικούς τρόπους σηματοδοτείται αυτό; 

• Τα σημεία στα οποία δίνει έμφαση το κείμενο πιστεύετε ότι 

ενδιαφέρουν εξίσου τον αποδέκτη του κειμένου; 

• Εστιάζοντας στην ενότητα «Οικονομικά στοιχεία», σχολιάστε για 

ποιο λόγο σάς ζητείται το ετήσιο εισόδημα σας. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

• Εκτός από την αίτηση έκδοσης, ποια άλλα έντυπα χρειάζεστε 

προκειμένου να εκδώσετε πιστωτική κάρτα; Σε ποιο σημείο 

του κειμένου αναφέρεται αυτό; Συζητήστε με την ομάδα για ποιο 

λόγο ζητά η τράπεζα και αυτά τα έντυπα. 

• Λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τους τίτλους των ενοτήτων του κειμένου, 

ποια χαρακτηριστικά κατά το συντάκτη του μηνύματος πρέπει να 

διαθέτει ο αποδέκτης, αυτός δηλαδή που ενδιαφέρεται για την έκδοση 

πιστωτικής κάρτας; 

2. Κείμενο όρων σύμβασης 

• Σε ποια σημεία του κειμένου συναντήσατε δυσκολίες ως προς την 

κατανόηση του περιεχομένου; Να σημειώσετε ποια γλωσσικά ή/και 

σχεδιαστικά στοιχεία σάς δυσκόλεψαν περισσότερο. 

• Χαρακτηρίστε υφολογικά το κείμενο. Είναι διαφορετικό από 

το κείμενο της αίτησης έκδοσης ή τα κείμενα προώθησης της 

πιστωτικής κάρτας; 

• Εστιάζοντας στην ενότητα «Λειτουργία της κάρτας ως πιστωτική» 

να εντοπίσετε: 

α) Τι περιλαμβάνει το αντίγραφο λογαριασμού (εκκαθαριστικό 

σημείωμα) που αποστέλλει κάθε μήνα η τράπεζα; 

β) Τι μπορούμε να κάνουμε αν δε συμφωνούμε με τα ποσά/χρεώσεις 

που αναγράφονται στο λογαριασμό μας και μέσα σε πόσο χρονικό 

διάστημα; 

γ) Τι συμβαίνει αν καθυστερήσουμε να πληρώσουμε τη μηνιαία οφειλή μας; 

δ) Πώς υπολογίζεται ο τόκος που πρέπει να πληρώσουμε; 

Σας δυσκόλεψε ο εντοπισμός των παραπάνω πληροφοριών και γιατί; 

Συζητήστε στην ομάδα αν θεωρείτε απαραίτητο να τις γνωρίζουμε 

πριν από την έκδοση πιστωτικής κάρτας και κατά πόσο αυτό 

συμβαίνει στην πραγματικότητα. 

• Σύμφωνα με το κείμενο των όρων σύμβασης, η τράπεζα έχει το 

δικαίωμα να επεξεργάζεται και να χρησιμοποιεί τα προσωπικά 

στοιχεία των κατόχων πιστωτικών καρτών. Σε ποιο σημείο του 

κειμένου αναφέρεται αυτό; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

Λεξικογραμματική 

• Στο κείμενο της αίτησης έκδοσης γίνεται συχνή χρήση ονομάτων. 

Σε ποιες ενότητες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ονοματικές 

φράσεις; Να σημειώσετε μερικές. 

• Σε κάποιες όμως ενότητες του ίδιου κειμένου γίνεται και χρήση 

ρημάτων. Να τα επισημάνετε και να σχολιάσετε τη συγκεκριμένη 

επιλογή του συντάκτη του κειμένου σχετικά με τις περιπτώσεις 

χρήσης ρημάτων. 

• Στο κείμενο των όρων σύμβασης στους τίτλους των ενοτήτων 

και υποενοτήτων χρησιμοποιούνται ονοματοποιήσεις, δηλαδή 

μετατροπή των ρηματικών διαδικασιών σε ονόματα, με τις οποίες 

δίνεται έμφαση στο αποτέλεσμα της δράσης. Εστιάζοντας στην 

ενότητα «Λειτουργία της κάρτας ως πιστωτικής», αντικαταστήστε 

τα ονόματα των υποτίτλων με ρήματα. 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ 

Δυνατότητα χρήσεως 
Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
η κάρτα 

• Υπάρχει διαφορά ως προς την κατανόηση του κειμένου; 

Το περιεχόμενο του κειμένου σάς φαίνεται τώρα περισσότερο 

κατανοητό και γιατί; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

• Να επισημάνετε στο κείμενο των όρων σύμβασης τις λέξεις 

(ρήματα, ονόματα κτλ.) και φράσεις που δημιουργούν δέσμευση ή 

υποχρέωση για τον κάτοχο πιστωτικής κάρτας, καθώς και αυτές που 

αναφέρονται στα δικαιώματα του. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ 

• Με ανάλογο τρόπο να επισημάνετε τις λέξεις/φράσεις που αφορούν 

τις δεσμεύσεις της τράπεζας καθώς και αυτές που αναφέρονται στα 

δικαιώματα της. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

• Με βάση τα παραπάνω, να σχολιάσετε πώς αναπαριστάται ο κάτοχος 

της πιστωτικής κάρτας και πώς η τράπεζα. Ποια εικόνα δηλαδή 

δημιουργείται για το συντάκτη και ποια για τον αποδέκτη του 

μηνύματος; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

Επεξεργαζόμαστε τον κοινωνικό ρόλο των κειμένων. 

• Ποιοι είναι οι στόχοι των κειμένων: να ενημερώσουν, να δεσμεύσουν, 
να υποχρεώσουν, να προωθήσουν την πιστωτική κάρτα κτλ.; 
Συζητήστε αν είναι όμοιοι και για τα δύο κείμενα και παραθέστε 
φράσεις/στοιχεία των κειμένων που αιτιολογούν την απάντηση σας. 

• Έχοντας ασχοληθεί με το πώς αναπαριστώνται ο συντάκτης 
και ο αποδέκτης του μηνύματος, να σχολιάσετε τη σχέση που 
δημιουργείται μεταξύ των εμπλεκομένων. Είναι σχέση δέσμευσης, 
ισότητας, εξουσίας κτλ.; Συζητήστε αν παρουσιάζει ομοιότητες 
ή διαφορές με αυτήν που δημιουργούν τα άλλα κείμενα αυτής 
της ενότητας. 

• Να συγκρίνετε τα δύο κείμενα ως προς το εικονικό/σχεδιαστικό 
και γλωσσικό τους μέρος. Ποιο από τα δύο σας είναι πιο προσιτό 
ως προς την κατανόηση του περιεχομένου και γιατί; 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Δραστηριότητα 

Να συγκρίνετε τα διαφημιστικά κείμενα προώθησης πιστωτικών 
καρτών με τα κείμενα της αίτησης έκδοσης και των όρων σύμβασης 
ως προς το περιεχόμενο τους. Ποιες διαφορές παρουσιάζουν ως 
προς τις πληροφορίες που παρέχουν; 
Ποιο είναι πληρέστερο; Υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες 
ή πληροφορίες που αποσιωπώνται; Συζητήστε με την ομάδα γιατί 
συμβαίνει αυτή η διαφοροποίηση. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

Γ. Αλληλογραφία αναφορικά με τις πιστωτικές κάρτες 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της το κείμενο 5, και ενδεχομένως 
και άλλα κείμενα τέτοιου τύπου κείμενα. Συζητούμε την εμπειρία μας 
από τέτοιου είδους κείμενα. 

Προσδιορίζουμε τις βασικές παραμέτρους, με βάση τις ερωτήσεις 
της σελίδας 3. 

Κατανοούμε την οργάνωση του κειμένου. 

• Σε ποιες θεματικές ενότητες διακρίνεται το κείμενο; Να επισημάνετε 
τα γλωσσικά ή/και σχεδιαστικά στοιχεία που συντελούν στο χωρισμό 
του κειμένου σε ενότητες. 

• Δώστε ένα σύντομο τίτλο σε κάθε θεματική ενότητα. Σας βοηθούν 
να κατανοήσετε πώς οργανώνεται το κείμενο; 

• Ποια είναι τα στοιχεία -γλωσσικά και σχεδιαστικά/εικονικά-
που δηλώνουν ότι πρόκειται για επιστολή; 

• Διαφέρει η συγκεκριμένη επιστολή ως προς τον σχεδιασμό της από 
αυτές που έχετε μέχρι τώρα συναντήσει, και αν ναι, σε ποια στοιχεία; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο του κειμένου. 

• Πώς συστήνεται σχεδιαστικά ο συντάκτης του μηνύματος 

και πώς ο αποδέκτης του; 

• Στο κείμενο, παρόλο που υπογράφει ένα μόνο πρόσωπο, 

χρησιμοποιείται α' πληθυντικό πρόσωπο «εμείς». Σε ποιους 

αναφέρεται και πώς διαμορφώνει τη σχέση συντάκτη-αποδέκτη 

του κειμένου; 

• Πιστεύετε ότι ο συγκεκριμένος τύπος κειμένου, δηλαδή η επιστολή, 

μεταφέρει αποτελεσματικότερα το μήνυμα του κειμένου; 

• Μπορείτε να σκεφτείτε κι άλλους τρόπους μετάδοσης 

του μηνύματος; 

• Χαρακτηρίστε υφολογικά το κείμενο (επίσημο, καθημερινό 

ύφος κτλ.). Να εντοπίσετε τα γλωσσικά στοιχεία που σας 

βοήθησαν να χαρακτηρίσετε το ύφος του κειμένου. 

• Ενώ το κείμενο έχει επίσημο ύφος και το περιεχόμενο του είναι 

αρνητικό για τον αποδέκτη, παρατηρήστε με ποιους τρόπους 

(γλωσσικούς, κειμενικούς) γίνεται προσπάθεια να αμβλυνθεί αυτό. 

Λεξικογραμματική 

• Να επισημάνετε στο κείμενο τις λέξεις/φράσεις που αναφέρονται 

στο συγκεκριμένο θέμα που πραγματεύεται το κείμενο, δηλαδή 

στην καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού. 

• Παρατηρήστε τα ρήματα του κειμένου ως προς τον τρόπο 

εκφοράς τους, π.χ. «θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε». 

Τι αποτέλεσμα έχει αυτό ως προς τη σχέση των εμπλεκομένων 

-συντάκτη και αποδέκτη-του μηνύματος; 

17 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

• Σκεφτείτε εναλλακτικούς τρόπους εκφοράς των ρημάτων 

και σημειώστε το αποτέλεσμα που πιθανώς αυτοί έχουν 

ως προς τη σχέση των εμπλεκομένων. 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΆΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

• Σε ποιο σημείο του κειμένου αναφέρονται οι κυρώσεις που θα έχει 

όποιος δεν εξοφλήσει το λογαριασμό και πώς αυτό διατυπώνεται 

γλωσσικά; Πιστεύετε ότι η διατύπωση των κυρώσεων είναι αυστηρή; 

• Με ποιους γλωσσικούς τρόπους αμβλύνεται η αυστηρότητα 

των κυρώσεων; Αναφέρετε συγκεκριμένα γλωσσικά στοιχεία 

που συντείνουν σε αυτό (σύνδεσμοι, ρήματα, επιρρήματα κτλ.) 

• Ποιες προσωπικές αντωνυμίες χρησιμοποιούνται στο κείμενο; 

Πώς κρίνετε ότι διαμορφώνουν τη σχέση συντάκτη-αποδέκτη 

του κειμένου; 

• Να αναφέρετε τα ρήματα που έχουν υποκείμενο «εμείς» και αυτά 

που έχουν υποκείμενο «εμείς». 

ΕΜΕΙΣ ΕΣΕΙΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

• Εστιάζοντας κυρίως στο σημασιολογικό περιεχόμενο των ρημάτων, 

να σχολιάσετε ποια εικόνα δημιουργούν για το συντάκτη και ποια 

για τον αποδέκτη του μηνύματος. 

Πώς αναπαριστώνται δηλαδή οι εμπλεκόμενοι; 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Εξετάζουμε τον κοινωνικό ρόλο του κειμένου. 

• Ποιος ο σκοπός του κειμένου; Παραθέστε στοιχεία/φράσεις 

του κειμένου που δικαιολογούν την απάντηση σας. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Διαφήμιση 

Ενημέρωση 

Προειδοποίηση 

Διαμαρτυρία 

Καταγγελία 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

• Έχοντας εξετάσει πώς αναπαριστώνται οι εμπλεκόμενοι, να 
συζητήσετε τι είδους σχέση διαμορφώνεται ανάμεσα στο συντάκτη 
και στον αποδέκτη του μηνύματος. Πώς θα τη χαρακτηρίζατε; (π.χ. 
σχέση οικειότητας, ανισότητας, ισχύος κτλ.) Να επισημάνετε ποια 
γλωσσικά και σχεδιαστικά στοιχεία του κειμένου συντελούν στην 
αξιολόγηση σας αυτή. 

• Πώς αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία του κειμένου; Αξιολογήστε 
την ως προς την επίτευξη των στόχων του κειμένου. 

Δραστηριότητα 

Απαντήστε στη συγκεκριμένη επιστολή είτε γραπτά, συντάσσοντας 
μια απαντητική επιστολή, είτε προφορικά, μέσω τηλεφωνικής 
επικοινωνίας. Συγκρίνετε με τους υπόλοιπους στην ομάδα σας 
τα κείμενα αυτά και εστιάστε στις διαφορετικές γλωσσικές επιλογές 
μεταξύ του προφορικού και του γραπτού κειμένου. 

5. ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

1. Αντιπαραβάλλουμε τα διαφημιστικά κείμενα προώθησης των 
πιστωτικών καρτών με το κείμενο της αίτησης έκδοσης πιστωτικής 
κάρτας και των όρων σύμβασης τόσο ως προς το γλωσσικό όσο και 
ως προς το εικονικό/σχεδιαστικό τους μέρος. 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

20 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

Συζητούμε τους πιθανούς λόγους για τους οποίους συμβαίνει 
αυτή η διαφοροποίηση ανάμεσα σε τέτοιου τύπου κείμενα. 

Με βάση τα παραπάνω, διερευνούμε τους σκοπούς των 
συντακτών των κειμένων. 

2. Έχοντας τώρα μια συνολική εικόνα των κειμένων που αφορούν 
την υπηρεσία των πιστωτικών καρτών καθώς και γνώση όχι 
μόνο των παροχών της κάρτας αλλά και των υποχρεώσεων σας, 
συγκεντρώστε διαφημιστικά έντυπα για μια πιστωτική κάρτα που 
σας ενδιαφέρει. Αφού τα μελετήσετε προσεκτικά, ζητήστε από 
έναν υπάλληλο της τράπεζας να σας ενημερώσει αναφορικά με 
τη συγκεκριμένη πιστωτική κάρτα. Θεωρείτε ότι η πληροφόρηση 
σας για την υπηρεσία αυτή από τον υπάλληλο ήταν επαρκής και 
ακριβής ή όχι; Υπήρξαν πληροφορίες που τονίστηκαν, ενώ άλλες 
ενδεχομένως αποσιωπήθηκαν, και γιατί; Συζητήστε με την ομάδα 
αυτή την εμπειρία σας. 

3. Λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή για την καθυστέρηση 
εξόφλησης του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας, συντάξτε 
κι εσείς μια επιστολή ανάλογου περιεχομένου, που να αφορά 
οποιοδήποτε θέμα σάς ενδιαφέρει ή σας είναι οικείο. Διαβάστε 
τις επιστολές στην τάξη και συγκρίνετε τες ως προς τη δομή 
τους και τον τρόπο διατύπωσης του μηνύματος. 

Συζητήστε τις διαφορετικές λεξικογραμματικές επιλογές 
που διαθέτουμε για τη διατύπωση ενός μηνύματος και το 
διαφορετικό επικοινωνικό αποτέλεσμα που αυτές δημιουργούν. 

6. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΟΥ 

Αξιολογήστε το βαθμό επίτευξης των αρχικών προσωπικών σας 
στόχων, καθώς και εκείνων της ομάδας σας, και συζητήστε νέους 
στόχους που αφορούν είτε την παρακολούθηση προγραμμάτων 
στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων είτε την οργάνωση 
της κοινωνικο-οικονομικής σας δραστηριότητας. 

Επιπλέον ο εκπαιδευτής σας θα αναφέρει στην ομάδα ποιοι 
στόχοι πιστεύει εκείνος ότι έχουν επιτευχθεί και θα ακολουθήσει 
συζήτηση. 
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Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα ·Σύνταξη Ενότητας Χριστίνα Λύκου 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου -Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
κείμενο 1α 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
κείμενο 1β 

Alpha Bank Mastercard 
Για όσους παίρνουν από τη ζωή 

Για εσάς που ζείτε την κάθε στιγμή, που εμπι-

στεύεσθε το προσωπικό σας κριτήριο και η 

ευχαρίστηση είναι καθημερινή σας απόλαυση. 

Για εσάς που παίρνετε 

από τη ζωή το καλύτερο. 

τώρα υπάρχει η 

Alpha Bank Mastercard. 

Μια κάρτα με παγκόσμια αποδοχή και την υπο

γραφή της μεγαλύτερης Τραπέζης στον ιδιωτικό 

τομέα στην Ελλάδα. 

Για όσους επιθυμούν 
μοναδικά προνόμια 

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, θα 

διαπιστώσετε τη μοναδικότητα 

της Alpha Bank Mastercard. Γιατί 

είναι η κάρτα που συνδυάζει 

πολλές ιδιότητες. Είναι πιστωτική, 

ασφαλιστική και εάν τηρείτε λογα

ριασμό στην Alpha Bank, χρησιμο

ποιείται και ως τραπεζική κάρτα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
κείμενο 1γ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
κείμενο 1δ 

® 

I AlphaBank 

I Mastercard 

It 
Β > 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
κείμενο 2α 

ΑΡΓΥΡΗ ΑΘΗΝΑ 2004 VISA 
Η Ολυμπιακή Κάρτα των Ελλήνων 

6% επιτόκιο μεταφοράς υπολοίπου 

Συνδρομή € 3 το μήνα 

Το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως 

«ΕΠΑΘΛΟΝ» 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
κείμενο 2 β 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
κείμενο 2γ 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
κείμενο 2δ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
κείμενο 2ε 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
κείμενο 2στ 
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ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙ ΈΙΑΣ 

Στις εφαρμογές γραμματισμού της ενότητας αυτής 
επιδιώκεται η εξοικείωση με τις επικοινωνιακές και 
γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται με τις υπηρεσίες 
υγείας που προσφέρονται σε τοπικό επίπεδο. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση και η αποτελεσματική 
χρήση ειδών αυθεντικών κειμένων που συναντά ο πολίτης, 
ώστε να επωφεληθεί από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως 
είναι τα ενημερωτικά έντυπα σχετικά με τη λειτουργία 
δημοτικών πολυϊατρείων και άλλων δημοτικών 
υπηρεσιών υγείας. 

Επιδιώκεται παράλληλα: 

• η ανάπτυξη γενικότερων στρατηγικών μάθησης 
και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, 

• η κριτική αποτίμηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών 
που προσφέρουν οι δήμοι, ώστε ο εκπαιδευόμενος 
να μην περιορίζεται στην απλή αναπαραγωγή τους. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
80 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
4-6 ώρες 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συζητούμε στην ομάδα τις εμπειρίες μας (δικές μας ή γνωστών μας) 
σχετικά με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 

Προσδιορίζουμε επιμέρους διαδικασίες που σχετίζονται με την 
πρόσβαση σε δημοτικές υπηρεσίες υγείας, καθώς και είδη κειμένων 
που τις συνοδεύουν. 

Φέρτε και εσείς στην ομάδα σχετικό υλικό. 

2. ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΩ 

Εντοπίζουμε τις διαφορές ανάμεσα στα κείμενα που έχει στη διάθεση της 
η ομάδα, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

• το μέγεθος και το σχήμα του εντύπου, 
• το γενικό τυπογραφικό σχεδιασμό (μέγεθος γραμμάτων, 

γραμματοσειρά, διάστιχο), 
• την ύπαρξη χρωμάτων, 
• την ύπαρξη εικόνων, 
• την ύπαρξη πινάκων και διαγραμμάτων, 
• την ύπαρξη ειδικών χώρων που απαιτούν συμπλήρωση, 
• την ύπαρξη λογότυπων και υπογραφών. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια ταξινομούμε τα κείμενα που έχει 
στη διάθεση της η ομάδα. 

Διατυπώνουμε υποθέσεις για τη χρήση των κειμένων της ομάδας. 

Εντοπίζουμε τ ι απαιτείτο κείμενο από το χρήστη του ως προς 
τις δεξιότητες γραμματισμού. 

• Να το διαβάσουμε στο σύνολο του; 
• Να επιλέξουμε και να διαβάσουμε ορισμένα σημεία μόνο; 
• Να το συμπληρώσουμε τσεκάροντας; 
• Να το συμπληρώσουμε γράφοντας κείμενο; 
• Να παραγάγουμε αντίστοιχο κείμενο; 
• να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον δήμο; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

3. ΘΕΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Μετά τη συζήτηση στην ομάδα σχετικά με τη χρήση 
των κειμένων και τις δεξιότητες γραμματισμού που απαιτούν, 
συζητούμε και καταγράφουμε: 

• τα θέματα που ενδιαφέρουν την ομάδα, 
• τα θέματα που ενδιαφέρουν καθέναν προσωπικά. 

Στην παραπάνω καταγραφή σημειώνουμε για ποιες διαδικασίες 
χρειαζόμαστε υποστήριξη και εκπαίδευση. 

4. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Σε κάθε κείμενο πρέπει να αναγνωρίζουμε τις βασικές παραμέτρους 
που επηρεάζουν τη συγκρότηση του, μερικές από τις οποίες 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Βασικές παράμετροι 

• 

Ποιο είναι το θέμα του κειμένου/εντύπου; Τι πραγματεύεται; 
Ποιος είναι ο συντάκτης ή οι συντάκτες του κειμένου και ποιος 
ο σχεδιαστής; Αναφέρονται γλωσσικά ή/και σχεδιαστικά σε κάποια 
σημεία του κειμένου/εντύπου; 
Σε ποιους απευθύνεται αυτό το έντυπο; Αναφέρονται οι παραλήπτες 
του κειμένου; 
Ποια είναι η σχέση γλωσσικού και εικονικού στοιχείου στο 
κείμενο/έντυπο; 
Σε ποιες κοινωνικές περιστάσεις συναντούμε ανάλογα κείμενα; 
Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο κύριος σκοπός αυτών των κειμένων/εντύπων; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της τα κείμενα 1 και 2 («Συμβουλευτικό 
Πολυ-ιατρειο Δήμου Πεύκης» και «Πρόγραμμα Λειτουργίας ΚΕ.Κ.Α.»), 
και πιθανώς και άλλα τέτοιου τύπου κείμενα. 

Προσδιορίζουμε τις βασικές παραμέτρους, με βάση τις ερωτήσεις 
της προηγούμενης σελίδας. 

Κατανοούμε την οργάνωση των εντύπων. 

• Σε πόσες και ποιες ενότητες χωρίζεται το κείμενο; Ποια σχεδιαστικά 
και γλωσσικά στοιχεία δηλώνουν το διαχωρισμό αυτό; 

• Πώς είναι οργανωμένες οι πληροφορίες στο έντυπα αυτά; 
• Ο σχεδιασμός του κειμένου διευκολύνει τον αναγνώστη να ξεχωρίσει 

τις ενότητες; Αν όχι, σε ποια σημεία συναντήσατε δυσκολίες; 
• Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες στις οποίες δίνει έμφαση ο συντάκτης 

του κειμένου; Πώς το πετυχαίνει αυτό γλωσσικά και σχεδιαστικά; 
• Εστιάζοντας στις υποενότητες των κειμένων, ποιες από αυτές 

θεωρείτε πιο σημαντικές και γιατί; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο του κειμένου. 

Με βάση τ α κείμενα που διαβάσατε, γνωρίζετε: 

• Για ποιους προορίζονται το πολυ-ιατρείο του δήμου Πεύκης 

και το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του δήμου Μελισσιών; 

• Τι κόστος έχουν οι υπηρεσίες αυτές για τον πολίτη; Ποια είναι 

η αμοιβή του προσωπικού τους; Υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές 

στα κείμενα; Όπου υπάρχουν, πώς προβάλλονται; 

• Ποια διαδικασία ακολουθεί κανείς για να επισκεφτεί κάποιο γιατρό 

ή να κάνει εξετάσεις; 

Με βάση τ α κείμενα και όσα ήδη ξέ ρ ετε: 

• Ποιες κατηγορίες κατοίκων αφορά καθένα από τα ειδικά 

προληπτικά ιατρεία-υπηρεσίες του δήμου Πεύκης; 

• Στο έντυπο του δήμου Πεύκης ποια πιστεύετε ότι είναι η διαφορά 

ανάμεσα στις «ειδικότητες των γιατρών που εξυπηρετούν 

εθελοντικά» και στις «άλλες υγειονομικές ειδικότητες»; 

Γιατί αποτελούν ξεχωριστές υποενότητες; 

• Με ποια προϋπόθεση μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες 

αυτές; Πώς θα αποδείξετε ότι καλύπτετε την προϋπόθεση αυτή; 

Θα προσκομίσετε κάποιο έγγραφο; 

• Θεωρείτε ότι είναι επαρκείς οι πληροφορίες που σας παρέχουν 

τα δύο κείμενα, ή θα χρειαζόσασταν κι άλλες πληροφορίες πριν 

κλείσετε ραντεβού με το γιατρό που θέλετε; 

• Ποιες απορίες σας δεν έλυσαν τα κείμενα αυτά; 

Λεξικογραμματική 

• Με ποια σχεδιαστικά στοιχεία φαίνεται η σχέση του Συμβουλευτικού 

Πολυ-ιατρείου του δήμου Πεύκης και του Κέντρου Κοινωνικής 

Μέριμνας; Ποια αντιστοιχία βρίσκετε με το Κέντρο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης του δήμου Μελισσιών; 

Ποια είναι η αποστολή τους; 

• Να επισημάνετε όσες άγνωστες λέξεις ή φράσεις έχετε. 

Συζητήστε τη σημασία τους με την ομάδα σας. 

• Συζητήστε ποιες ασθένειες αφορούν κάθε ιατρική ειδικότητα 

που αναφέρεται στα κείμενα αυτά. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

• Τι ποσοστό ιατρικής ορολογίας βρίσκεται σε κάθε κείμενο; 

• Πώς παρουσιάζονται οι πολίτες στα κείμενα; Ποιο πρόσωπο 

χρησιμοποιεί ο συντάκτης του κάθε κειμένου για να αναφερθεί 

στους πολίτες; Με τ ι λεξιλόγιο φαίνεται το όφελος που έχουν 

οι πολίτες από τις υπηρεσίες αυτές; 

Πώς παρουσιάζονται οι δημοτικές υπηρεσίες υγείας και κατά συνέπεια 

ο δήμος; Πώς φαίνεται η δράση τους, και συγκεκριμένα ποια ρήματα 

χρησιμοποιούνται; 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Στη συνέχεια να συζητήσετε με βάση τ α παραπάνω στοιχεία από το 
κείμενο πώς φαίνεται να διαμορφώνεται η σχέση ανάμεσα στα δύο μέρη. 

• Υπερέχουν τα ουσιαστικά ή τα ρήματα σε κάθε κείμενο και τ ι ρόλο 

παίζει η αναλογία αυτή; 

Εξετάζουμε τον κοινωνικό ρόλο των κειμένων. 

• Ποιος πιστεύετε πως είναι ο σκοπός των εντύπων ενός δήμου 

για θέματα υγείας (ενημέρωση, προβολή του έργου του δήμου κτλ.); 

• Ποιος είναι ο σκοπός των συγκεκριμένων εντύπων; 

Πώς παρουσιάζεται στα κείμενα; 

• Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα κείμενα επιτυγχάνουν το στόχο τους; 

Κρίνετε σκόπιμη την ύπαρξη εικόνων σε φυλλάδια για θέματα υγείας 

για το κοινό; Τι εικόνες (π.χ. σκίτσα, φωτογραφίες) θα θέλατε να έχει 

ένα τέτοιο φυλλάδιο που φτάνει στα χέρια σας; 

• Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι πρέπει να δίνεται έμφαση στην 

εμφάνιση εντύπων για την προώθηση θεμάτων υγείας σε επίπεδο 

δήμων; Ποια είναι η σχέση κοινωνικού οφέλους και εξόδων για μια 

πολυτελή έκδοση που θα «μεταφραστεί» σε δημοτικά τέλη; 
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Δραστηριότητα 

Ενημερωθείτε από το δήμο σας για τις υπηρεσίες υγείας 
που προσφέρει. 

Εντοπίστε τ ι σας ενδιαφέρει και προγραμματίστε τις επισκέψεις 
/εξετάσεις σας. 

5. ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Αντιπαραβάλλουμε τα ενημερωτικά φυλλάδια των δήμων Πεύκης 
και Μελισσιών με το κείμενο 3 (α-στ) του δήμου Αμαρουσίου, 
που περιλαμβάνεται στο έντυπο του «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ» 
(49 σελίδες). 

Δήμος Πεύκης Δήμος Μελισσιών , ίλήμος Αμαρουσίου 

Γλωσσικά 
στοιχεία 

Σχεδιαστικά 
στοιχεία 

Εικονικά 
στοιχεία 

• Πού πιστεύετε ότι οφείλονται οι διαφορές που εντοπίσατε; 
(ποσοτική ή ποιοτική διαφορά στις υπηρεσίες που προσφέρει 
κάθε δήμος, σκοπός του εντύπου κάθε δήμου κτλ.). 

7 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

6. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΟΥ 

Να τεκμηριώσετε γραπτά σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν 

οι προσωπικοί και ομαδικοί στόχοι που θέσατε από την αρχή 

και να συζητήσετε τ ι στόχους θέλετε να πετύχετε στο άμεσο μέλλον. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Μαντώ Κάραλη 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
κείμενο 1 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
κείμενο 2 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
κείμενο 3α 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
κείμενο 3β 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
κείμενο 3γ 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
κείμενο 3δ 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
κείμενο 3ε 



Π Ρ Ό Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ κείμενο 3στ 



Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε Ο Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Στις εφαρμογές γραμματισμού της ενότητας αυτής 
επιδιώκεται η εξοικείωση με τις επικοινωνιακές 
και γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται 
με την κοινωνική ασφάλιση. 
Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση και η αποτελεσματική 
χρήση ειδών αυθεντικών κειμένων που συναντά ο πολίτης 
όταν θέλει να εγγραφεί σε έναν ασφαλιστικό φορέα, 
για να ακολουθήσει διάφορες διαδικασίες καθώς και η 
ενημέρωση του ώστε να επωφεληθεί από τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες και να αποδείξει ότι είναι ασφαλισμένος, όπως: 

• ενημερωτικά έντυπα με οδηγίες για διάφορες διαδικασίες 
(π.χ. απογραφή στο μητρώο ασφαλισμένων ή έκδοση 
βιβλιαρίου υγείας), 

• αιτήσεις απογραφής ασφαλιζόμενων και οδηγίες σχετικά 
με τη διαδικασία αυτή και σχετικά με τη συμπλήρωση 
της αίτησης, 

• αποδεικτικά ασφάλισης. 

Επιδιώκεται παράλληλα: 
• η ανάπτυξη γενικότερων στρατηγικών μάθησης και 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων, 
• η κριτική αποτίμηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών 

που προσφέρουν οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, 
ώστε ο εκπαιδευόμενος να μην περιορίζεται στην 
απλή αναπαραγωγή τους. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
80 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
10-14 ώρες 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συζητούμε στην ομάδα τις εμπειρίες μας (δικές μας ή γνωστών μας) 
σχετικά με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 

Προσδιορίζουμε επιμέρους διαδικασίες που σχετίζονται με την 
απογραφή ασφαλιζόμενων, την έκδοση βιβλιαρίου υγείας και την 
απόδειξη ασφάλισης, καθώς και είδη κειμένων που τις συνοδεύουν. 

Φέρτε και εσείς στην ομάδα σχετικό υλικό. 

2. ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΩ 

Εντοπίζουμε τις διαφορές ανάμεσα στα κείμενα που έχει στη διάθεση της 
η ομάδα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

• το μέγεθος και το σχήμα του εντύπου, 
• το γενικό τυπογραφικό σχεδιασμό (μέγεθος γραμμάτων, 

γραμματοσειρά, διάστιχο), 
• την ύπαρξη χρωμάτων, 
• την ύπαρξη εικόνων, 
• την ύπαρξη πινάκων και διαγραμμάτων 
• την ύπαρξη ειδικών χώρων που απαιτούν συμπλήρωση, 
• την ύπαρξη λογότυπων, υπογραφών και σφραγίδων. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια ομαδοποιούμε τα κείμενα που έχει 
στη διάθεση της η ομάδα. 

Διατυπώνουμε υποθέσεις για τη χρήση των κειμένων της κάθε ομάδας. 

Εντοπίζουμε τ ι απαιτείτο κείμενο από το χρήστη του ως προς τις 
δεξιότητες γραμματισμού: 

• Να το διαβάσουμε στο σύνολο του; 
• Να επιλέξουμε και να διαβάσουμε ορισμένα σημεία μόνο; 
• Να το συμπληρώσουμε τσεκάροντας; 
• Να το συμπληρώσουμε γράφοντας κείμενο; 
• Να παραγάγουμε αντίστοιχο κείμενο; 
• Να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον ασφαλιστικό φορέα; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

3. ΘΕΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Μετά τη συζήτηση στην ομάδα σχετικά με τη χρήση των κειμένων και 
τις δεξιότητες γραμματισμού που απαιτούν, συζητούμε 
και καταγράφουμε: 

• τα θέματα που ενδιαφέρουν την ομάδα, 
• τα θέματα που ενδιαφέρουν καθέναν προσωπικά. 

Στην παραπάνω καταγραφή σημειώνουμε για ποιες διαδικασίες 
χρειαζόμαστε υποστήριξη και εκπαίδευση. 

4. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Σε κάθε κείμενο πρέπει να αναγνωρίζουμε τις βασικές παραμέτρους 
που επηρεάζουν τη συγκρότηση του, μερικές από τις οποίες 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Βασικές παράμετροι 

Ποιο είναι το θέμα του κειμένου/εντύπου; Τι πραγματεύεται; 
Ποιος είναι ο συντάκτης ή οι συντάκτες του κειμένου και ποιος 
ο σχεδιαστής; Αναφέρονται γλωσσικά ή/και σχεδιαστικά σε κάποια 
σημεία του κειμένου/εντύπου; 
Σε ποιους απευθύνεται αυτό το έντυπο; Αναφέρονται οι παραλήπτες 
του κειμένου; 
Ποια είναι η σχέση γλωσσικού και εικονικού στοιχείου 
στο κείμενο/έντυπο; 
Σε ποιες κοινωνικές περιστάσεις συναντούμε ανάλογα κείμενα; 
Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο κύριος σκοπός αυτών 
των κειμένων/εντύπων; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Α. Ενημερωτικά έντυπα 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της το κείμενο 1 και άλλα κείμενα τέτοιου τύπου. 

Προσδιορίζουμε τις βασικές παραμέτρους, με βάση τις ερωτήσεις 
της προηγούμενης σελίδας. 

Κατανοούμε την οργάνωση των εντύπων. 

• Σε πόσες και ποιες ενότητες χωρίζεται το κείμενο; Ποια σχεδιαστικά 
και γλωσσικά στοιχεία δηλώνουν το διαχωρισμό αυτό; 

• Πώς είναι οργανωμένες οι πληροφορίες για τις διάφορες 
διαδικασίες στο έντυπο αυτό; 

• Ο σχεδιασμός του κειμένου διευκολύνει τον αναγνώστη να ξεχωρίσει 
τις ενότητες; Αν όχι, σε ποια σημεία συναντήσατε δυσκολίες; 

• Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες στις οποίες δίνει έμφαση ο συντάκτης 
του κειμένου; Πώς το πετυχαίνει αυτό γλωσσικά και σχεδιαστικά; 

• Εστιάζοντας στις υποενότητες των κειμένων, ποιες από αυτές 
θεωρείτε πιο σημαντικές και γιατί; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Μελετάμε το εικονικό μέρος του κειμένου και τ η σχέση του 
με το γλωσσικό. 

• Πώς κρίνετε την έλλειψη εικόνων ή χρωμάτων σε ένα τέτοιο 

φυλλάδιο για το κοινό; Κρίνετε σκόπιμο να έχουν άλλα σχεδιαστικά 

χαρακτηριστικά κείμενα με παρόμοιο περιεχόμενο; 

Τι εικόνες (π.χ. σκίτσα, φωτογραφίες) θα θέλατε να έχει ένα τέτοιο 

φυλλάδιο που φτάνει στα χέρια σας; 

• Να συγκρίνετε ως προς το εικονικό μέρος και τη σχέση του με το 

γλωσσικό περιεχόμενο το φυλλάδιο αυτό με την ιστοσελίδα του ΙΚΑ 

στο Διαδίκτυο (βλ. τις εφαρμογές γραμματισμού στο Διαδίκτυο της 

ίδιας ενότητας). 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο του κειμένου. 

Για την απογραφή σας στο μητρώο ασφαλισμένων του ΙΚΑ μπορείτε 
με βάση το κείμενο που διαβάσατε να υποθέσετε: 

• Σε ποιο υποκατάστημα του ΙΚΑ πρέπει να πάτε; 

• Αρκεί να έχετε γράψει στο σημειωματάριο σας ή να θυμάστε 

τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) σας και να τον πείτε στον 

υπάλληλο του ΙΚΑ; 

• Ποια χαρτιά θα δείξετε απλώς στον υπάλληλο του ΙΚΑ 

και ποια θα αφήσετε στο ΙΚΑ; 

Με βάση το κείμενο και όσα ήδη ξέρ ετε, μπορείτε να απαντήσετε 
στις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με την έκδοση βιβλιαρίου υγείας; 

• Με ποια προϋπόθεση μπορείτε να βγάλετε βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ; 

• Πώς θα αποδείξετε ότι καλύπτετε την προϋπόθεση αυτή; 

Θα προσκομίσετε κάποιο έγγραφο στο ΙΚΑ; 

• Πόσα βιβλιάρια θα βγάλετε αν θέλετε να ασφαλιστείτε εσείς 

και τα παιδιά σας; 

• Μπορείτε να κάνετε αίτηση για ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο 

ταυτόχρονα; 

• Θεωρείτε ότι είναι επαρκείς οι πληροφορίες που σας παρέχει 

το κείμενο αυτό ή π.χ. πριν ασφαλιστείτε, πριν βγάλετε βιβλιάριο 

υγείας, πιστεύετε ότι πρέπει να έχετε κι άλλες πληροφορίες; 

Ποιες απορίες σας δεν έλυσε το κείμενο αυτό; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

• Σημειώστε τ ι άλλο θέλετε να ξέρετε πριν ξεκινήσετε από το σπίτι σας 

για το ΙΚΑ. Πού μπορείτε να ανατρέξετε για να βρείτε τις απαντήσεις 

που χρειάζεστε; 

• Πώς ξέρετε αν οι πληροφορίες που σας παρέχει το ενημερωτικό 

αυτό έντυπο ισχύουν σήμερα; (βλ. και τις εφαρμογές γραμματισμού 

στο Διαδίκτυο της ίδιας ενότητας); 

Λεξικογραμματική 

• Να επισημάνετε όσες άγνωστες λέξεις ή φράσεις έχετε. 

Συζητήστε τη σημασία τους με την ομάδα σας. 

• Με τ ι χαρακτηριστικά εμφανίζεται το ΙΚΑ και ο ασφαλιζόμενος στο 

κείμενο; Για να σχηματίσετε σφαιρική εικόνα και να την τεκμηριώσετε: 

α) να συγκεντρώσετε σε δύο στήλες το χαρακτηριστικό λεξιλόγιο 

που χρησιμοποιεί ο συντάκτης του κειμένου για το ΙΚΑ και για 

τον ασφαλιζόμενο, 

β) να σημειώσετε κάποια ρήματα και αντωνυμίες που έχει επιλέξει 

για το ΙΚΑ και για τον ασφαλιζόμενο, για να δείτε ποιο πρόσωπο 

χρησιμοποιείται. 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΌΜΕΝΟΣ 

Στη συνέχεια να συζητήσετε με βάση τα παραπάνω στοιχεία 

από το κείμενο πώς φαίνεται να διαμορφώνεται η σχέση ανάμεσα 

στα δύο μέρη και αν συμφωνείτε. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

• Με παρόμοιο τρόπο να συγκρίνετε τα σημεία 2 και 9, 

που αναφέρονται στην έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας, ως προς 

τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το ΙΚΑ τους ασφαλιζόμενους 

που είναι Έλληνες πολίτες και τους αλλοδαπούς ασφαλιζόμενους. 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ 

• Ποια από τα έγγραφα/δικαιολογητικά επαναλαμβάνονται στο κείμενο 

με διαφορετική διατύπωση; Θα προτιμούσατε να αναφέρει 

ο συντάκτης του εντύπου ένα συγκεκριμένο έγγραφο με την ίδια κάθε 

φορά διατύπωση για ομοιομορφία και για τη διευκόλυνση 

των αναγνωστών του φυλλαδίου αυτού; Ποια διατύπωση σας είναι 

πιο προσιτή για τα επαναλαμβανόμενα έγγραφα; 

• Επικεντρωθείτε στους τίτλους των ενοτήτων του κειμένου και 

προσπαθήστε να τους επεξηγήσετε. Θεωρείτε ότι η διατύπωση τους 

έπρεπε να ήταν διαφορετική, ώστε να είναι περισσότερο κατανοητοί; 

• Σε ποιες υποενότητες γίνεται χρήση ρημάτων; Σημειώστε μερικά. 

• Σε ποιες υποενότητες έχουμε αποκλειστικά χρήση ουσιαστικών 

(ονοματικών φράσεων); 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

• Για καθεμία από τις περιπτώσεις με αριθμούς 1 έως 3 του φυλλαδίου 

δίνονται οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε. 

Όταν πρέπει να φέρετε κάποιο έγγραφο στο ΙΚΑ, σας δίνεται ρητά 

π.χ. η οδηγία «Προσκόμιση του Β.Α.» ή μόνο το ίδιο το έγγραφο 

που πρέπει να προσκομίσετε, π.χ. «Πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης» και εννοείται η ενέργεια «προσκόμιση». 

Συγκεντρώστε τις ενέργειες αυτές συμπληρώνοντας όσες δεν 

αναφέρονται ρητά στο κείμενο αλλά εννοούνται στον ακόλουθο πίνακα. 

ΓΙΑ... ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ... 

1. την απογραφή σας στο μητρώο 
ασφαλισμένων 

προσκόμιση βεβαίωσης... 

1. την απογραφή σας στο μητρώο 
ασφαλισμένων 

... 1. την απογραφή σας στο μητρώο 
ασφαλισμένων 

... 

1. την απογραφή σας στο μητρώο 
ασφαλισμένων 

... 

2. την έκδοση του βιβλιαρίου 
ασθενείας σας 

... 

2. την έκδοση του βιβλιαρίου 
ασθενείας σας 

... 
2. την έκδοση του βιβλιαρίου 

ασθενείας σας 
... 

2. την έκδοση του βιβλιαρίου 
ασθενείας σας 

... 

3. την έκδοση οικογενειακού 
βιβλιαρίου ασθενείας 

... 

3. την έκδοση οικογενειακού 
βιβλιαρίου ασθενείας 

... 
3. την έκδοση οικογενειακού 

βιβλιαρίου ασθενείας 
... 

3. την έκδοση οικογενειακού 
βιβλιαρίου ασθενείας 

... 

4. τη θεώρηση του βιβλιαρίου 
ασθενείας σας 

4. τη θεώρηση του βιβλιαρίου 
ασθενείας σας 

4. τη θεώρηση του βιβλιαρίου 
ασθενείας σας 

4. τη θεώρηση του βιβλιαρίου 
ασθενείας σας 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Οι υποενότητες αυτές έχουν σχεδιαστεί με τη μορφή καταλόγου 
(λίστας) ονομάτων. Θα μπορούσαν όμως να διατυπωθούν με τη χρήση 
ρημάτων π.χ. «Πρέπει να συμπληρώσετε το "Απογραφικό Δελτίο"» αντί 
για τη φράση «Χρειάζεται η συμπλήρωση του "Απογραφικού Δελτίου”». 

• Ανασχεδιάστε τις υποενότητες 2 και 3 παρουσιάζοντας το βασικό τους 
περιεχόμενο με ρήματα αντί για ουσιαστικά (ονοματικές φράσεις). 

ΓΙΑ... ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ... 

2. την έκδοση του βιβλιαρίου 
ασθενείας σας 

... 

2. την έκδοση του βιβλιαρίου 
ασθενείας σας 

... 
2. την έκδοση του βιβλιαρίου 

ασθενείας σας 
... 

2. την έκδοση του βιβλιαρίου 
ασθενείας σας 

... 

3. την έκδοση οικογενειακού 
βιβλιαρίου ασθενείας 

3. την έκδοση οικογενειακού 
βιβλιαρίου ασθενείας 

3. την έκδοση οικογενειακού 
βιβλιαρίου ασθενείας 

3. την έκδοση οικογενειακού 
βιβλιαρίου ασθενείας 

• Ποια από τις δύο μορφές λίστας (με ονόματα ή με ρήματα;) 
διευκολύνει την κατανόηση του περιεχομένου; 

• Τι σημαίνουν οι συντομογραφίες στις ακόλουθες φράσεις; 
Είναι ξεκάθαρο το νόημα τους από την αρχή του κειμένου; 

Αριθμός Μητρώου Ασφ/νου 
Α.Φ.Μ 
Η προσκόμιση του ατομικού Β.Α 
Το βιβλιάριο εισφορών (ΔΑΤΕ) 

• Γιατί πιστεύετε ότι χρησιμοποιούνται εδώ; 
• Σε ποια σημεία τις θεωρείτε απαραίτητες; Σε ποια σημεία θεωρείτε 

περιττές τις συντομογραφίες ή τις λέξεις που τις αποτελούν; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Εξετάζουμε τον κοινωνικό ρόλο των κειμένων 

• Ποιος πιστεύετε πως είναι ο σκοπός των ενημερωτικών εντύπων 
ενός ασφαλιστικού φορέα; 

• Ποιος είναι ο σκοπός του συγκεκριμένου ενημερωτικού εντύπου 
σύμφωνα με το συντάκτη του; Πώς παρουσιάζεται στο κείμενο; Γιατί 
πιστεύετε ότι ο συντάκτης του κειμένου εκφράζει ρητά το σκοπό αυτό; 

• Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το κείμενο επιτυγχάνει το στόχο του; 

Β. Αιτήσεις, οδηγίες διαδικασιών και οδηγίες συμπλήρωσης 

Η ομάδα σας έχει στη διάθεση της τα κείμενα 2, 3 και 4, και πιθανότατα 
και άλλες αιτήσεις σε ασφαλιστικούς φορείς και συνοδευτικές οδηγίες 
τέτοιου τύπου που σας ενδιαφέρουν. 
Μπορείτε να φέρετε για να εξετάσετε αιτήσεις απογραφής, π.χ. στο ΤΕΒΕ, 
ή αιτήσεις για κάποια άλλη διαδικασία που σας απασχολεί σε σχέση 
με θέματα κοινωνικής ασφάλισης. 

Προσδιορίζουμε τις βασικές παραμέτρους, με βάση τις ερωτήσεις 
της προηγούμενης σελίδας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Κατανοούμε την οργάνωση των εντύπων. 

• Σε πόσες και ποιες ενότητες χωρίζονται τα κείμενα σχεδιαστικά 

και γλωσσικά; Είναι εύκολο να ξεχωρίσει ο πολίτης τις ενότητες 

αυτές; Πού συναντάτε δυσκολίες; 

• Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες στις οποίες δίνει έμφαση 

ο συντάκτης του κειμένου; Πώς το πετυχαίνει αυτό γλωσσικά 

και σχεδιαστικά; Συμφωνείτε ως προς τα σημεία που τονίζονται; 

Αν χρειαστεί να συμπληρώσετε την αίτηση αυτή, ποια σημεία 

θα σας ενδιαφέρουν κυρίως και πιστεύετε ότι πρέπει να τονιστούν; 

• Εστιάζοντας στις υποενότητες των κειμένων, ποιες από αυτές 

θεωρείτε πιο σημαντικές και γιατί; 

• Υπάρχει αντιστοιχία με το έντυπο της αίτησης (μπορείτε 

να παρακολουθήσετε βήμα βήμα τις ενότητες της αίτησης 

έχοντας δίπλα σας τις οδηγίες); 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο του κειμένου. 

1. Απογραφή στο μητρώο ασφαλισμένων. 

• Ποια σημεία του κειμένου θεωρείτε δυσνόητα; 

• Ποιες επιπλέον πληροφορίες διαβάσατε στο κείμενο αυτό σε 

σχέση με το προηγούμενο έντυπο; Θεωρείτε ότι είναι επαρκείς 

οι πληροφορίες που έχετε μέχρι τώρα, ή πριν απογραφείτε στο 

μητρώο ασφαλισμένων θέλετε να έχετε κι άλλες πληροφορίες; Αν 

ναι, ποιες είναι αυτές; 

• Ποια χαρτιά χρειάζεστε σύμφωνα με το δεύτερο κείμενο; 

Υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες ως προς τα χαρτιά αυτά 

στα δύο κείμενα που έχετε διαβάσει; 

• Πώς αξιολογείτε το κείμενο αυτό για τη διαδικασία απογραφής 

άμεσα ασφαλισμένου; Πιστεύετε ότι σας διευκολύνει περισσότερο 

από το προηγούμενο έντυπο και γιατί; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

2. Αίτηση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου. 

• Αν δεν είστε σίγουροι για τη σημασία κάποιων λέξεων ή εκφράσεων 

των δύο κειμένων, ταξινομήστε τες και συζητήστε τες με την ομάδα σας. 

Πού τις βρίσκουμε συνήθως; Σε κείμενα σχετικά με την κοινωνική 

ασφάλιση ή σε αιτήσεις και σε οδηγίες συμπλήρωσης τους; 

ΛΕζΕΙΣ/ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα τις παρακάτω πληροφορίες; 

• Από ποιο τμήμα του ΙΚΑ θα πάρετε το υπόδειγμα της αίτησης 

αυτής και σε ποιο τμήμα θα την υποβάλετε; Βρίσκετε πάνω στην 

αίτηση ή στις οδηγίες συμπλήρωσης της τις πληροφορίες αυτές; 

• Πόσες και ποιες κατηγορίες ασφαλιζόμενων συμπληρώνουν αυτό 

το έντυπο; Ποια «πεδία» της αίτησης πρέπει υποχρεωτικά να 

συμπληρώσει η κάθε κατηγορία; Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή 

η διαφορά; 

• Με πόσα σημεία της αίτησης δε χρειάζεται να ασχοληθείτε, 

επειδή θα συμπληρωθούν από υπάλληλο του ΙΚΑ; Βρείτε στο 

κείμενο των οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης ποια είναι τα 

σημεία αυτά. 

Στις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης τ ι είναι τα Ε111 και Ε128; 

Πώς θα μάθετε; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

• Ποιες από τις παρακάτω συντομογραφίες δεν ξέρετε τ ι σημαίνουν; 

Μπορείτε να το υποθέσετε; Σας βοηθούν οι οδηγίες συμπλήρωσης; 

• Ποιες μπορεί να συναντήσετε μόνο σε κείμενα για την κοινωνική 

ασφάλιση; Σε άλλα σημεία της αίτησης ή στις οδηγίες συμπλήρωσης 

της συναντάτε ολόκληρες τις συντομογραφημένες λέξεις; Γιατί; 

• Ποιες συντομογραφίες συναντάτε συχνά και σε άλλα κείμενα; 

Τις συναντάτε όπως ακριβώς είναι εδώ; 

• Ποια σημεία στίξης χρησιμοποιούνται στις συντομογραφίες και πώς; 

• Ποιες συντομογραφίες και σε ποιο βαθμό διευκολύνουν ή 

δυσκολεύουν την κατανόηση σε ένα κείμενο όπως η αίτηση αυτή; 

Τι προτείνετε ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο στην κατανόηση του 

κειμένου οι συντμήσεις λέξεων και οι συντομογραφίες; 

ΑΣΦ/ΝΟΙ 
Ασφ/νων 

Ε.Ο.Χ. 

ΥΠΟΚ/ΜΑ 
Υποκ/τα 

Α. Μ.Ε. 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ TAX. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Α.Μ.Α. / Α.Μ.Α. ΚΩΔ. 

Δ.ΟΥ. / ΔΟΥ Α. Μ. Κ. Α. /AM ΚΑ 

Α.Φ.Μ. / ΑΦΜ 
Á.M. 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

Τ. Κ. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ 

Λεξικογραμματική 

• Στην αίτηση γίνεται χρήση ονομάτων και ελάχιστη χρήση ρημάτων. 

Να σημειώσετε μερικές ονοματικές φράσεις. 

• Σε ποια σημεία χρησιμοποιούνται ρήματα; Σε τ ι διαφέρουν 

τα σημεία αυτά οπτικά; Τι βαρύτητα έχουν τα σημεία αυτά; 

• Στις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης σημειώστε με πόσους 

και ποιους τρόπους αναφέρεται ο συντάκτης του κειμένου στον 

ασφαλιζόμενο που κάνει την αίτηση. 

Ποιο πρόσωπο (π.χ. γ' πληθυντικού) χρησιμοποιεί ο συντάκτης 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

του κειμένου για να αναφερθεί στον ασφαλιζόμενο; Σε ποια σημεία 

εννοείται η λέξη «ασφαλιζόμενος» (ή «αιτών»); 

• Να σημειώσετε ακόμη με πόσους και ποιους τρόπους αναφέρεται 

ο συντάκτης του κειμένου στο ΙΚΑ. Ποιο πρόσωπο χρησιμοποιεί 

για να αναφερθεί στο ΙΚΑ; Σε ποια σημεία εννοείται το ΙΚΑ; 

Τι παρατηρείτε συγκρίνοντας τις επιλογές του συντάκτη του 

κειμένου ως προς τον ασφαλιζόμενο και το φορέα ασφάλισης; Ποιος 

από τους δύο εμφανίζεται «απρόσωπος»; Τι γνώμη έχετε γι'αυτό; 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ - ΑΙΤΩΝ ΙΚΑ 

..από όσους υπάγονται στην 
ασφάλιση... να εγγραφούν... 
να τους αποδοθεί... 

ΙΚΑ 

Υπηρεσία 

• Πώς θα συμπληρώσετε το κενό: «Ο/Η ΑΙΤ »; 

• Τι σημαίνει «εκδούσα αρχή»; Πόσο διαφωτιστικές είναι οι οδηγίες 

συμπλήρωσης της αίτησης στο σημείο αυτό; 

• Στην αίτηση υπάρχουν και άλλοι λόγιοι τύποι, όπως «Επώνυμο 

μητρός», «Άρρεν». Πώς μπορούν να αντικατασταθούν; 

Ως προς το φύλο, δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης. 

• Γιατί κατά τη γνώμη σας χρησιμοποιεί τους λόγιους τύπους 

ο συντάκτης του υποδείγματος της αίτησης; 

• Γιατί πιστεύετε ότι είναι γραμμένες με ξένους χαρακτήρες 

οι λέξεις «FAX» και «E-MAIL»; Πώς αλλιώς τις έχετε συναντήσει; 

Σας δυσκολεύουν γενικά οι λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες; 

Τι προτείνετε γι' αυτές στα δημόσια έγγραφα; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Δραστηριότητα 

• Να επιχειρήσετε να συμπληρώσετε την αίτηση και να σημειώσετε 

για ποια σημεία το έντυπο της αίτησης δεν είναι αυτόνομο κι 

έτσι χρειαστήκατε διευκρινίσεις και ανατρέξατε στις οδηγίες 

συμπλήρωσης της αίτησης. Να σημειώσετε ακόμη για ποια 

σημεία δε βρήκατε τις οδηγίες ή τις εξηγήσεις που χρειαστήκατε. 

• Αξιολογήστε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: 

Ποιες σας είναι χρήσιμες, περιττές, διαφωτιστικές ή ασαφείς; 

Εξετάζουμε τον κοινωνικό ρόλο των κειμένων. 

• Ποιος είναι ο στόχος ή οι στόχοι του κειμένου της αίτησης; 

• Ποιος είναι ο στόχος των οδηγιών συμπλήρωσης της; 

• Πιστεύετε πως το έντυπο μιας αίτησης πρέπει να είναι κατά το 

δυνατόν αυτόνομο, ή να συνοδεύεται από εκτενείς γραπτές οδηγίες 

για τη συμπλήρωση του; Τι συνεπάγεται αυτό για τον πολίτη; 

• Στο έντυπο της αίτησης χρησιμοποιείται παθητική φωνή: 

«Δηλώνεται υπεύθυνα ότι...». Ποιος κάνει την υπεύθυνη δήλωση; 

Ποιες υποχρεώσεις αποδέχεστε υπογράφοντας αυτή την υπεύθυνη 

δήλωση; 

Πόσο δεσμευτική είναι για τον ασφαλιζόμενο αυτή η υπεύθυνη 

δήλωση με την υπογραφή του; Αν έχει αναγράψει στην αίτηση 

αυτή λανθασμένα στοιχεία, τ ι νομικές συνέπειες μπορεί να 

αντιμετωπίσει; Πιστεύετε ότι έχει δοθεί η απαραίτητη έμφαση 

στο σημείο αυτό σχεδιαστικά και γλωσσικά; 

Δραστηριότητα 

• Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγετε ως προς τα χαρτιά που θα 

χρειαστείτε, με βάση το ενημερωτικό έντυπο του ΙΚΑ (2000), 

τις οδηγίες για τη διαδικασία απογραφής ασφαλισμένου (2002) 

και τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης αυτής; 

Να γράψετε την τελική σας λίστα: 
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Χαρτιά που... 

Έχω ήδη 

Θα αφήσω στο ΙΚΑ 

Πρέπει να ζητήσω ειδικά για 
την απογραφή μου 

Θα βρω στο ΙΚΑ και θα 
συμπληρώσω 

Θα μου στείλουν μετά 

Δραστηριότητα 

Αν έχετε ακόμη απορίες (βλ. και τις εφαρμογές γραμματισμού 
στο Διαδίκτυο της ίδιας ενότητας) για τη διαδικασία απογραφής 
άμεσα ασφαλισμένου, σημειώστε τες και τηλεφωνήστε σε ένα 
υποκατάστημα του ΙΚΑ. Κρατήστε σημειώσεις από τη συνομιλία σας 
με τον υπάλληλο του ΙΚΑ και πείτε τις απαντήσεις που πήρατε στην 
ομάδα σας. Υπήρχαν δυσκολίες στη συνεννόηση; 
Αν ναι, σε ποια σημεία; Σε τι πιστεύετε ότι οφείλονται; 
Προτείνετε, τέλος, συγκεκριμένες βελτιώσεις για τα κείμενα 
που διαβάσατε. Γράψτε στη συνέχεια ως ομάδα ένα απλό, άμεσο 
και σύντομο ενημερωτικό κείμενο για την απογραφή στο μητρώο 
ασφαλισμένων και επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και 
Ενημέρωσης του ΙΚΑ, για να στείλετε τις προτάσεις της ομάδας σας. 

Γ. Αποδεικτικά ασφάλισης. 

Η ομάδα σας έχει στη διάθεση τα κείμενα 5 και 6. 

Φέρτε και εσείς κάποιο αποδεικτικό ασφάλισης, για να το 
εξετάσετε με την ομάδα σας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Προσδιορίζουμε τις βασικές παραμέτρους των κειμένων. 

Κατανοούμε την οργάνωση των εντύπων. 

• Σε πόσες και ποιες ενότητες χωρίζεται το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΙΚΑ); Ποια σχεδιαστικά και γλωσσικά 
στοιχεία δηλώνουν το διαχωρισμό αυτό; 

• Σε ποια άλλα κείμενα σας παραπέμπουν οι πληροφορίες 
στην πίσω σελίδα; 

• Σε ποιες πληροφορίες δίνει έμφαση ο συντάκτης του κειμένου; 
Πώς το πετυχαίνει αυτό γλωσσικά και σχεδιαστικά; 

• Πώς θα μπορούσε κανείς γρήγορα να εντοπίσει την πληροφορία 
που τον ενδιαφέρει σχετικά με το απόσπασμα ατομικού 
λογαριασμού ασφάλισης; Γράψτε σύντομες ερωτήσεις, στις οποίες 
θα απαντούν τα αριθμημένα σημεία 1-6 στην πίσω σελίδα, π.χ. «Πότε 
και πού σας αποστέλλονται;». 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Μελετάμε το σχεδιαστικό μέρος του κειμένου και τ η σχέση του 
με το γλωσσικό. 

• Ποια εικονικά χαρακτηριστικά σάς κάνουν εντύπωση 

σε ένα τέτοιο έγγραφο; 

• Ποια χαρακτηριστικά ασφαλείας ξεχωρίζετε; Για ποιο λόγο 

το έγγραφο αυτό έχει τέτοια χαρακτηριστικά; 

Τι ρόλο παίζει η στρογγυλή σφραγίδα στην πρώτη σελίδα; 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο του κειμένου. 

• Πόσοι και ποιοι εμπλέκονται στην πληρωμή και είσπραξη 

των ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ; Τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους; 

Ποια είναι τα στοιχεία τους στο απόσπασμα αυτό; 

• Ποιες υποχρεώσεις του εργοδότη αναφέρονται ρητά; 

• Ποιες ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται στην ασφαλισμένη, 

όπως φαίνεται στο απόσπασμα αυτό; 

Λεξικογραμματική 

• Να επισημάνετε όσες άγνωστες λέξεις ή φράσεις έχετε. 

Συζητήστε τη σημασία τους με την ομάδα σας. 

Ποιες λέξεις ή φράσεις αφορούν την ηλεκτρονική επεξεργασία 

των αποσπασμάτων ατομικού λογαριασμού ασφάλισης; 

• Στο κείμενο χρησιμοποιούνται λόγια ρήματα, και μάλιστα 

τα περισσότερα στην παθητική φωνή. Πόσο εύληπτα είναι; 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Τι σημαίνουν στο κείμενο 

και πώς θα μπορούσαν να αντικατασταθούν (όπου είναι σκόπιμο 

να αντικατασταθούν κατά τη γνώμη σας) τα ακόλουθα: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Θα αποστέλλεται 

Να... παραδίδουν 

αναγράφονται 

Παρατίθενται 

Προσκομίζεται 

επανεκδίδεται 

υπάγονται 

5. ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Αντιπαραβάλλουμε το αποδεικτικό ασφάλισης του ΙΚΑ 
με το αντίστοιχο του ΤΕΒΕ γλωσσικά και σχεδιαστικά. 

ΙΚΑ ΤΕΒΕ 

Γλωσσικά 
στοιχεία 

Σχεδιαστικά 
στοιχεία 

• Πού πιστεύετε ότι οφείλονται οι διαφορές που εντοπίσατε; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Επιλέξτε ένα από τα υπόλοιπα θέματα που αναφέρονται στο ενημερωτικό 
έντυπο του ΙΚΑ ή διαβάστε ενημερωτικά φυλλάδια άλλου ασφαλιστικού 
φορέα για κάποιο παρόμοιο θέμα που σας ενδιαφέρει. 

Στη συνέχεια γράψτε για ποια σημεία χρειάζεστε διευκρινίσεις 
και περισσότερες πληροφορίες. 

Ορίστε ένα μέλος της ομάδας ως εκπρόσωπο, που θα επισκεφτεί 
υποκατάστημα του φορέα αυτού και θα ζητήσει να ενημερωθεί 
για το συγκεκριμένο θέμα. 

Αφού ο εκπρόσωπος της ομάδας σας αναφέρει τις απαντήσεις 
που βρήκε στα ερωτήματα που είχε θέσει η ομάδα, να αξιολογήσετε 
την επικοινωνία και να σχολιάσετε τυχόν δυσκολίες που αναφέρθηκαν 
και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αποφευχθούν. 

6. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΟΥ 

Να τεκμηριώσετε γραπτά σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι προσωπικοί 
και ομαδικοί στόχοι που θέσατε από την αρχή και να συζητήσετε 
τι στόχους θέλετε να πετύχετε στο άμεσο μέλλον. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Μαντώ Καραλή 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
κείμενο 1 

τ τ ? ΜΗΤΡΩΟ 
— • ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην προσπάθεια που κατα-
βάλλει για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του και την 
καλύτερη ενημέρωση του πολίτη, εκδίδει το παρόν ενημερωτικό 
φυλλάδιο με τη βεβαιότητα ότι αυτό θα αποτελέσει ένα χρήσιμο 
βοήθημα για τους συναλλασόμενους με τις υπηρεσίες του. 

1. Απογραφή Ασφαλισμένου 
Για την απογραφή στο ΙΚΑ του κάθε εργαζόμενου προκειμένου να 
του εκδοθεί ο σχετικός κωδικός «Αριθμός Μητρώου Ασφ/νου» και 
το «Δελτίο Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών» χρειάζονται: 

α) Βεβαίωση απασχόλησης από τον οικείο εργοδότη. 
Q\ ΧΛ ^ΡΑτίπ Anmuouiitno ΤΠΜΤΑΤΤΊΤΠΡ 

ν) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ. 
δ) Η συμπλήρωση του «Απογραφικού Δελτίου» το οποίο 

χορηγείται από την υπηρεσία μας. 

2. Έκδοση βιβλιαρίου Ασθενείας (Ατομικό και Οικογενειακά) 
Για την έκδοση ΑΤΟΜΙΚΟΥ βιβλιαρίου Ασθενείας απαιτείται 

α) Ο ασφ/νος να έχει 50 μέρες ασφάλισης το προηγούμενο 
έτος ή το τελευταίο 15μηνο αφού αφαιρεθούν οι τρεις 
τελευταίοι μήνες. 
β) Μία πρόσφατη φωτογραφία. 

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως και για ειδικότερα θέματα παρακαλούμε να 
απευθύνεστε στις κατά τόπους υπηρεσίες τω» Υτΐ6κ/τω« μας 

γ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και αν είναι 
ασφαλισμένος προηγούμενα σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. 
βεβαίωση διαγραφής ή κατάθεση σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης του Ν. 1599/86. 

Για την έκδοση ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ Βιβλιαρίου Ασθενείας χρειάζεται: 

ο) Η προσκόμιση του ατομικού Β.Α θεωρηυένο. 
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
γ) Φωτογραφίες πρόσφατες των υελών της οικογένειας. 

Αν τα προστατευόμενα μέλη είναι Σπουδαστές ή Φοιτητές χρειάζεται 
αποδεικτικό φοίτησης από την οικεία Σχολή. 
Αν τα προστατευόμενα μέλη είναι γενικά ΑΝΕΡΓΑ χρειάζεται υπεύ
θυνη δήλωση (Ν.1599/86) ατην οποία_ϊθ δηλώνεται η ευουνη υυντη-
ρηοης και συγκατοίκησης. 

ΑΘΗΝΑ 2 Γ 1 0 
ΕΚΔΟΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ* 

3. θεώρηση Βιβλιαρίου Ασθενείας (Β.Α.) 
Κάθε χρόνο τα Β.Α. ατομικό και οικογενειακό θεωρούνται ώστε ο 
ασφαλισμένος και τα μέλη της οικογένειας του να έγουν δικαίωυ,α 
στις παροχές σε Χρήμα και Είδος του ΙΚΑ. Ι ια την «εωρησή τους 
χρειάζονται: 

α) Η προσκόμιση του Β.Α. 
3) Το βιβλιάριο εισφορών (ΔΑΤΕ) και 
γ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

4. -Η- Απώλεια Βιβλιαρίου Ασθενείας 
Αν χαθεί για οποιαδήποτε λόγο το Β.Α. ο ασφαλισμένος είναι 
υποχρεωμένος να το δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) 
στο ΙΚΑ. 
Προκειμένου να του χορηγηθεί νέο Β.Α. πρέπει να έχει μαζί του το 
Δ.Α, Ταυτότητας, τσ βιβλιάριο εισφορών (ΔΑΤΕ) και μία πρόσφατη 
φωτογραφία 

5. Ανακεφαλαίωση Δ.Α.Τ.Ε. 
Κάθε φορά που το βιβλιάριο εισφορών (ΔΑΤΕ) συμπληρώνεται πλή
ρως από την επικόλληση των ενσήμων, προσκομίζεται στο IKAyja_va 
εκδοθεί νέο και για να καταχωρηθούν οι ημέρες ασφάλισης στον 
ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου (ανακεφαλαίωση). 

6. Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης 
Με το Ν. 1539/85 τα ΔΑΤΕ απόκτησαν αποδεικτική δύναμη έναντι 
τρίτων, ώστε, όπου για την απόδειξη του χρόνου ασφάλισης απαι
τείται βεβαίωση του Ιδρύματος, να προσκομίζονται επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα αυτών. 

7. Αναγνώριση Ημερών Ασφάλισης (Από ΠΕΕ) 
Για την ασφαλιστική πλήρη τακτοποίηση του ασφαλισμένου από 
αναγνώριση ημερών ασφάλισης με ενέργεια των υπηρεσιών εσόδων 
του Υποκ/τός μας (Πράξη Επιβολής Εισφορών) πρέπει ο ασφ/νος νσ 
προσκομίσει τσ ασφαλιστικό τσβ βιβλιάριο (ΔΑΤΕ) πάνω στο βπσίσ 
τίθεται ειδική σφραγίδα και αναγράφονται οι ημέρες ασφάλισης, οι 
εισφορές και η χρονική περίοδος της Π.Ε.Ε. 

8. Συνταξιούχοι Ειδικών Ταμείων 
Για την έκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας σε συνταξιούχους άλλων 
Ασφαλιστικών Οργανισμών που έχουν δικαίωυα να ασφαλιστούν οτον 
Κλάδο Ασθενείας του ΙΚΑ (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ κ.τ.λ.) χρειάζεται: 

α) Απόφαση συνταξιοδότησης στην οποία να αναγράφεται 
ότι γίνονται κρατήσεις για τον Κλάδο Υγείας του 'ΚΑ. 

. β) Αστυνομική Ταυτότητα και 
γ) Πρόσφατη φωτογραφία. 

Γενικά τα βιβλιάρια Ασθενείας όλων των συνταξιούχων μας 
Γήρατος θεωρούνται για «Αόριστο χρόνο». 

9. Έκδοση Βιβλιαρίων Ασθενείας σε Αλλοδαπούς 
Επειδή στην έκδοση Β.Α. σε αλλοδαπούς παρουσιάζονται και ιδιαιτε
ρότητες είναι φρονιμότερο ο ενδιαφερόμενος να απευθύνεται οτο 
Τμήμα Μητρώου του Υποκ/τος ΙΚΑ της περιοχής του. 
Ωστόσο βασική προϋπόθεση είναι η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα 
μας. Για τους αλλοδαπούς πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. ιοχύουν 
άλλες διατάξεις. 

10. Διόρθωση Ασφαλιστικών Στοιχείων 
Αν για οποιοδήποτε λόγο έχει επέλθει μεταβολή στα ατομικά απο
γραφικά στοιχεία του ασφαλισμένου επιβάλλεται να γίνει διόρθωση 
και στα τηρούμενα στοιχεία στην υπηρεσία μας για να μην υπάρχουν 
μελλοντικά προβλήυατα. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζονται: Αίτη
ση, το τελευταίο ΔΑ \Έ, το Βιβλιάριο Ασθενείας και Δ.Α. Ταυτότητας-. 

Λ\ Απφπλιπη Μπκρηχρήνιπ Atftpyi.w 

Οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι πάνω απτ> 55 χοόνων και έχουν 
πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.00U ήμερες ασφάλισης έχουν δι
καίωμα να συνεχίσουν την ασφάλιση τους στον Κλάδο Ασθενείας του 
ΙΚΑ. Σ' αυτές τις περιπτώσεις χρειάζειαι: 

α) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ. 
β) Το Δ.Α. Ταυτότητας και 
γ) Μία πρόσφατη φωτογραφία. 

Γιτ κάθρ άλλη πληοοφορία που θέλετε, παρακαλούμε να απευ
θύνεστε στο Τμήμα Μητρώου του Υί ιοκ/τος ιΚΑτης περιοχης'αας. 

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕίΔΙΚΕΣ Α Ν Α Γ Κ Ε 3 * Ξ Υ Ρ Ι Κ Ρ Ε Τ 0 Υ Ν Τ Α ! ί,ΪΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
κείμενο 2 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

1. Υπόχρεοι απογραφής: 

Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ, υποχρεούται 

να εγγραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων που τηρείται στο ΙΚΑ, προκειμένου να του αποδοθεί 

ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου. 

2. Τόπος απογραφής - αρµόδιο υποκατάστηµα: 

Για την απογραφή του ο ασφαλισμένος προσέρχεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ του 

τόπου κατοικίας του. 

3.Διαδικασία: 

Η διαδικασία απογραφής υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση Απογραφής 

Άμεσα Ασφαλισμένου», το οποίο διατίθεται από τα υποκαταστήματα και την ιστοσελίδα του 

ΙΚΑ. 

Το έντυπο συμπληρώνεται με ελληνικούς χαρακτήρες με βάση τα στοιχεία ταυτότητας για 

έλληνες πολίτες και με λατινικούς χαρακτήρες για αλλοδαπούς (ανεξάρτητα αν είναι πολίτες 

Ε.Ε. ή τρίτων χωρών) με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία του διαβατηρίου. 

Υποβάλλεται συμπληρωμένη στο Τμήμα Μητρώου του αρμοδίου υποκαταστήματος ΙΚΑ, 

συνοδευόμενη από τα σχετικά ανά περίπτωση δικαιολογητικά: 

> Αστυνομική ή στρατιωτική ταυτότητα 

> Διαβατήριο 

> Πιστοποιητικό γέννησης 

> Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ (π.χ. αντίγραφο φορολογικής 

δήλωσης). 

Μετά τη μηχανογραφική επεξεργασία της Αίτησης Απογραφής αποδίδεται ο Αριθμός 

Μητρώου, ο οποίος γνωστοποιείται στον ασφαλισμένο με Βεβαίωση Απογραφής που 

αποστέλλεται στη διεύθυνση κατοικίας του. 

Σε περίπτωση που από τη μηχανογραφική επεξεργασία της Αίτησης Απογραφής, διαπιστωθεί ότι 

ο αιτών είναι ήδη εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΙΚΑ, δεν αποδίδεται νέος Αριθμός 

Μητρώου, αλλά γνωστοποιείται στον ασφαλισμένο αυτός που του είχε αποδοθεί με Βεβαίωση 

Προηγούμενης Απογραφής, η οποία αποστέλλεται στη διεύθυνση κατοικίας του. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
κείμενο 3α 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
κείμενο 3β 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
κείμενο 4α 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από όσους υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, προκειμένου, να 
εγγραφούν στο Μητρώο Ασφ/νων του και να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου. 

Για την συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης Απογραφής ο αιτών πρέπει να προσκομίσει στην 
Υπηρεσία επίσημα έγγραφα από τα οποία θα ελεγχθούν τα ατομικά του στοιχεία (ταυτότητα, 
διαβατήριο, πιστοποιητικό κ.λπ) καθώς και ο ΑΦΜ (εκκαθαριστικό εφορίας κ.λ.π). Επίσης 
Βεβαίωση του Εργοδότη σας για την έναρξη της απασχόλησης. 

Οι ενδείξεις του εντύπου συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ευανάγνωστα γράμματα με Ελληνικούς ή 
Λατινικούς Χαρακτήρες, όπως ακριβώς αναγράφονται στο επίσημο έγγραφο, φωτοτυπία του 
οποίου συνυποβάλλεται. 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΤΥΠΑ ΕΟΧ ή ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (π.χ. Ε111, Ε128 κλπ). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση του παρόντος Εντύπου για απογραφή ασφ/νων με έντυπα από Χώρες 
Ε.Ο.Χ. ή με Διμερή Σύμβαση γίνεται μόνο από Υποκ/τα που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. -
ΙΚΑ. 

Συμπληρώνεται με Χ εφόσον πρόκειται για ασφαλισμένους με έντυπα από χώρες του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΒΕΛΓΙΟ, ΔΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, 
ΙΣΛΑΝΔΙΑ,ΝΟΡΒΗΠΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ)ή από χώρες με Διμερή Σύμβαση (ΕΛΒΕΤΙΑ, 
ΚΕΜΠΕΚ ΚΑΝΑΔΑ, ΟΝΤΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ), για τους οποίους εκδίδεται Βιβλιάριο Υγείας. Στην 
περίπτωση αυτή συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία με αστερίσκο. 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
Συμπληρώνονται από την Υπηρεσία ο κωδικός και η ονομασία του Υποκ/τος. 
Α.Μ.Α. 
Το πεδίο παραμένει κενό. 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 
Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ εφόσον διαφέρει από το σημερινό Επώνυμο. 
ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ 
Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει. 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ - ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 
Συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία αυτά από τους έγγαμους. 
ΦΥΛΟ 
Συμπληρώνεται με Χ αντίστοιχα αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
Κατά σειρά συμπληρώνονται τα εξής: 

ΤΥΠΟΣ: Συμπληρώνεται το παρακάτω πεδίο ανάλογα με το επίσημο έγγραφο, φωτοτυπία 
του οποίου συνυποβάλλεται. 
> Αστυνομική (αν αφορά Ελληνική Αστυνομική Ταυτότητα) 
> Στρατιωτική (αν αφορά Ελληνική Στρατιωτική Ταυτότητα) 
> Διαβατήριο 
> Πιστοποιητικό 
ΑΡΙΘΜΟΣ: Συμπληρώνεται ο αριθμός της Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή ο αριθμός 
Πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης της Ταυτότητας ή του 
Διαβατηρίου, ή η ημερομηνία πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού. 
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Συμπληρώνεται η εκδούσα αρχή. 

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ 
Συμπληρώνεται ο ΑΦΜ υποχρεωτικά, (σχετική η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
1027411/842/Δ4/26-2-98) και η ονομασία της ΔΟΥ, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο επίσημο 
έγγραφο που προσκομίστηκε. 
ΑΜΚΑ 
Συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) όπως είναι γραμμένος στην 
Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, αν έχει ήδη εκδοθεί ΚΑΡΤΑ από οποιαδήποτε Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
κείμενο 4β 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
κείμενο 5 

ΑΙΙΟΣΙΙΑΣΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
1. Το «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» είναι το νέο έντυπο με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, 
όπου απεικονίζεται η τηρούμενη ηλεκτρονικά ασφάλιση σας από 1/1/2002, μετά την μηχανογραφική επεξεργασία των 
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων που υπέβαλαν οι εργοδότες που απασχοληθήκατε. 
2. Το «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» θα αποστέλλεται με προσωποποιημένη επιστολή αρχικά στους εργοδότες 
σας, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να σας το παραδίδουν και αργότερα θα αποστέλλεται στη διεύθυνση κατοικίας σας. 
3. Στο «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» αναγράφονται τατιτομικά σας στοιχεία, τα στοιχεία του εργοδότη, 
j τύπος και το ύψος των αποδοχών σας, οι ημέρες ασφάλισης σας κατά μισθολογική περίοδο, οι εισφορές και ο κωδικός 
πακέτου κάλυψης που αντιστοιχεί στους καλυπτόμενους κλάδους του Ι ΚΑ, Ι ΚΑ-TEAM, ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ και στους κλάδους ή 
λογαριασμούς των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΕΕ). 
Οι κωδικοί των βασικών τύπων αποδοχών και των βασικών πακέτων κάλυψης παρατίθενται στους Πίνακες που ακολουθούν. 
Οι Κωδικοί όλων των τύπων αποδοχών και όλων των πακέτων κάλυψης αναφέρονται στις εκδόσεις του ΙΚΑ με τίτλους 
«Οδηγίες συμπλήρωσης Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης», «Ανάλυση Κωδικών Πακέτων Κάλυψης», «Οδηγός Σύνδεσης 
Κωδικών» και στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ (www.ika.gr). 
1 Το «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» είναι το αποδεικτικό της ασφάλισης σας. Πρέπει να φυλάσσεται 
και να προσκομίζεται, όπου απαιτείται για τις συναλλαγές σας. , »' 
5. Σε περίπτωση απιόλειάς του επανεκδίδεται με την υποβολή αιτήσεως στο Υποκατάστημα*του τόπου κατοικίας σας. 
6. Αν διαφωνείτε με τα αναγραφόμενα στο «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» στοιχεία ασφάλισης, {π.χ. 
ημέρες εργασίας, ύψος αποδοχών κ.λ.π.) να απευθύνεστε στο Υποκατάστημα του τόπου εργασίας σας. Για οποιοδήποτε άλλο 
λόγο να απευθύνεστε στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας σας (π.χ. μεταβολή ατομικών στοιχείων). 

ϊ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΩΛΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Ι 
UJ 

ϊ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 1ΙΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ADOAOXON ΚΩΔΙΚΟΣ 
] Ιακετου 
κάλυψης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ι 
UJ 

ϊ 

01 Ταχτικές αποδοχές (από μιαΗό ή 
ήμερο μίοβιο) 

101 Μ Ι Κ Τ Α ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 

Ι 
UJ 

ϊ 

02 Αποδοχέ; νπαλλήλων ΝΠΔΔ κλπ. παν 
iijTuxavtwt σε ειοφορέί κλάδου: Σύνταξης 
(Ν. 3163/55) 

102 ΜΙΚ ΓΑ Ι ΚΑ-TEAM, Επαγγελματικός Κίνδυνος 

Ι 
UJ 

ϊ 

03 Δώρο Χριστουγέννων 103 Μ Ι Κ Τ Α ΙΚΑ 

Ι 
UJ 

ϊ 

04 Δώρο Πάσχα 104 Μ Ι Κ Τ Α . Επαγγελματικός Κ ί ν δ υ ν ο ; 

Ι 
UJ 

ϊ 

05 Επίδοιια Αδείας 105 Μ Ι Κ Τ Α Β Α Ρ Ε Α . ΙΚΑ T E A M 

Ι 
UJ 

ϊ 

08 Αποδοχές Ασθένειας 10(1 ΜΙΚΤΑ ΒΛΡΕΛ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, Επαγγελματικός Κίνδυνος 

Ι 
UJ 

ϊ 
09 Αναδρομικές αποδοχές 107 Μ Ι Κ Τ Α . Β Α Ρ Ε Α ΙΚΑ 

Ι 
UJ 

ϊ 10 Bonus 10S Μ Ι Κ Τ Α . ΒΑΡΕΑ. Επαγγελματικός Κ ί ν δ υ ν ο ; Ι 
UJ 

ϊ 
11 Υπερωρίες 10') Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ι . ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 

Ι 
UJ 

ϊ 
12 Αμοιβή με το κομμάτι (Φασόν) 110 Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η . ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. Επαγγελματικός Κ ί ν δ υ ν ο ; 

Ι 
UJ 

ϊ 

13 Τ ε κ μαρτ έ ς t ιποδσχε'ς 111 Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η 

Ι 
UJ 

ϊ 

14 Λοιπέ"; αποδοχές 112 Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η . Επαγγελματικός Κίνδυνος 

Ι 
UJ 

http://www.ika.gr


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
κείμενο 6 



Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε Ο Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

1 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤ ΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Στις εφαρμογές γραμματισμού της ενότητας αυτής 
επιδιώκεται η εξοικείωση με τις επικοινωνιακές 
και γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται 
με την ιδιωτική ασφάλιση. 
Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση και η αποτελεσματική 
χρήση ειδών αυθεντικών κειμένων που συναντώνται κατά 
τη διαδικασία σύναψης συμβολαίου για την ασφάλιση 
οχήματος, όπως: 

• ασφαλιστήρια συμβόλαια και όροι, 

• δηλώσεις εναντίωσης, 

• επιστολές για θέματα όπως ο φιλικός διακανονισμός 
ή ειδικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρείες 
ιδιωτικής ασφάλισης, π.χ. εξυπηρέτησης τροχαίου 
ατυχήματος. 

Επιδιώκεται παράλληλα: 
• η ανάπτυξη γενικότερων στρατηγικών μάθησης 

και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, 

• η κριτική αποτίμηση των προσφερόμενων υπηρεσιών 
των εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και των 
υποχρεώσεων του ασφαλιζόμενου και του ασφαλιστή. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
80 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
4-6 ώρες 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συζητούμε στην ομάδα τις εμπειρίες μας σχετικά με εταιρείες 
ιδιωτικής ασφάλισης. 

Προσδιορίζουμε τι διαδικασίες ακολουθεί κανείς για να ασφαλιστεί 
σε ιδιωτική εταιρεία για κάποιον κίνδυνο και ποια είδη κειμένων 
συναντά. Συζητούμε ειδικότερα την περίπτωση της ασφάλισης 
οχήματος, η οποία είναι υποχρεωτική από το νόμο. 

• Αν έχετε κάνει ασφάλιση αυτοκινήτου, ποια διαδικασία ακολουθήσατε 
για να το ασφαλίσετε; Γράψτε τα στάδια από τα οποία περάσατε και τα 
χαρτιά που πήρατε στα χέρια σας. 

Φέρτε και εσείς στην ομάδα υλικό σχετικά με την ασφάλιση 
οχήματος. (Χρήσιμοι είναι οι γενικοί ασφαλιστικοί όροι 
που επισυνάπτονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια.) 

2. ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΩ 

Εντοπίζουμε τις διαφορές ανάμεσα στα κείμενα που έχει στη διάθεση 
της η ομάδα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

• το μέγεθος και το σχήμα του εντύπου, 
• το γενικό τυπογραφικό σχεδιασμό (μέγεθος γραμμάτων, 

γραμματοσειρά, διάστιχο), 
• την ύπαρξη χρωμάτων, 
• την ύπαρξη εικόνων, 
• την ύπαρξη πινάκων, 
• την ύπαρξη ειδικών χώρων που απαιτούν συμπλήρωση, 
• την ύπαρξη λογότυπων, υπογραφών και σφραγίδων. 

Με βάση τα παραπάνω ταξινομούμε τα κείμενα που έχει στη διάθεση της 
η ομάδα. 

Διατυπώνουμε υποθέσεις για τη χρήση τους. 

2 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Εντοπίζουμε τ ι απαιτείτο κείμενο από το χρήστη του ως προς 
τις δεξιότητες γραμματισμού: 

• Να το διαβάσουμε στο σύνολο του; 
• Να επιλέξουμε και να διαβάσουμε ορισμένα σημεία μόνο; 
• Να παραγάγουμε αντίστοιχο κείμενο; 
• Να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με την ασφαλιστική εταιρεία; 

3. ΘΕΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Μετά τη συζήτηση στην ομάδα σχετικά με τη χρήση των κειμένων 
και τις δεξιότητες γραμματισμού που απαιτούν, συζητούμε 
και καταγράφουμε: 

• τα θέματα που ενδιαφέρουν την ομάδα, 
• τα θέματα που ενδιαφέρουν καθέναν προσωπικά. 

Στην παραπάνω καταγραφή σημειώνουμε για ποιες διαδικασίες 
χρειαζόμαστε υποστήριξη και εκπαίδευση. 

4. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Σε κάθε κείμενο πρέπει να αναγνωρίζουμε τις βασικές παραμέτρους 
που επηρεάζουν τη συγκρότηση του, μερικές από τις οποίες 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Βασικές παράμετροι 

• Ποιο είναι το θέμα του κειμένου/εντύπου; Τι πραγματεύεται; 
• Ποιος είναι ο συντάκτης ή οι συντάκτες του κειμένου και ποιος 

ο σχεδιαστής; Αναφέρονται γλωσσικά ή/και σχεδιαστικά σε κάποια 
σημεία του κειμένου/εντύπου; 

• Σε ποιους απευθύνεται αυτό το έντυπο; Αναφέρονται οι παραλήπτες 
του κειμένου; 

• Ποια είναι η σχέση γλωσσικού και εικονικού στοιχείου 
στο κείμενο/έντυπο; 

• Σε ποιες κοινωνικές περιστάσεις συναντούμε ανάλογα κείμενα; 
• Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο κύριος σκοπός αυτών των κειμένων/εντύπων; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Α. Ασφαλιστήρια συμβόλαια 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της τα έντυπα 1α και 1β, 2α και 2β, 
και πιθανώς και άλλα κείμενα τέτοιου τύπου. 

Προσδιορίζουμε τις βασικές παραμέτρους, με βάση τις ερωτήσεις 
της προηγούμενης σελίδας. 

Κατανοούμε την οργάνωση των εντύπων. 

• Με ποια άλλα κείμενα σχετίζονται οι όροι του συμβολαίου αυτού; 
• Σε ποιες ενότητες χωρίζεται το πολυασφαλιστήριο αυτοκινήτου; 

Πώς το καταλαβαίνει κανείς οπτικά και γλωσσικά; 
Σε ποιες υποενότητες χωρίζεται η μπροστινή και η πίσω όψη του; 

Σε ποιες ενότητες χωρίζονται τα υποδείγματα της δήλωσης 
εναντίωσης; Ως προς ποιο τμήμα τους διαφέρουν τα δύο 
υποδείγματα; 
Το υπόδειγμα Β αναφέρεται σε κείμενο εκτός των κειμένων 
που έχετε στα χέρια σας. Πώς θα το εντοπίσετε; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Δραστηριότητα 

• Πώς θα προτείνατε να ανασχεδιαστεί η πρώτη σελίδα του 
ασφαλιστηρίου σχεδιαστικά και γλωσσικά, ώστε να παρουσιάζει 
τα στοιχεία που περιέχει με σαφέστερο τρόπο σε μορφή πίνακα; 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο του κειμένου. 

• Πόσοι και ποιοι εμπλέκονται στην ασφαλιστική αυτή σύμβαση; 
Σε ποια σημεία φαίνονται τα στοιχεία τους; Ποια στοιχεία τους 
δίνονται στο συμβόλαιο αυτό; Σε τι χρησιμεύει καθένα από αυτά; 

• Για ποιο διάστημα ισχύει η ασφάλιση αυτή; Πώς ακριβώς 
υπολογίζεται; 

• Ποιο όχημα αφορά; Ποια στοιχεία του οχήματος αναγράφονται στο 
συμβόλαιο και γιατί; 

• Αν τηλεφωνήσει ο ασφαλισμένος στον ασφαλιστή του για κάποιο 
θέμα, ποια στοιχεία του συμβολαίου θα του αναφέρει για να το βρει; 

• Αν... 

α) προκαλέσει ο οδηγός του αυτοκινήτου σωματική βλάβη σε πεζό, 
β) προκαλέσει ο οδηγός ζημιές σε άλλο αυτοκίνητο, 
γ) κλέψουν το κασετόφωνο, 
δ) κλέψουν το αυτοκίνητο, 
ε) σπάσουν ένα τζάμι, 

στ) ανοίξει ο αερόσακος σε απότομο φρενάρισμα, επειδή γλιστρούσε 
ο δρόμος και δε φορούσε ο οδηγός ζώνη ασφαλείας. 

Ο ασφαλιστής στο συμβόλαιο αυτό παρέχει ασφαλιστική κάλυψη; 
Έχει αναλάβει να καλύψει αυτούς τους κινδύνους; 
Σε τι μορφή θα παράσχει την κάλυψη αυτή; 

• Αν κλέψουν το αυτοκίνητο που έχει ασφαλιστεί με το συμβόλαιο 
αυτό, φαίνεται στο συμβόλαιο ποιο ποσό θα εισπράξει ο 
δικαιούχος; Τι άλλο πρέπει να γνωρίζει ο ασφαλισμένος σχετικά με το 
ασφάλιστρο που θα εισπράξει στην περίπτωση αυτή; 

• Είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς σημαίνει «Ασφ. Κεφάλαια»; Είναι το ποσό 
που θα εισπράξει κανείς ή το ανώτατο όριο σε χρήμα για την παροχή 
του ασφαλιστή, με βάση το οποίο προσδιορίζεται το ασφάλιστρο; 

• Τι ποσό αναλογεί στους ασφαλισμένους κινδύνους και τι ποσό έχει 
πληρώσει τελικά ο ασφαλισμένος; 

• Για ποιους καλυπτόμενους ασφαλιστικούς κινδύνους έχει πληρώσει 
ο ασφαλισμένος και για ποιους όχι; Γιατί; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

• Πότε πρέπει να πληρώσετε, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου; 

Τι γίνεται στην πράξη; 

• Πότε παίρνετε στα χέρια σας τη βεβαίωση ασφάλισης και το ειδικό σήμα; 

• Ποια είναι η «ανωτέρω αίτηση»; Είναι γραπτή ή προφορική; 

Λεξικογραμματική 

• Τι σημαίνει «πολυασφαλιστήριο»; Γιατί δεν αποκαλείται απλώς 

«ασφαλιστήριο αυτοκινήτου»; Πού συναντάτε συχνά νέες λέξεις 

με πρώτο συνθετικό το «πολύ-»; Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι 

χρησιμοποιείται το «πολύ-»; 

• Για ποιο λόγο υποθέτετε ότι υπάρχει έκπτωση; Τι σημαίνει «έκπτωση: 

πακέτων 15%»; Πού αλλού συναντάτε τη λέξη «πακέτο» με τη σημασία 

που έχει εδώ; 

• Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει η παρένθεση δίπλα στη λέξη 

«Ασφαλισμένος (Λήπτης της ασφάλισης)»; Έχει σημασία; 

Πώς μπορείτε να μάθετε; 

• Σημειώστε όρους που χρησιμοποιούνται μόνο στην ασφάλιση οχημάτων 

και συζητήστε τη σημασία τους στην ομάδα (π.χ. «Bonus/Malus», 

«επέτειος Β/Μ»). 

• Σε μία σύμβαση με ποιους τρόπους γράφουμε για κάτι που αναφέρεται 

και σε άλλα σημεία (νωρίτερα ή αργότερα), ώστε να μην το επαναλάβουμε 

προσδιορίζοντας το με λεπτομέρειες; 

• Ποιες λέξεις/εκφράσεις/συντομογραφίες βλέπουμε συχνά σε συμβόλαια; 

Σημειώστε μερικές και συζητήστε τη σημασία όσων δε γνωρίζετε. 

• Ποιες λόγιες λέξεις ή φράσεις είναι δυσνόητες; Τι χαρακτηριστικά 

έχουν; Μπορούν να αντικατασταθούν; 

• Ποιες είναι οι σημαντικές γλωσσικές διαφορές ανάμεσα 

στην μπροστινή και στην πίσω σελίδα; 

• Τι πρόσωπο και φωνή χρησιμοποιείται πριν από την υπογραφή; 

Ποιος υπογράφει; 

• Τι δικαιώματα και υποχρεώσεις δημιουργεί αυτή η ασφαλιστική 

σύμβαση στα συμβαλλόμενα μέρη; Τι παρέχει ο ασφαλιζόμενος 

και τ ι ο ασφαλιστής; Ποιος από τους δύο αναφέρεται στους όρους 

του πολυασφαλιστηρίου; Πότε χρησιμοποιείται ενεργητική και 

πότε παθητική φωνή; Τι επιτυγχάνει ο συντάκτης των όρων του 

συμβολαίου με αυτές τις γλωσσικές επιλογές; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Εξετάζουμε τον κοινωνικό ρόλο των κειμένων. 

• Τι δύναμη έχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ή ασφαλιστήριο 
ή ασφαλιστική σύμβαση); 

• Τι σχέση δημιουργείται ανάμεσα στον ασφαλιστή και στον ασφαλιζόμενο, 
τη στιγμή που υπάρχουν έτοιμοι, ήδη διαμορφωμένοι όροι όπως οι 
γενικοί όροι των ασφαλιστηρίων αυτοκινήτου, τους οποίους δεν μπορεί 
να διαπραγματευτεί ο αντισυμβαλλόμενος (ασφαλιζόμενος); 

• Τι μπορεί να κάνει ο ασφαλισμένος αν δε συμφωνεί με το περιεχόμενο 
του ασφαλιστηρίου του; Τι χρονικά περιθώρια έχει; Τι σημασία έχει 
η τήρηση των χρονικών περιθωρίων; Πώς υπολογίζονται οι μέρες; 

• Πιστεύετε πως η προθεσμία που ισχύει για την αποστολή της 
δήλωσης εναντίωσης σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου 
αυτού πρέπει να αναγράφεται και στο έντυπο της δήλωσης; 
Με ποιον τρόπο ορίζεται ότι πρέπει να αποσταλεί; 

• Τι δύναμη έχει η δήλωση εναντίωσης; Πού είναι γραμμένο αυτό; 

Δραστηριότητα 

• Τι ρόλο παίζει η διαφορετική θέση των λογότυπων των δύο εταιρειών 
που βλέπετε στο πολυασφαλιστήριο; 

• Αν θέλετε να διευκρινίσετε τι ακριβώς σημαίνουν ορισμένα σημεία 
αυτού του ασφαλιστηρίου αυτοκινήτου, ποιον θα ρωτήσετε; 
Ποια από τις δύο εταιρείες πιστεύετε πως θα σας ενημερώσει; 

Σημειώστε τι ακριβώς θέλετε να ρωτήσετε, π.χ. τι σημαίνουν 
οι συντμήσεις και συντομογραφίες πάνω από τα ποσά 
που προστίθενται στα καθαρά ασφάλιστρα. 
Πάρτε τηλέφωνο και περιγράψτε στην ομάδα σας 
πώς ζητήσατε διευκρινίσεις, πώς σας αντιμετώπισαν 
και τι αποτέλεσμα είχε η προσπάθεια σας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Β. Επιστολές για προσφερόμενες υπηρεσίες 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της τα κείμενα 3 και 4, και πιθανώς και άλλα 
κείμενα τέτοιου τύπου. 

Προσδιορίζουμε τις βασικές παραμέτρους. 

Κατανοούμε την οργάνωση των κειμένων. 

• Σε ποιες ενότητες χωρίζεται η πρώτη επιστολή και πώς δηλώνεται 
ο χωρισμός αυτός γλωσσικά; 

• Σε ποιες ενότητες χωρίζεται η δεύτερη επιστολή; 
Από ποια γλωσσικά και σχεδιαστικά στοιχεία το καταλαβαίνουμε; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Μελετάμε το εικονικό μέρος του κειμένου σε σχέση με το γλωσσικό. 

• Τι ρόλο παίζει στο κείμενο 4 το εικονικό μέρος; 

Ποια είναι η σχέση του με το γλωσσικό μέρος το οποίο συνοδεύει; 

• Τι προσθέτει το εικονικό μέρος στο κείμενο 4 σε σχέση με το 

κείμενο 3; Τι σκοπό εξυπηρετεί; 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο των κειμένων. 

• Ποια από τις δύο επιστολές μοιάζει περισσότερο με τις επιστολές 

που λαμβάνετε συνήθως; Ποια διαφέρει και ως προς τ ι ; 

• Με ποιες λέξεις ή εκφράσεις αναφέρονται στο κείμενο: α) ο πελάτης 

και β) η εταιρεία ή η εκπρόσωπος της που υπογράφει τις επιστολές; 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 2 

ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

• Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι πιο σημαντικές πληροφορίες 

που δίνουν τα δύο κείμενα; Πώς θα έπρεπε να τονιστούν; 

Σε ποια πληροφορία στο κείμενο 4 δίνεται μεγαλύτερη έμφαση, 

με ποια γλωσσικά και εικονικά στοιχεία και γιατί; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

• Διαβάστε μόνο τα σημεία με έντονα μαύρα γράμματα στο κείμενο 3 

και πείτε στην ομάδα σας τ ι υποθέτετε ότι σημαίνουν. Στη συνέχεια 

διαβάστε αναλυτικά κάθε σημείο από το 1 έως το 6. Πιστεύετε ότι αρκεί 

να διαβάσει κανείς μόνο τα σημεία με έντονα μαύρα γράμματα; 

• Με ποιες λέξεις και εκφράσεις χτίζεται η εικόνα της εταιρείας που έχει 

ευεργετική επίδραση στη ζωή του πελάτη στα δύο κείμενα; 

Σημειώστε μερικές: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 4 

• Στο κείμενο 3 για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται πλάγια γράμματα, 

υπογράμμιση και κεφαλαία γράμματα; 

• Σύμφωνα με το κείμενο 3, πόσες και ποιες είναι οι προϋποθέσεις 

για να σας αποζημιώσει η ασφαλιστική σας εταιρεία σε περίπτωση 

τροχαίου ατυχήματος; Πώς ξεχωρίζουν μέσα στο κείμενο; 

• Σύμφωνα με το κείμενο 4, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, για να 

μεταφέρει η εταιρεία το όχημα σας σε συνεργείο; 

• Ποιες λέξεις και εκφράσεις του κειμένου 3 αφορούν το φιλικό 

διακανονισμό; 

• Ποιες λέξεις και εκφράσεις του κειμένου 4 αφορούν τη φροντίδα 

ατυχήματος; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Εξετάζουμε τον κοινωνικό ρόλο των κειμένων. 

• Ποιος είναι ο σκοπός των δύο κειμένων; Από ποια εικονικά 

και γλωσσικά στοιχεία των κειμένων φαίνεται; 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 4 

Ενημέρωση Ενημέρωση Ενημέρωση Ενημέρωση 

Διαφήμιση Διαφήμιση Διαφήμιση Διαφήμιση 

Προειδοποίηση Προειδοποίηση Προειδοποίηση Προειδοποίηση 

... ... ... ... 

• Γνωρίζετε ποια είναι τα κριτήρια για τη συμμετοχή μιας εταιρείας 

στο σύστημα φιλικού διακανονισμού; Θεωρείτε πειστικά 

τα επιχειρήματα της εταιρείας σχετικά με τη συμμετοχή της 

στο σύστημα φιλικού διακανονισμού; 
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5. Δ ΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Αντιπαραβάλλουμε τον τρόπο προώθησης μιας επιπλέον υπηρεσίας 
ασφαλιστικής εταιρείας μέσω επιστολής και μέσω διαφημιστικού φυλλαδίου. 

• Συγκρίνετε το κείμενο 4 με το φυλλάδιο της Allianz (κείμενο 5) 
σχετικά με την οδική βοήθεια. 

Συζητούμε τ ι πληροφορίες περιλαμβάνει το καθένα και γιατί υπάρχουν 
διαφορές. Τι θέλει να πετύχει ο συντάκτης του κάθε κειμένου; 

Επιλέξτε μια άλλη ασφαλιστική εταιρεία από τη δική σας και 
ενημερωθείτε γι' αυτά που προσφέρει μιλώντας με υπάλληλο της, 
διαβάζοντας τα ενημερωτικά έντυπα που θα σας δώσει, καθώς 
και το υπόδειγμα συμβολαίου μαζί με τους γενικούς και ειδικούς 
όρους. Αξιολογήστε την ενημέρωση που είχατε και συζητήστε τη 
με την ομάδα σας. 

6. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΟΥ 

• Να τεκμηριώσετε γραπτά σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι προσωπικοί 
και ομαδικοί στόχοι που θέσατε από την αρχή και να συζητήσετε τι 
στόχους θέλετε να πετύχετε στο άμεσο μέλλον. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Μαντώ Καραλή 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
κείμενο 1α 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
κείμενο 1β 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
κείμενο 2α 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
κείμενο 2 β 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
κείμενο 3 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
κείμενο 4α 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
κείμενο 4β 





ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε Ο Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Α Ι Α Ρ Κ Ο Υ Ζ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘ 

Τα βιβλία χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 
τα βιβλία γνώσεων και τα λογοτεχνικά βιβλία. 
Ένα λογοτεχνικό βιβλίο το διαβάζουμε για την απόλαυση 
της ανάγνωσης και της αφήγησης, χωρίς να αποκλείεται 
να βρίσκουμε στις σελίδες του πληροφορίες για 
διάφορα θέματα. 

Τα βιβλία γνώσεων χωρίς να αποκλείεται η απόλαυση 
κατά την ανάγνωση τους, χρησιμεύουν ως εργαλεία 
άντλησης πληροφοριών για θέματα που μας απασχολούν, 
μας ενδιαφέρουν ή μας είναι απαραίτητα στη δουλειά 
μας. Η ενότητα αυτή παρουσιάζει: 

• την οργάνωση της πληροφόρησης στα βιβλία, 

• την οργάνωση των βιβλιοθηκών και των πληροφοριών 

σχετικά με τα βιβλία. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
80 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
6-10 ώρες 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

• Αναζητάτε μέσα σε βιβλία πληροφορίες σχετικές με τη δουλειά σας 

ή ένα θέμα που σας ενδιαφέρει; 

• Πόσο συχνά ανατρέχετε σε βιβλία γνώσεων; Τα διαβάζετε ολόκληρα 

γιατί σας ενδιαφέρει το θέμα τους, ή αποσπασματικά σε σχέση με 

τις πληροφορίες που αναζητάτε; 

• Όταν αναζητάτε κάποια πληροφορία, συμβουλεύεστε κάποια 

εγκυκλοπαίδεια, λεξικό ή ένα βιβλίο ή περιοδικό ειδικό για το θέμα 

που σας ενδιαφέρει; 

• Στην περιοχή που κατοικείτε υπάρχει βιβλιοθήκη; Την επισκέπτεστε; 

Αν ναι, πόσο συχνά; 

Α. Τα βιβλία 

Μπορείτε να διακρίνετε τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα βιβλίο; 

Αντιστοιχίστε τα μέρη του βιβλίου με τους ορισμούς τους. 

Μέρη του βιβλίου 

Περιεχόμενα Ι 

Εξώφυλλο ι 

Γλωσσάριο ι 

Ευρετήριο όρων Q 

Επικεφαλίδα Q 

Κολοφώνας b 
Σελίδα 

ταυτότητας Ο 

Βιβλιογραφία Ο 

Ορισμός 

Ο τίτλος ενός κεφαλαίου. 

Περιλαμβάνει λέξεις και εξηγεί τη σημασία τους. 

Αναγράφονται οι τίτλοι των κεφαλαίων και οι σελίδες από τις οποίες ξεκινάει 
κάθε κεφάλαιο. 

Βρίσκεται στο πίσω μέρος του βιβλίου και αποτελείται από λέξεις/όρους/κύρια 
ονόματα που αναφέρονται στο βιβλίο και από τους αριθμούς των σελίδων στις 
οποίες μπορούμε να βρούμε τις λέξεις αυτές. 

Εκεί περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα στοιχεία της έκδοσης, όπως το ISBN, το 
copyright, η σειρά στην οποία πιθανόν να ανήκει το βιβλίο. 

Σε αυτό περιλαμβάνονται συνήθως τα ακόλουθα στοιχεία: το όνομα του συγ
γραφέα, ο τίτλος του βιβλίου, ο εκδότης, ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης. 

Βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου και περιλαμβάνει λίγες ή πολλές πληροφορίες 
για την έκδοση: τον τίτλο, το συγγραφέα, τον τόπο και το χρόνο της έκδοσης, 
τον αριθμό αντιτύπων που τυπώθηκαν, την ποιότητα του χαρτιού που χρη
σιμοποιήθηκε, τον επιμελητή της έκδοσης και όποια άλλη πληροφορία είναι 
χρήσιμη για την έκδοση. 

Βρίσκεται συνήθως στο τέλος του βιβλίου και αναφέρει τις πηγές και τα βιβλία 
από τα οποία χρησιμοποίησε ο συγγραφέας πληροφορίες κατά τη συγγραφή 
του δικού του βιβλίου. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

Από ποια μέρη του βιβλίου, έτσι όπως αναφέρονται παραπάνω, 
μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για ένα θέμα που μας ενδιαφέρει 
και από ποια παίρνουμε πληροφορίες για το ίδιο το βιβλίο; 

Δραστηριότητες 

Το ευρετήριο όρων 
Έχετε στα χέρια σας το κείμενο 1 (Τα Βαλκάνια του Μαρκ Μαζάουερ, εκδ. Πατάκη). 

• Σε ποιες σελίδες υπάρχουν πληροφορίες για την Ανδριανούπολη 
και σε ποιες για τη συνθήκη της Ανδριανούπολης; 

• Σε ποιες σελίδες υπάρχουν πληροφορίες για την οικονομική 
βελτίωση των αγροτικών πληθυσμών; 

• Σε ποιο θέμα γίνεται αναφορά στις σελίδες 183, 189 και 195; 
• Σε ποιες σελίδες πρέπει να κοιτάξει κανείς αν αναζητά πληροφορίες 

για το βουνό Άθως; 
• Πού πρέπει να ψάξουμε αν ενδιαφερόμαστε για τη θέση 

των γυναικών στα Βαλκάνια; 

Το γλωσσάρι 
Έχετε στα χέρια σας το κείμενο 2 (Το εβένινο λαούτο του Π. Αγαπητού, εκδ. Άγρα). 

• Ποια πόλη της Μικράς Ασίας βρίσκεται στις όχθες του ποταμού 
Σάρου; 

• Ποια είναι η εξελληνισμένη μορφή του αραβικού τίτλου «ηγέτης 
των πιστών»; 

• Ποιοι γίνονταν συχνά ληστές και έρχονταν σε σύγκρουση 
με τους Ακρίτες; 

• Βρείτε στο γλωσσάρι τη σημασία των λέξεων με πλάγια γράμματα. 

«... Πάνε τρία χρόνια τώρα που ο Νουμάν κι εγώ φύγαμε από τη 
Βασόρα και περιπλανιόμαστε στα μέρη της Μεσοποταμίας και της 
Συρίας για να μαζέψουμε καινούργιες ιστορίες. Έτσι βρεθήκαμε εδώ, 
ακολουθώντας ένα καραβάνι από το Χαλέπι. Φαίνεται ότι υπάρχουν 
δυσκολίες στα ανατολικά, γιατί λένε πως ο γιος του κι ο αδελφός 
του μεγάλου μας χαλίφη ξεκίνησαν μια εκστρατεία ενάντια στους 
επαναστάτες Χουρραμίτες του Αδαρμπαϊτζάν και τον αμηρά της Μελιτηνής 
που τους υποστηρίζει». 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

Η βιβλιογραφία 

Έχετε στα χέρια σας το κείμενο 3 (Ανεξερεύνητη κεντρική Μακεδονία, εκδ. Road). 

• Αν ψάχνω πληροφορίες για τη ζωή και τη φύση στον Όλυμπο, 
σε ποια βιβλία πρέπει να ανατρέξω; 

• Αν ψάχνω ιστορικές και αρχαιολογικές πληροφορίες 
για τη Θεσσαλονίκη, σε ποια βιβλία πρέπει να ανατρέξω; 

• Γιατί πιστεύετε πως στη συγκεκριμένη βιβλιογραφία έχουν 
χρησιμοποιηθεί τα βιβλία Ηροδότου Ιστορία και Θουκυδίδου Ιστορία; 
Αν βρίσκεστε στη βιβλιοθήκη, αναζητήστε τα βιβλία 
για να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

Τα περιεχόμενα 

Έχετε στα χέρια σας το κείμενο 4 (Το βιβλίο των πελεκάνων τοιι Γ Κατσαδωράκη). 

• Ποιος είναι ο τίτλος του κεφαλαίου που περιέχει τη σελίδα 149; 
• Σε ποια κεφάλαια γίνεται αναφορά στη ζωή του πελεκάνου κατά 

τη διάρκεια του έτους; 
• Ποιο κεφάλαιο αναφέρεται στην αναπαραγωγή των πελεκάνων; 
• Αν θέλουμε να μάθουμε πού μπορεί κανείς να βρει φωτογραφίες 

πελεκάνων, σε ποια σελίδα του βιβλίου πρέπει να ψάξουμε; 
• Σε ποιο κεφάλαιο περιέχεται το παρακάτω απόσπασμα; 

«Έχει υπολογιστεί ότι τα παλαιότερα από τα περίπου δέκα 
απολιθωμένα είδη πελεκάνων που έχουν βρεθεί στη Γη έζησαν πριν από 
περίπου 30-40 εκατ. χρόνια, την εποχή του Ολιγόκαινου. Η μορφή των 
απολιθωμάτων οδήγησε τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι αυτά 
τα είδη έμοιαζαν πάρα πολύ με τα σημερινά, πράγμα που μας επιτρέπει 
να φανταστούμε ότι πουλιά σχεδόν σαν τους σημερινούς πελεκάνους 
αλώνιζαν τους υγροτόπους της Γης σχεδόν 35 εκατομμύρια χρόνια 
πριν εμφανιστεί το πιθηκόμορφο τετράποδο, που θα εξελισσόταν σ' 
αυτό που σήμερα είναι ο άνθρωπος. Οι πελεκάνοι λοιπόν είναι από τα 
αρχαιότερα πουλιά». 

4 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

Α 1 . Τα λεξικά 

Ό τ α ν ψάχνουμε πληροφορίες γ ια ένα θέμα που μας ενδιαφέρει , 
συνήθως ανατρέχουμε πρώτα σ' ένα λεξικό ή σε μια εγκυκλοπαίδεια. 

Έ χ ε τ ε στα χέρια σας τ α κείμενα 5-12. 

Αντιστοιχίστε τ α είδη των λεξικών με τον ορισμό τους: 

Είδος λεξικού 

Ορθογραφικό 

Ερμηνευτικό ζ~\ 

=ένων γλωσσών Q 

Όρων 

Ετυμολογικό 

Συνωνύμων Q 

Εικονόγραπτοι 

Εγκυκλοπαιδικό ι 

Q Αποδίδει τη σημασία μιας λέξης σε μια άλλη γλώσσα. 

Για κάθε λέξη μάς προσφέρει άλλες λέξεις με παρεμφερή σημασία που μπο-
ζ"")ρούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σε αντικατάσταση της αρχικής λέξης που 

χρησιμοποιούμε. 

Ο 

Ορισμός 

Με αφετηρία μια εικόνα, όπου για κάθε αντικείμενο-λέξη που περιέχεται σ' 
αυτήν υπάρχει ένας αριθμός, μας πληροφορεί για την ερμηνεία τους. Οι λέξεις 
σ' αυτό το λεξικό δεν ταξινομούνται αλφαβητικά, αλλά σε σχέση μετά θέματα 
που περιγράφουν οι εικόνες. 

Q Μας πληροφορεί για τη σωστή ορθογραφία των λέξεων. 

Τα λεξικά αυτά μας δίνουν σύντομες πληροφορίες για το κάθε λήμμα τους και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών χωρίς να είναι 
απαραίτητο να ανατρέξουμε στην εγκυκλοπαίδεια. 

Μας εξηγεί τις διάφορες σημασίες μιας λέξης. 

Μας πληροφορεί για την προέλευση των λέξεων. 

Ερμηνεύει τη σημασία των όρων διαφόρων ειδικοτήτων, π.χ φιλοσοφικό λεξικό, 
λεξικό κοινωνικών επιστημών, λεξικό τεχνολογίας κ.ά. 

Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς 

Ερμηνευτικό λεξικό 

Έ χ ε τ ε στα χέρια σας το κείμενο 7 (Ερμηνευτικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, 
του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη) 

• Δώστε τις δύο ερμηνείες τις λέξεις «τύραννος». 

• Ποιες είναι οι παροιμίες και οι μεταφορικές χρήσεις που αναφέρονται 

στο λήμμα «τυφλός». 

• Ποια είναι η ερμηνεία της λέξης «τυρβάζω»; Το παράδειγμα που 

αναφέρεται («Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς καιτυρβάζη περί πολλά») 

μπορείτε να προσδιορίσετε με βάση τα αρχικά Κ.Δ. από πού προέρχεται; 

5 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

Λεξικό ορολογίας 

Έ χ ε τ ε στα χέρια σας το κείμενο 8 (απόσπασμα από το λήμμα «ρατσισμός» 
από το Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών της Unesco). 

• Σε πόσα και ποια επίπεδα παίρνουμε πληροφορίες για τη λέξη 

«ρατσισμός»; 

Λεξικό συνωνύμων 

Έ χ ε τ ε στα χέρια σας το κείμενο 9 (σελίδα από το Λεξικό Συνωνύμων 
του Χάρη Σακελλαρίου, εκδ. Ι.Σιδερής). 

• Δώστε τα συνώνυμα των λέξεων «ζιζάνιο» και «ζοφερός». 

• Ποιες άλλες πληροφορίες παρέχονται σε κάθε λήμμα; 

Εικονόγραπτο λεξικό 

Έ χ ε τ ε στα χέρια σας το κείμενο 10 (απόσπασμα από το Εικονόγραπτον, 
Ονομαστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσης του θ. Βοσταντζόγλου). 

• Πού παραπέμπει ο αριθμός 13; Ποια είναι η απόδοση της λέξης 

στη δημοτική; 

• Ποιες είναι οι κοινές ονομασίες για το «τεχνητό φυτικό βούτυρο»; 

Σε ποιο μέρος του παντοπωλείου πρέπει να ψάξετε έτσι ώστε 

να βρείτε τον αριθμό που αναφέρεται στο φυτικό βούτυρο; 

Εγκυκλοπαιδικό λεξικό 

Έ χ ε τ ε στα χέρια σας το κείμενο 11 (σελίδα από το Παπυράκι της Πάπυρος Press). 

• Στο λήμμα «αετός» ποιες πληροφορίες παίρνουμε για τη χρήση 

της λέξης αυτής; 

• Ποιες σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό τη λέξη «αετός» 

υπάρχουν στη σελίδα; 

• Στο γλωσσάρι (κείμενο 2) υπάρχει η ερμηνεία της λέξης 

«Αδαρμπαϊτζάν». Υπάρχουν στο κείμενο από το Παπυράκι 

πληροφορίες για την ίδια περιοχή; Με ποια ονομασία; 
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Ετυμολογικό λεξικό 

Έ χ ε τ ε σ τ α χ έ ρ ι α σας TO κείμενο 12 (απόσπασμα από το Ετυμολογικό Λεξικό 

της Κοινής Νεοελληνικής του Ν. Ανδριώτη). 

• Ποιες από τις λέξεις είναι σύνθετες; 
• Ποιες από τις λέξεις είναι ξενικής προέλευσης και από ποιες γλώσσες; 
• Ποια ουσιαστικά προέρχονται από ρήματα; 

Α2. Οι εγκυκλοπαίδειες 

Έχετε στα χέρια σας τα κείμενα 13 και 14. 

Αντιστοιχίστε τα είδη εγκυκλοπαίδειας με το σωστό ορισμό τους: 

Είδος εγκυκλο
παίδειας 

Αλφαβητικής 
κατάταξης 

Θεματικής Γ~\ 
κατάταξης 

1 
Ο 

Ορισμός 

Η εγκυκλοπαίδεια που η ταξινόμηση των λέξεων γίνεται ανάλογα με το θέμα στο 
οποίο αναφέρεται η σημασία τους. Κάθε τόμος της εγκυκλοπαίδειας αναφέρεται 
σε ένα θέμα και περιέχει τις λέξεις εκείνες που αναφέρονται σ' αυτό. 

Η εγκυκλοπαίδεια που κριτήριο για την ταξινόμηση των λέξεων είναι η αλφα
βητική κατάταξη του πρώτου γράμματος τους. 

Δραστηριότητες 

Αλφαβητική εγκυκλοπαίδεια 
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Σε ποιους τόμους σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα θα ψάξουμε 
πληροφορίες για τις παρακάτω λέξεις; 

Εγκυκλοπαίδεια θεματικής κατάταξης 

Έχετε στα χέρια σας το κείμενο 14 (λήμμα «ενέργεια» απο τη Θεματική 
Εγκυκλοπαίδεια Grand Larousse, τόμος 8 / Φυσική, Εφηρμοσμένες επιστήμες, Έμβιος κόσμος). 

• Σε ποιες μ ο ρ φ έ ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς α ν α φ έ ρ ε τ α ι τ ο άρθρο; 

• Ποιες ά λ λ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς μάς παρέχει τ ο άρθρο; 

• Σε ποιους ά λ λ ο υ ς τ ό μ ο υ ς μπορούμε να πάρουμε π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς 

σχετ ικά με τ η ν ε ν έ ρ γ ε ι α ; Αν κάναμε μια ε ρ γ α σ ί α γ ι α τ η ν ε ν έ ρ γ ε ι α και 

χρησιμοποιούσαμε τ ις π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς από όλους τ ο υ ς τ ό μ ο υ ς που 

α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι , ποιες δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς όψεις τ ο υ θ έ μ α τ ο ς θα ε ίχαμε θ ίξε ι ; 

Β. Οι Βιβλιοθήκες 

Αντιστοιχίστε τους χώρους μιας βιβλιοθήκης με τη λειτουργία τους: 

Χώρος 

Αναγνωστήριο Q 

Βιβλιοστάσιο/ 
Ράφια με βιβλία 

Δελτιοκατάλογος 

Τμήμα δανεισμού Q 

Λειτουργία 

Ο χώρος όπου ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τον κατάλογο του και δανείζει 
στους αναγνώστες τα βιβλία που έχουν επιλέξει. 

Συρταροθήκη που περιέχει καρτέλες με τα στοιχεία του κάθε βιβλίου, ώστε να 
είναι δυνατή η αναζήτηση του ως προς το συγγραφέα, τον τίτλο ή ως προς τα 
θέματα στα οποία αναφέρεται. 

Ο χώρος όπου κανείς μπορεί να διαβάσει. 

Το τμήμα όπου ο αναγνώστης μπορεί να πληροφορηθεί για τους τίτλους των 
περιοδικών και των εφημερίδων που διαθέτει η βιβλιοθήκη. 

Ο χώρος στον οποίο φυλάσσονται τα βιβλία. Σε μερικές βιβλιοθήκες πρόσβα
ση στο χώρο αυτό έχει μόνο ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης, ενώ σε άλλες οι 
αναγνώστες μπορούν να ψάξουν στα ράφια για να βρουν βιβλία που τους 
ενδιαφέρουν και κατόπιν να τα ζητήσουν από τον υπεύθυνο. 
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Β1. Η ταξινόμηση των βιβλίων 

«Μια βιβλιοθήκη που δεν την τακτοποιούμε αποδιοργανώνεται...» 

«... τελικά προσπαθούμε να βάλουμε σε τάξη τα βιβλία μας: είναι 
μια επιχείρηση βασανιστική, αποκαρδιωτική, που ενδεχομένως 
κρύβει ευχάριστες εκπλήξεις, όπως την επανεύρεση ενός βιβλίου 
που το είχαμε λησμονήσει, επειδή δεν το βλέπαμε, και το οποίο 
καταβροχθίζουμε τελικά πάλι, ξαπλωμένοι μπρούμυτα στο κρεβάτι, 
αναβάλλοντας για την επόμενη ό,τι δεν θα κάναμε αυθημερόν». 

Ζωρζ Περέκ, Μικρές σημειώσεις για την τέχνη και τον τρόπο να τακτοποιούμε τα βιβλία μας. 

• Ποιοι πιστεύετε πως είναι οι λόγοι που τα βιβλία σε μια βιβλιοθήκη 
πρέπει να ταξινομούνται; 

• Σκεφτείτε μερικά συστήματα ταξινόμησης μιας βιβλιοθήκης. 

Η ταξινόμηση των βιβλίων σύμφωνα με το σύστημα Dewey 

Κατά τον Dewey όλα τα βιβλία μπορούν να ταξινομηθούν σε δέκα 
μεγάλες κατηγορίες. Καθεμιά από αυτές τις δέκα μεγάλες κατηγορίες 
υποδιαιρείται σε άλλες δέκα, οι οποίες ανταποκρίνονται σε βιβλία 
με πιο εξειδικευμένα θέματα. Η υποδιαίρεση συνεχίζεται με καθεμιά 
από τις παραπάνω 100 κατηγορίες να υποδιαιρείται σε άλλες δέκα 
πιο εξειδικευμένες κατηγορίες κ.ο.κ. ανάλογα με το μέγεθος της 
βιβλιοθήκης και τις ανάγκες της. Το σύστημα χρησιμοποιεί αριθμούς 
από το 0 μέχρι το 999 για όλες τις κατηγορίες βιβλίων και τις 
υποδιαιρέσεις τους. Οι αριθμοί αυτοί ονομάζονται ταξινομικοί αριθμοί 
ή βιβλιαριθμοί. 

Δραστηριότητες 

Έχετε στα χέρια σας τα κείμενα 15 και 16. 

• Κατατάξτε τους παρακάτω τίτλους βιβλίων σε μία από τις δέκα 
πρώτες κατηγορίες του συστήματος Dewey. Προχωρήστε, αν 
θέλετε, σε λεπτομερέστερη ταξινόμηση με βάση τον πίνακα 
των 100 κατηγοριών. 

Εργασιακές σχέσεις. Το εγχειρίδιο του εργαζόμενου πολίτη 
Ανεξερεύνητη Κρήτη 
Σωτήρης Σπαθάρης. Αυτοβιογραφία και η τέχνη του Καραγκιόζη 
Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας 
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Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα 

Κώστας Ταχτσής, Το τρίτο στεφάνι 

Ελληνομουσείον Έξι αιώνες ελληνική ζωγραφική 

Μηχανική και τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα 

Ουμπέρτο Έκο, Το όνομα του ρόδου 

Γ. Μ. Βιζυηνός, Νεοελληνικά διηγήματα 

• Αν θέλω να πάω το καλοκαίρι διακοπές στη Μήλο, σε ποιο τμήμα της 

βιβλιοθήκης θα πρέπει να αναζητήσω πληροφορίες για τα μέρη που 

θα έχουν ενδιαφέρον να επισκεφτώ; 

• Αναζητώ πληροφορίες στη βιβλιοθήκη για το τσιμέντο ως υλικό. 

Σε ποια κατηγορία από τις 100 θα πρέπει να τις αναζητήσω; 

• Σε ποια κατηγορία πρέπει να ψάξω για να βρω πληροφορίες 

για το δάκο; 

• Ο εργοδότης μου κατάγγειλε μονομερώς τη σύμβαση αορίστου 

χρόνου την οποία είχαμε υπογράψει. Στη βιβλιοθήκη μπορώ να 

βρω πληροφορίες σε εκλαϊκευμένα νομικά βιβλία, έτσι ώστε να 

είμαι ενημερωμένος για τα δικαιώματα μου και να μπορώ να τα 

διεκδικήσω. Σε ποιο τμήμα της βιβλιοθήκης πρέπει να ψάξω; 

Β2. Καταλογογράφηση 

Μπαίνοντας σε μια βιβλιοθήκη, πού πρέπει να κατευθυνθούμε πρώτα 
προκειμένου να βρούμε το βιβλίο που αναζητούμε; 
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Παράδειγμα δελτίων ενός βιβλίου. 

Βιβλιαριθμός 
Τόπος έκδοσης, εκδότης, χρονολογία έκδοσης 

& 
Τίτλος 

Αριθμός σελίδων 

Τειλορ, Μπάρμπαρα 

Καιρός και Κλίμα 

CAttryva: ΕκδόσεΓς Πατάκιι, 19 

50 π. 

L4-> juntjot 1. Εποχές του χρόνου 3. Καιρυιι^ Li]M)i|i**^ 

4. Μτ rewgoi "γίπ » 

Συγγραφέας 

Θέματα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο 

α) Δελτίο κατάλογο ς συγγραφέων 

Βιβλιαριθμός 

& 

Τόπος έκδοσης, εκδότης, χρονολογία έκδοσης 

Τίτλος 

Αριθμός σελίδων 

ίαιρός και Κλίμα 

^Τειλορ, Μπάρμπαρα 

gaHijva: Εκδόσεις Πατάκιι, 19: 

^ 5 0 J. 

L-W AUlijot 1. Εποχές του χρόνου 3. Καιρυιι^ LUVUΐ|·**ς^ 

Συγγραφέας 

Θέματα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο 

β) Δελτιοκατάλογος τίτλων 

Βιβλιαριθμός 

Θέμα 

Τίτλος 

Αριθμός σελίδων 

έ> 
Τόπος έκδοσης, εκδότης, χρονολογία έκδοσης 

Τειλορ, Μπάρμπαρα 

Καιοός και Κλίιια^ 

^Βιινα: Εκδόσεις Πατάκη, 1 

5θ)τ. 

J—W MHQUI, 1. Ejio/ες τουΑρόνου 3. Καιρική LuVOif 

Συγγραφέας 

Θέματα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο 

γ) Δελτίο κατάλογο ς θεμάτων 
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Δραστηριότητες 

Έχετε στα χέρια σας το κείμενο 17. 

• Αν αναζητούμε πληροφορίες για τα πανηγύρια που γίνονται το 
Δεκαπενταύγουστο σε ποιους θεματικούς τίτλους πρέπει να ψάξουμε; 

• Κάτω από το θεματικό τίτλο «Επανάσταση, βιομηχανική» για ποια 
χώρα θα βρούμε κυρίως πληροφορίες; 

• Πόσοι διαφορετικοί θεματικοί τίτλοι για την επικοινωνία αναφέρονται 
στο κείμενο; Ποια η διαφορά του θεματικού τίτλου «Επικοινωνία» 
και του θεματικού τίτλου «Επικοινωνίες»; Ποιας κατηγορίας βιβλία 
βρίσκουμε κάτω από τους δύο θεματικούς τίτλους; 

• Διαλέξτε τρία βιβλία και, αφού πληροφορηθείτε για το περιεχόμενο 
τους, δώστε τους θεματικούς τίτλους. 

ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

1. «... Διότι μία από τις παρεξηγήσεις που δεσπόζουν στη γνώση μας για 
τη βιβλιοθήκη είναι ότι πηγαίνει κανείς εκεί για να βρει ένα βιβλίο του 
οποίου γνωρίζει τον τίτλο. Και πράγματι αυτό συμβαίνει συχνά, αλλά 
η κύρια λειτουργία της βιβλιοθήκης είναι να ανακαλύψουμε κάποια 
βιβλία που ούτε καν υποψιαζόμαστε την ύπαρξη τους και όμως 
αποδεικνύονται εξαιρετικά ενδιαφέροντα για μας». 

Ουμπέρτο Έκο, De Bibliotheca 

Συζητήστε τη σημασία του παραπάνω αποσπάσματος, σε συνδυασμό 
και με την παρακάτω ιστορία του Ντόναλντ και του Σκρουτζ. 

Το απόσπασμα αυτό προέρχεται από την ιστορία 
«Οι πράσινοι Καννίβαλοι» που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 
102 των Κλασικών, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1989 

Σ Τ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η 

T O T Θ Ε Ι Ο Υ 

Σ Κ Ρ Ο Υ Τ Ζ * 

12 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

13 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

2. Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες και η καθεμιά αναλαμβάνει 
να παρουσιάσει μια εργασία με θέμα: α) τα Δωδεκάνησα και 
β) τη Δυτική Μακεδονία. 

Για την παρουσίαση θα ήταν καλό να ακολουθήσετε τα παρακάτω 
βήματα: 

Τι πληροφορίες χρειάζομαι για να ολοκληρώσω την εργασία; 
Πού θα μπορούσα να βρω τις πληροφορίες που χρειάζομαι; 
Ποιες από τις πληροφορίες μού είναι πιο χρήσιμες; 
Αναφέρω τις πηγές μου στο τέλος της εργασίας μου (βιβλιογραφία). 
Φτιάχνω μια πρόχειρη γραφή του άρθρου μου. 
Στο τέλος ελέγχω αν βρήκα όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμουν 
σύμφωνα με το σκελετό της εργασίας όπως τον είχα καθορίσει 
στην αρχή. 
Ελέγχω τη βιβλιογραφία. 
Αναφέρω όλους όσους δούλεψαν για τη σύνταξη του άρθρου. 
Κάνω τις απαραίτητες διορθώσεις και δίνω στο άρθρο μου την 
τελική του μορφή. 

3. Διαλέξτε ένα θέμα που σας ενδιαφέρει. Ψάξτε στα ευρετήρια τριών 
σχετικών βιβλίων και εντοπίστε σε ποιες σελίδες μπορείτε να βρείτε 
πληροφορίες σχετικές με το θέμα σας. 
Μετά συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

Θέμα: 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Για τη σύνταξη της ενότητας, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω 
βιβλία: 

• Δραστηριότητες γνωριμίας με το βιβλίο και τη βιβλιοθήκη, 

Βιβλιολογείον, Τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα 2001. 

• Ένα βιβλίο για το βιβλίο, Βιβλιολογείον, Τυπωθήτω - Γιώργος 

Δαρδανός, Αθήνα 2001. 

• Περί βιβλιοθηκών, Άγρα, Αθήνα 2003. 

• Ντελόπουλος Κυριάκος, Κατάλογος θεμάτων για λαϊκές και 

παιδικές βιβλιοθήκες, Υπουργείο Πολιτισμού / Γενική Γραμματεία 

Νέας Γενιάς / Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, Αθήνα 1986. 

Τηλέφωνα και διευθύνσεις των δημοτικών και δημόσιων 
βιβλιοθηκών στην Ελλάδα 

Α. Δημοτικές βιβλιοθήκες 

Βικέλα ία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Αγ. Τίτου 1 - 712 02 Ηράκλειο, Τηλ. 2810399231 & 
2810399249 · Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο δήμου Χαλανδρίου, Φιλ. Εταιρείας 
&Τομπάζη 18 - 152 32 Χαλάνδρι, Τηλ. 2106820464 · Βιβλιοθήκη Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών Ξάνθης, Πλ. Διοικητηρίου 14 - 671 00 Ξάνθη, Τηλ. 2541022415 · Βιβλιο
θήκη Μορφωτικού Ομίλου Βελβεντού Κοζάνης, 504 00 Βελβεντός, Τηλ. 2464031086 
• Δημοτική Βιβλιοθήκη δήμου Αγ. Παρασκευής, Αλ. Κοντόπουλου 13 - 153 42 Αγ. 
Παρασκευή, Τηλ. 2106396311 · Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημο
κρατίας 306 - 681 00 Αλεξανδρούπολη, Τηλ. 2551028784 · Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Ανωγείων, 740 51 Ανώγεια Ρεθύμνου, Τηλ. 2834031207 · Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Δ.Ε.Π.Κ.Α Σερρών, Εθνικής Αντίστασης 34 - 621 00 Σέρρες, Τηλ. 2321067613 · Δη
μοτική Βιβλιοθήκη δήμου Αθηναίων, Πανόρμου 59 - 115 24Αθήνα, Τηλ. 2106483905 
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου, Κρίνων & Παπαναστασίου - 157 72 Ζωγράφου · 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, Μέγαρο Χ.Α.Ν.Θ. - 541 23 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 
2310221066 · Δημοτική Βιβλιοθήκη Θιναλίων, 491 00 Κέρκυρα, Τηλ. 2663063353 
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, Κύπρου 12 - 654 03 Καβάλα, Τηλ. 2510222770 · 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1 - 431 00 Καρδίτσα, Τηλ. 2441071346 · 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, 28Πζ Οκτωβρίου 7 - 501 00 Κοζάνη, Τηλ. 24610 22245 
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, Μαίζωνος 110 - 262 21 Πάτρα, Τηλ. 2610277751 · 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Σαμοθράκης, Χώρα / Κτίριο Δημαρχείου - 680 02 Σαμοθράκη, 
Τηλ. 2551041218 · Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, Δημοτικός Κήπος / οδός Δημο
κρατίας - 731 00 Χανιά, Τηλ. 2821058800 · Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, 241 00 
Καλαμάτα · Παπαστράτειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου, Τέρμα Παπαστράτου 
και Βαρνσλ - 301 00 Αγρίνιο. 

15 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

Β. Δημόσιες βιβλιοθήκες 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Αργοστολίου «Κοργιαλένιος», Ηλ. Ζερβού 12 - 281 00 Αργοστόλι, 
Τηλ. 2671022583 / fax 2671028221 · Δημόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας, Κυβερνείου 6 - 180 
10 Αίγινα, Τηλ. 2297022626 · Δημόσια Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας, 270 61 Ανδρίτσαινα, 
Τηλ. 2626022242 · Δημόσια Βιβλιοθήκη Αρεόπολης, 230 62 Αρεόπολη, Τηλ. 2733051320 
• Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας, 220 10 Βυτίνα, Τηλ. 2795022017 · Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βέροιας, Ιεραρχών 1 - 591 00 Βέροια, Τηλ. 2331024494 / Fax 2331024600 
• Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών, Θερμοπυλών 22 - 330 54 Γρεβενά, Τηλ. 
2462023056 / Fax 2462022197 · Δημόσια Βιβλιοθήκη Δελφών, Αγγ. Και Εύας Σικελι
ανού - 330 54 Δελφοί, Τηλ. 2265082617 · Δημόσια Βιβλιοθήκη Δημητσάνας, 220 07 
Δημητσάνα, Τηλ. 2795031219 / Fax 2795031665 · Δημόσια Βιβλιοθήκη Δράμας, Κάσσου 
4 - 661 00 Δράμα · Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης, Πλ. Αγ. Νικολάου 
6 - 641 00 Ελευθερούπολη, Τηλ. 2592022545 · Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς, 370 01 
Ζαγορά, Τηλ. 2426022591 / Fax 2426023128 · Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, Πλ. Δ. 
Σολωμού - 291 00 Ζάκυνθος, Τηλ. 2695048128 · Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαν
νίνων «Ζωσιμαία», Μ. Μπότσαρη και Ελ. Βενιζέλου - 454 44 Ιωάννινα, Τηλ. 2651025591 
• Δημόσια Βιβλιοθήκη Κερκύρας, Κτίριο Αγγλικών Στρατώνων - 491 00 Κέρκυρα 
• Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, Πλ. Ελευθερίας - 441 00 Κόνιτσα, Τηλ. 
2655022298 · Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας, Πλ. Ελευθερίας 3 - 351 00 Λαμία, 
Τηλ. 2231023732 · Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας, Παπακυριαζή 47 - 412 22 
Λάρισα, Τηλ. 2410223906 / Fax 2410533390 · Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδειάς, 
Πλ. Λ. Κατσώνη - 321 00 Λεβαδειά, Τηλ. 2671025340 · Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, 
Ροντογιάννη 1 - 311 00 Λευκάδα, Τηλ. 2645022502 · Δημόσια Βιβλιοθήκη Ληξουρίου, 
Αικατερ. Τουλ 1 - 282 00 Ληξούρι, Τηλ. 2671091325 · Δημόσια Βιβλιοθήκη Μήθυμνας, 
Χατζηαποστόλη 18 - 811 08 Μήθυμνα, Τηλ. 2253071468 · Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών, 
370 10 Μηλιές Βόλου, Τηλ. 2423086260 · Δημόσια Βιβλιοθήκη Μολάων «Ρουμάνειος», 
230 52 Μολάοι, Τηλ. 2732023080 · Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου, 430 60 Μουζάκι, Τηλ. 
2445041152 · Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, Σμύρνης 11 - 811 00 Μυτιλήνη, 
Τηλ. 2251028187 · Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειος», 
Κοζώνη 7 - 303 00 Ναύπακτος, Τηλ. 2634027388 / Fax 2634023311 · Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», Κωλέττη 3 - 211 00 Ναύπλιο, Τηλ. 2752027256 · Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου, 240 05 Πεταλίδι Μεσσηνίας, Τηλ. 2722031269 · Δημόσια Κε
ντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης, Αγ. Βαρβάρας 26 - 741 00 Ρέθυμνο, Τηλ. 2831029215 / 
Fax 2831055840 · Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρόδου, Αριστοτέλους 1 - 851 00 Ρόδος, Τηλ. 
2241024448 · Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου, Θ. Σοφούλη 47 - 831 00 Σάμος, 
Τηλ. 2273027216 · Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, Κωστοπούλου 2 - 621 22 
Σέρρες, Τηλ. 2321023061 / Fax 2321058015 · Δημόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, 503 00 
Σιάτιστα, Τηλ. 2465021216 · Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, Λυκούργου 135 

- 231 00 Σπάρτη, Τηλ. 2731026853 · Δημόσια Βιβλιοθήκη Τριπόλεως, Γεωργίου Α' 41 
- 221 00 Τρίπολη, Τηλ. 2710224238 · Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας, Πολιτ. 
Κέντρο Φλώρινας - 531 00 Φλώρινα, Τηλ. 2385023118 · Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Χαλκίδας, Μ. Κακαρά 2 - 341 00 Χαλκίδα, Τηλ. 2221022031 · Δημόσια Κεντρική Βιβλι
οθήκη Χίου «Ο Κοραής», Κοραή 2 - 821 00 Χίος, Τηλ. 2271044246. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Ειρήνη Βοκοτοπούλου 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 
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ΕΝΟΤ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ κειμενο7 

τυράννισμα 1381 τυφλώνω 

τυράννισμα το [tiranizma] 049 : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του τυ
ραννώ: Τι ~ μου κάνει αυτό το παιδί για να φάει! Είναι μεγάλο — να δου
λεύεις μέσα στο κρύο, τυραννία, [τυρανν(ώ) -ισμα] 

τυραννισμένος -η -ο [tiranizmenos] Ε3 : πολύ βασανισμένος, που έχει 
τυραννιστεί^: Είναι ένας ~ άνθρωπος/λαός. Περνάει μια τυραννισμένη 
ζωή. Το τυραννισμένο του κορμί ζητάει ξεκούραση, [μππ. του τυραννώ 
κατά τα ρ. -ίζω] 

τυραννοκτόνος ο [tiranoktonos] 018 : αυτός που σκότωσε τύραννο: Οι 
τυραννοκτόνοι Αρμόδιος και Αριστογείτων τιμήθηκαν στην αρχαία 
Αθήνα με χάλκινους ανδριάντες, [λόγ. < ελνστ. τυραννοκτόνος] 

τύραννος ο [tiranos] 0 1 9 : Ια. στην αρχαία Ελλάδα, απόλυτος άρχοντας 
που έπαιρνε την εξουσία με βίαια ή με παράνομα μέσα: Ο Περίανδρος 
ήταν ~ της Κορίνθου. II Οι τριάκοντα τύραννοι στην αρχαία Αθήνα. β. 
χαρακτηρισμός ανώτατου άρχοντα, συνήθ. δικτάτορα, που ασκεί την 
εξουσία αυθαίρετα και βάναυσα. 2. αυτός που προσπαθεί να επιβάλει τη 
θέληση του στο οικογενειακό ή στο κοινωνικό περιβάλλον του με κατα
ναγκαστικό τρόπο: Δεν υποφέρεται πια, είναι ένας ~ μέοα στο σπίτι. D 
τυραννίσκος ο ΥΠΟΚΟΡ α. τύραννος! ασήμαντος, τιποτένιος. β. μικρός 
στην ηλικία τύραννος2: Πολλές φορές τα παιδιά γίνονται τυραννίσκοι. [2: 
αρχ. τύραννος- 1: λόγ. < αρχ. τύραννος, αρχική σημ.: 'απόλυτος άρχο
ντας'· λόγ. τύρανν(ος) -ίσκος] 

τυραννόσαυρος ο [tiranosavros] Ο20α: (παλαιοντ.) είδος γιγάντιου σαρ
κοφάγου δεινόσαυρου, [λόγ. < νλατ. tyrannosaur(us) -ος < αρχ. τύραν-
νο(ς) + σανρος 'σαύρα'] 

τυραννώ [tirano] & -άω, -ιέμαι Ρ10.1 παθ. αόρ. και τνραννίστηκα, απα-
ρέμφ. και τνραννιστεί, μππ. και τυραννημένος* στη σημ. 2 : 1 . επιβάλλω 
τη θέληση μου με βίαιο ή καταπιεστικό τρόπο: Τυραννάει τη γυναίκα τον 
/ τον άντρα της. Μη με τυραννάς άλλο παιδί μου! Η δικτατορία τυράν
νησε χρόνια το λαό. 2α. προκαλώ σε κπ. σωματικό ή ψυχικό πόνο: Η αρ
ρώστια του τον τυραννάει χρόνια. Τυραννιέται από εφιάλτες / από τύ
ψεις. Τυραννίστηκε για να μεγαλώσει τα παιδιά της. β. προκαλώ σε κπ. 
πολύ μεγάλη ενόχληση, ταλαιπωρία: Με τυράννησε όλο το απόγευμα με 
τη φλυαρία του. Τυραννιέμαι τόση ώρα για να λύσω το πρόβλημα, [αρχ. 
τυραννώ (αρχική σημ.: 'ασκώ εξουσία τυράννου^')] 

τυρβάζω [tirvazo] Ρ (μόνο στο ενεστ. θ.): μόνο στην έκφραση μεριμνά και 
τυρβάζει περί πολλά, για κπ. που ασχολείται με πολλά συγχρόνως και 
παραμελεί το κύριο έργο του. [λόγ. < αρχ. τυρβάζω (η φρ. από την Κ.Δ.: 
Μάρθα, Μάρθα, μεριμνφς και τυρβάζη περί πολλά)] 

τύρβη η [tirvi] Ο30: (λόγ.) θόρυβος, φασαρία που δημιουργεί ένα πλήθος 
ανθρώπων που βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση: Θέλει να ζήσει μακριά από 
την ~ της πόλης. [λόγ. < αρχ. τύρβη] 

τυρέμπορας -»τυρέμπορος. 

τυρέμπορος ο [tiremboros] Ο20α & τυρέμπορας ο [tiremboras] 0 5 : έμπο
ρος τυριών, [λόγ. τυρ(ός) + έμπορος- μεταπλ. κατά το έμπορος > έμπορας] 

τυρί το [tiri] 043 : τρόφιμο που παρασκευάζεται από γάλα που έχει πήξει 
και που στη συνέχεια παθαίνει ζυμώσεις στα διάφορα στάδια της παρα
σκευής του: Μαλακά τυριά, φέτα, τελεμές, μανούρι κτλ. Σκληρά τυριά, 
κεφαλοτύρι, κασέρι κτλ. Χλωρό ~, που το έπηξαν πρόσφατα. Ένα κε
φάλι ~. Ψωμί και ~, ψωμοτύρι. II (ειδικότ.) τυρί φέτα. II (προφ.) ως ει
ρωνική απάντηση σε ερώτηση που περιέχει τη λέξη "τι" και που γίνεται 
συνήθως επίμονα. D τυράκι το ΥΠΟΚΟΡ 1. Έφαγα λίγο ψωμάκι με ~. 
2. τυρί σε ατομική συσκευασία, [μσν. τνρί(ν) < αρχ. τνρίον υποκορ. της 
λ. τυρός] 

τυριέρα η [tirjera] 025α : επιτραπέζιο σκεύος για το σερβίρισμα του τυ
ριού. [τυρ(ί) -ιέρα] 

Τυρινή η [tirini] 029 : η Τυροφάγος. [μσν. Τνρινή ουσιαστικοπ. θηλ. του 
επιθ. τνρινός < τυρ(ί) -ινός] 

τυρίνη η [tirini] Ο30 : (χημ.) λευκωματώδης ουσία που περιέχεται στο 
γάλα- καζεΐνη,. [λόγ. τνρ(ός) -ίνη μτφρδ. γαλλ. caseine] 

τυρογαλο το [tii^alo] 0 4 1 : α. το θολό υγρό που μένει μετά το στράγγι
σμα του τυριού και που το χρησιμοποιούν για την παρασκευή της μυζή
θρας, ως ζωοτροφή κτλ. β. (μειωτ.) για άνθρωπο από κτηνοτροφική πε
ριοχή. [μσν. τυρόγαλον < τνρ(ί) -ο- + γάλ(α) -ον] 

τυροειδής -ής -ές [tiroiois] Ε10: (λογ., επιστ.) που έχει την υφή ή την όψη 
του τυριού, [λόγ. τνρ(ός) -ο- + -ειόής] 

τυροκομείο το [tirokomio] 039 : εργοστάσιο ή εργαστήριο όπου παρα
σκευάζουν τυρί. [λόγ. τνροκόμ(ος) -είον (πρβ. ελνστ. τυροκομεϊον 'κο-
φίνι για τυρί')] 

τυροκομία η [tirokomia] 0 2 5 : α. η τέχνη της παρασκευής τυριού, β. η ορ
γανωμένη παρασκευή τυριού σε βιομηχανία ή βιοτεχνία, [λόγ. τνρο-
κόμ(ος) -ία] 

τυροκομικός -ή -ό [tirokomikos] Ε Ι : που έχει σχέση με την τυροκομία 
ή με τον τυροκόμο: Τυροκομικές μέθοδοι / σχολές. Τυροκομικά εργαλεία 
/προϊόντα, [λόγ. τυροκόμ(ος) -ικός] 

τυροκομος ο [tirokomos] 0 1 8 : τεχνίτης ειδικός στην παρασκευή τυριού. 
[λόγ. < ελνστ. τυρο(κομώ) 'παρασκευάζω τυρί' -κόμος (avabQ. σχημ.)] 

τυροπιτά η [tiropita] 027 : 1 . είδος πίτας που γίνεται με τριμμένο τυρί, 
γάλα και αυγά: ~ με φύλλο/με σφολιάτα. ~ του ταψιού. Χωριάτικη ~. 
2. κομμάτι τυρόπιτας ή ατομική τυρόπιτα. D τυροπιτούλα η ΥΠΟΚΟΡ. 
D τυροπιτάκι το ΥΠΟΚΟΡ πολύ μικρή, συνήθ. τριγωνική τυρόπιτα, [τυ-
ρ(ί) -ο- + -πίτα- τνρόπιτ(α) -ούλα] 

τυροπιτάδικο το [tiropitaSiko] 041 : (προφ.) κατάστημα όπου πωλού
νται ή παρασκευάζονται τυρόπιτες,, [τυρόπιτ(α) -άδικο] 

Τυρός ο [tiros] 017 : (λόγ.) τυρί. (έκφρ.) μεταξύ τυρού και αχλαδιού / 
αχλαδιού, για ευκαιριακή και όχι διεξοδική συζήτηση ενός σοβαρού θέ
ματος. [λόγ. < αρχ. τυρός] 

τυροτρίφτης ο [tirotriftis] ΟΙΟ: (οικ.) τρίφτης για το τυρί. [μσν. τνροτρί-
πτης με ανομ. τρόπου αρθρ. [pt > ft] < τυρ(ίν) -ο- + τρίπτης (δες τρι-
φτης1)] 

τυροφάγος ο [tirof^os] 018 θηλ. τυροφάγος [tirof^os] 035 : 1 , αυτός 
που τρώει πολύ τυρί. II. (θηλ., εκκλ.) Τυροφάγος, η τελευταία εβδομάδα 
της Αποκριάς, πριν από την Καθαρή Δευτέρα, κατά την οποία επιτρέ
πεται η κατανάλωση τυριού και γενικά υπάρχει η συνήθεια να τρώνε φα
γητά με βάση το τυρί: Η Κυριακή της Τυροφάγου. [λογ.: Ι: ελνστ. τυρο-
φάγος (& λόγ. θηλ. χωρίς διάκρ. γένους)· II: μσν. σημ.] 

τυρρηνικός -ή -ό [tirinikos] Ε Ι : ετρουσκικός, [λόγ. < αρχ. τυρρηνικός] 
τύρφη η [tirfi] Ο30 : ορυκτό που αποτελείται κυρίως από άνθρακα, έχει 

χρώμα καστανό, παράγεται από ποώδη φυτά που βρίσκονται σε ελώδεις 
εκτάσεις και χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη· ποάνθρακας. [λόγ. < αγγλ. 
turf-η (ορθογρ. δαν.)] 

τυφέκιο το [tifekio] Ο40 : (λόγ.) τουφέκι, [λόγ. επίδρ. στο τουφέκι κατά 
το τουρκ. έτυμο tufek (δες στο τουφέκι)] 

τυφεκιοφόρος ο [tifekioforos] 018 : (στρατ.) στρατιώτης που έχει ως κύ
ριο οπλισμό το τουφέκι, [λόγ. τυφέκι(ον) -ο- + -φόρος] 

τύφη η [tin] Ο30: (βοτ.) το φυτό ψάθα. [λόγ. < ελνστ. τύφη] 
τύφλα η [tifla] 025α: (οικ., μειωτ.) τύφλωση, στραβωμάρα συνήθ. σε επι-

φωνηματικές εκφράσεις αγανάκτησης ή περιφρόνησης για κπ. που από 
απροσεξία παθαίνει κτ. ή αποτυχαίνει σε κτ: —/ ~ να του 'ρθει! Τύφλες 
και μούντζες. ΦΡ ~ να 'χει ο /το τάδε μπροστά στο δείνα, ο δείνα είναι 
πολύ καλύτερος από τον τάδε: ~ να 'χουν τα ξένα προϊόντα μπροστά στα 
ελληνικά. ΠΑΡ Σαν θέλει η νύφη κι ο γαμπρός — να 'χει ο πεθερός, για 
να δηλώσουμε ότι την τελική απόφαση την παίρνουν οι άμεσα ενδιαφε
ρόμενοι και όχι κάποιος τρίτος. II (ως επίρρ.): ~ (στο μεθύσι/μεθυσμέ
νος), πάρα πολύ μεθυσμένος: Αυτός είναι ~. [τυφλ(ός) -α (αναδρ. σχημ.)] 

τυφλοβδομάδα η [tiflovoomaoa] 026 : (προφ.) το χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο, ύστερα από συνεχείς αναβολές, λαμβάνονται από κπ. ση
μαντικές αποφάσεις που αφορούν την ιδιωτική του ζωή, ιδίως το γάμο. 
[τυφλ(ός) -ο- + βδομάδα] 

τυφλόμυγα η [tiflorr^a] 027α: ομαδικό παιδικό παιχνίδι, στο οποίο ένας 
από τους παίκτες, με δεμένα μάτια, προσπαθεί να πιάσει κάποιον από 
τους υπόλουιους και ψηλαφώντας τον να τον αναγνωρίσει, [τνφλ(ός) -ο-
+ μύγα μτφρδ. ιταλ. mosca cieca(;)] 

Τυφλοπόντικας ο [tiflopondikas] 05 : μικρό εντομοφάγο τρωκτικό, με 
πολύ μικρά μάτια και αούνατη όραση, που ζει κάτω από τη γη σε υπό
γειες στοές που τις σκάβει με τα κατάλληλα διαμορφωμένα μπροστινά 
του πόδια· ασπάλακας: Ζει σαν τον τυφλοπόντικα, σε ανήλιο ή υπόγειο 
χώρο. [τνφλ(ός) -ο- + ποντικός, μεταπλ. -ας] 

τυφλός -ή -ό [tiflos] Ε Ι : 1. που έχει χάσει την όραση του, που δεν έχει την 
ικανότητα να βλέπει: Ένας ~ γέρος. Ένα τυφλό παιδί Τραυματίστηκε 
στα μάτια και έμεινε ~. Γεννήθηκε τυφλή. II (ως ουσ.) ο τυφλός, θηλ. τυφλή: 
Οι εκ γενετής τυφλοί. Σύστημα γραφής/ ανάγνωσης για τυφλούς. Σχολή 
τυφλών. ΠΑΡ Στη χώρα των τυφλών / στους τυφλούς βασιλεύει ο μονό-
φθαλμος, ανάμεσα σε ασήμαντους διακρίνεται ο μέτριος. ~ τυφλόν οδή-
γαγε κι ηύραν κι οι δυο τους λάκκο, για να δηλώσουμε ότι η βοήθεια, που 
δέχεται κάποιος από έναν ασήμαντο ή ακατάλληλο άνθρωπο, οδηγεί σε 
βέβαιη και κοινή αποτυχία. Ποιος στραβός / ~ δε θέλει το φως* τον; 
2. (μτφ.) α. που έχει χάσει την ικανότητα να κρίνει σωστά: Είναι — από 
αγάπη / από μίσος. — για εκδίκηση. ~ είσαι, δε βλέπεις πού σε οδηγεί η 
σπατάλη;, στραβός2α. Ο Οιδίποδας έγινε τυφλό όργανο της τύχης. II που 
δεν ακολουθεί τους κανόνες της λογικής- άλογος: Οι τυφλές δυνάμεις της 
φύσης. β. που αφαιρεί από κπ. την ικανότητα να κρίνει σωστά: Ο έρωτας 
τον ήταν ~, παράφορος. ~ δογματισμός / φανατισμός, παράλογος. II 
απεριόριστος, απόλυτος: Τυφλή υπακοή στους ανωτέρους. Τυφλή πίστη 
στο δόγμα. 3α. που έχει είσοδο αλλά όχι έξοδο: ~ δρόμος, αδιέξοδο. Τυ
φλό τραύμα. ΑΝΤ διαμπερές. Τυφλό έντερο, τμήμα από το παχύ έντερο 
που καταλήγει στη σκωληκοειδή απόφυση, β. που δεν έχει άνοιγμα, πα
ράθυρο: ~ τοίχος. Τυφλό δωμάτιο, γ. που το άνοιγμα του είναι κλειστό, 
χτισμένο: Τυφλό τόξο / παράθυρο, δ. τυφλό σύστημα γραφομηχανής / 
προσγείωσης, χωρίς να βλέπουν τα πλήκτρα της γραφομηχανής/το διά
δρομο προσγείωσης. D τυφλά ΕΠΙΡΡ: Υπακούει/υποτάσσεται ~. ΕΠΙΡΡ 
ΦΡ στα τυφλά: α. χωρίς να βλέπουμε: Ψάχνει στα ~, χωρίς φως. β. (μτφ.) 
χωρίς πληροφορίες, προγραμματισμό ή περίσκεψη· ΣΥΝ ΕΠΙΡΡ ΦΡ στην 
τύχη: Προχωρεί τη δουλειά στα ~ κι ό,τιβγει. [αρχ. τυφλός] 

Τυφλοσούρτης ο [tiflosurtis] & τυφλοσύρτης ο [tiflosirtis] ΟΙΟ : (οικ., 
μειωτ.) α. σχολικό βοήθημα που δίνει έτοιμες λύσεις, χωρίς να αυτενερ
γεί ο μαθητής: Έκανε τη μετάφραση του κειμένου / έλυσε τα προβλήματα 
από τον τυφλοσούρτη, β. μικρός οδηγός με πρακτικές λύσεις για διάφορα 
προβλήματα, που απευθύνεται σε άπειρους ερασιτέχνες: Πλέκει/μαγει
ρεύει με τον τυφλοσούρτη, [τυφλ(ός) -ο- + σούρ(νω) -της- τυφλ(ός) -ο- + 
σνρ- (σέρνω) -της] 

τυφλοσύρτης -> τυφλοσούρτης. 

τυφλότητα η [tiflotita] 0 2 8 : η κατάσταση του τυφλού: Η ~ δεν αποτελεί 
εμπόδιο στην άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων, [λόγ. < αρχ. τνφλότης, 
αιτ. -ητα] 

τυφλώνω [tiflono] -ομαι Ρ 1 : Ια. στερώ από κπ. την όραση, τον κάνω τυ
φλό: Του έριξε στα μάτια οξύ και τον τύφλωσε. Τυφλώθηκε από τραύμα 
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Ρ 
Ραντικαλισμός ((βλ. Ριζοσπαστισμός) 

Ράτσα (βλ. Φυλή) 

Ρατσισμός 

Racism 

Α. Ρατσισμός (racism) ε ίνα ι τ ό δόγμα κατά τ ο όποιο 

υπάρχει ένας σύνδεσμος μ ε τ α ξ ύ φ υ λ ε τ ι κ ώ ν (racial) 

και πολιτιστικών γνωρισμάτων (cultural traits) κα'ι ό τ ι 

ώρισμένες φ υ λ έ ς (races) ε ίνα ι έγγενώς ανώτερες άπό 

άλλες. Ό ρατσισμός ε ν τ ά σ σ ε ι αδιάκριτα στην έννοια 

της φυλής (ράτσας) δ ι ά φ ο ρ ε ς μή-βιολογικές συσσω

ματώσεις — όπως ε ίνα ι οι θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ έ ς αιρέσεις 

(religious sects), τ ά έ θ ν η (nations), τ ις γλωσσικές 

(linguistic) και τ ις πολιτ ιστ ικές ομάδες (cultural 

groups) — κα'ι γ ι ' α υ τ ό μπορεί να θεωρηθή σάν μία 

εξαιρετ ικά σφοδρή μορφή ε θ ν ο κ ε ν τ ρ ι σ μ ο ύ (βλ. λ έ ξ η 

— ethnocentrism). 

Β. Λίγο παλαιότερα, άντ'ι τ ο ύ ν ε ώ τ ε ρ ο υ όρου ρατσι

σμός. οι περισσότεροι συγγραφείς πού ασχολούνταν 

μέ τ ό πρόβλημα, χρησιμοποιούσαν ε υ ρ ύ τ ε ρ α [στις 

αγγλόφωνες χώρες] τόν όρο ρασιαλισμός (racialism) — 

όπως π.χ. ό L. L. Snyder (Race: A History of Modern Ethnic 

Theories— Ράτσα: 'Ιστορία των Σύγχρονων 'Εθνικών Θεωρι

ών, New York: All iance, 1939). 

Ή διαφωνία πού υπάρχει μ ε τ α ξ ύ τών επιστημόνων 

ώς προς τ ή λ έ ξ η φ υ λ ή (ράτσα — βλ. λέξη) δέν 

ε κ τ ε ί ν ε τ α ι ώς τόν παράγωγο της όρο ρατσισμός— ώς 

προς αυτόν βασικά όλοι συμφωνούν ό τ ι α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ' 

ένα δόγμα φ υ λ ε τ ι κ ή ς υπεροχής. Ή R. Benedict ορ ίζε ι 

τόν ρατσισμό ώς «... τ ό δόγμα ό τ ι μία ε θ ν ι κ ή ομάς 

(ethnic group) έ χ ε ι καταδικασθή άπό τ ή Φύση σέ 

κληρονομική κ α τ ω τ ε ρ ό τ η τ α (hereditary inferiority) κα'ι 

μία άλλη ομάς έ χ ε ι ταχθή σέ κληρονομικήν ανωτερό

τ η τ α (hereditary superiority)» (Race, Science and Politics 

— Ράτσα, 'Επιστήμη και Πολιτική, New York: Viking Press, 

1943, σελ. 98). Ό ρατσισμός ε ίνα ι κάτ ι περισσότερο 

άπό τ ή φ υ λ ε τ ι κ ή προκατάληψη (race prejudice). Είναι 
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μία τυπική θεωρία, τής οποίας οι σύγχρονες πνευματι

κές ε κ φ ά ν σ ε ι ς έχουν τ'ις ρ ίζες τ ο υ ς στο έ ρ γ ο τ ο ύ Α. 

de Gobeneau, Essai sur Γ inogalite des races humaines 

(Δοκίμιο γιά τήν ανισότητα τών ανθρώπινων φυλών), πού 

δ η μ ο σ ι ε ύ θ η κ ε τ ό 1853. Ό πιό εξέχων υποστηρικτής 

τ ο ύ δόγματος κατά τ ό ν 20όν αιώνα υπήρξε Ισως ό 

αγγλικής καταγωγής γ ε ρ μ α ν ό ς δημοσιολόγος Η. S. 

Chamberlain (1855-1927). 

Γ. Ό ρατσισμός συγχωνεύει τ'ις κρατ ικές, ε θ ν ι κ έ ς , 

γλωσσικές, θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ έ ς και φ υ λ ε τ ι κ έ ς ο μ ά δ ε ς σ' 

ένα αμάλγαμα κα'ι αποδίδει τ ις υποτ ιθέμενες κατωτε-

ρ ό τ η τ ε ς τ ο ύ αμαλγάματος α υ τ ο ύ σέ μόνη τ ή ράτσα. 

"Οπως γ ρ ά φ ε ι ό J. Comas, «... ό ρατσισμός δ ι α φ έ ρ ε ι 

σημαντικά άπό τήν απλή παραδοχή ή τήν επιστημονι

κή κα'ι α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή μ ε λ έ τ η τ ο ύ γ ε γ ο ν ό τ ο ς ό τ ι υπάρ

χ ε ι ή φ υ λ ή (ράτσα) κα'ι τ ο ύ γ ε γ ο ν ό τ ο ς ό τ ι υπάρχουν 

σήμερα ανθρώπινες ομάδες μέ α ν ι σ ό τ η τ ε ς . Ό ρατσι

σμός διαβεβαιώνει ό τ ι ή άνισότης (inequality) ε ί ν α ι 

απόλυτη κα'ι α μ ε τ ά β λ η τ η — δηλαδή ό τ ι ή ράτσα ε ί ν α ι 

έγγενώς, άπό τήν ίδ ια τ ή φύση της, ανώτερη ή 

κατώτερη σέ σύγκριση μέ άλλες ράτσες και α υ τ ό 

τελε ίως α ν ε ξ ά ρ τ η τ α άπό τ ις φ υ σ ι κ έ ς συνθήκες τ ο ϋ 

περιβάλλοντος κα'ι τών κοινωνικών συντελεστών» 

(«Racial Myths» — «Φυλετικοί Μύθοι», στό έ ρ γ ο The 

Race Question in Modern Science — Τό Φυλετικό Πρόβλημα 

στή Σύγχρονη 'Επιστήμη— Paris: Unesco and Sidgwick 

& Jackson, 1956, σελ. 52-3). Ό ρατσισμός δ ιαδραμάτι

σε σπουδαίο ρόλο στην εσωτερική κα'ι τ ή δ ι ε θ ν ή 

πολιτ ική πολλών χωρών κατά τόν 20όν αιώνα, όπως 

π.χ. στή μεταχε ίρ ιση τών 'Εβραϊκών πληθυσμών, κα

θώς και στή δ ικαιολόγηση τής κατακτήσεως τ ο ϋ κό

σμου έκ μ έ ρ ο υ ς τ ο ύ Έθνικοσοσιαλιστ ικού Κόμματος 

(Ναζί) τής Γερμανίας, στον αγώνα γ ιά τ ά πολιτικά 

δικαιώματα πού δ ι ε ξ ά γ ε τ α ι τώρα στις 'Ηνωμένες Πολι

τ ε ί ε ς και στην πολιτ ική τ ο ύ φ υ λ ε τ ι κ ο ύ διαχωρισμού 

(τού λ ε γ ό μ ε ν ο υ Apartheid) πού ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι στή Νό

τιο 'Αφρική. 

W. Α. Lessa 

Βλ. επίσης : ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΣ 

ΜΕΙΟΝΟΤΗΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ 

ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΦΥΛΗ 





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ κείμενο 10 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ κείμενο 11 





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
κείμενο 13 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ κείμενο 14 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ κείμενο 15 

ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Οι 10 Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς 

000 Γενικά 

100 Φιλοσοφία και συναφείς κλάδοι 

200 Θρησκεία 

300 Κοινωνικές Επισχήμες 

400 Γλώσσα 

500 Φυσικές Επιστήμες 

600 Εφαρμοσμένες Επιστήμες (Τεχνολογία) 

700 Καλές Τέχνες 

800 Λογοτεχνία 

900 Γεωγραφία-Ιστορία 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

"Αδανα Σημαντικό εμπορικό και στρατιωτικό κέντρο της Κιλι

κίας στη νοτιοανατολική Μικρά 'Ασία, στις όχθες του πο

ταμού Σάρου και απέναντι άπό την Κύπρο. 

Άδαρμπαϊτζάν Ήάραβική ονομασία της περιοχής ανάμεσα στή 

Λίμνη Ματιανή (Urmia) και τις δυτικές όχθες της Κα

σπίας Θάλασσας, σήμερα το βορειοδυτικό άκρο του 'Ιράν 

στά σύνορα μέ τήν 'Αρμενία και την Τουρκία. 

Άμερμουμνης Ή βυζαντινή προσφώνηση γιά τον ηγεμόνα του 

επίσημου μουσουλμανικού βασιλείου των διαδόχων του 

Προφήτη (βλ. χαλίφης), δηλαδή, των Ούμαγιαδών στή 

Δαμασκό και των Άββασιδών στή Βαγδάτη· εξελληνισμέ

νη μορφή του πρώιμου αραβικού τίτλου amir al-muaminin 

(((ηγέτης των πιστών »). 

Άμηρδς Ή βυζαντινή προσφώνηση γιά μουσουλμάνους ηγεμό

νες άλλους άπό τον μονάρχη τοΰ χαλιφάτου της Βαγδάτης· 

εξελληνισμένη μορφή τοΰ αραβικού τίτλου amir (εμίρης, 

« ηγέτης »). 

'Αμόριο Σημαντική πόλη οχυρό της κεντρικής Φρυγίας στον νό

τιο δρόμο μεταξύ Κωνσταντινούπολης και ανατολικής Μι-

κρας 'Ασίας, περίπου 180 χλμ. νοτιοδυτικά της "Αγκυρας, 

το σημερινό Hisar. 'Αναδεικνύεται πρωτεύουσα τοΰ θέμα

τος των 'Ανατολικών τον 7ο αιώνα και άποκτα ιδιαίτερη 

φήμη εξαιτίας της καταγωγής τοΰ αυτοκράτορα Μιχαήλ Β' 

άπό εκεί. Καταστρέφεται στά 838 άπό τον χαλίφη άλ-Μου-

τασίμ. 

'Ανθύπατος 'Ανώτατος τιμητικός τίτλος πού ανασύρθηκε τήν ε

ποχή τοΰ Θεόφιλου άπό τήν αχρηστία και δινόταν αποκλει

στικά στους διοικητές θεμάτων. 

Άπελάτης 'Ανεξάρτητος πολεμιστής στά σύνορα της Ρωμανίας 

μέ τους "Αραβες. Συχνά οί άπελάτες γίνονταν ληστές ή 

ζωοκλέφτες και έρχονταν σέ σύγκρουση μέ τους ακρίτες, 

στρατιώτες γαιοκτήμονες στις ίδιες περιοχές. 

"Απληκτον Το μόνιμο στρατόπεδο μιας μεγαλύτερης στρατιωτι

κής περιφέρειας πού συνήθως περιελάμβανε δύο ή καί τρία 

θέματα. 

Άρχιδικαστης Ή λέξη αποδίδει ελεύθερα τον αραβικό όρο qadi 

al-qudat (<( δικαστής τών δικαστών » ), επίσημο τίτλο τοΰ 

ανώτατου δικαστικού συμβούλου και νομικού εκπροσώπου 

τοΰ χαλίφη καί, συνήθως, δεύτερου στην τάξη ΐσχυροΰ αξιω

ματούχου μετά τον πρωτοσύμβουλο (βλ. σχετικό λήμμα). 

Βασόρα Πλούσια αραβική πόλη στις εκβολές τοΰ Ευφράτη, ή 

σημερινή Basra στο 'Ιράκ. 

Δορύλαιο Σημαντική βυζαντινή πόλη οχυρό στή βορειοδυτική 

Φρυγία, το σημερινό Eskisehir. 'Υπήρξε το δεύτερο απλη

κτον της Ρωμανίας καί πρωτεύουσα τοΰ θέματος Όψικίου. 

Στην περιοχή του οί αυτοκρατορικές αρχές λειτουργούσαν 

μεγάλα εκτροφεία υποζυγίων. 

Δρουγγάριος 'Αξιωματικός τοΰ στρατοΰ (περίπου στον βαθμό 

ενός σημερινού ταγματάρχη) και διοικητής ενός δρονγγου, 

σώματος πού περιλάμβανε περίπου χίλιους στρατιώτες. Ό 

βαθμός δινόταν καί ώς τίτλος σέ νεαρούς αξιωματικούς της 

αυτοκρατορικής φρουράς (δρονγγάριος της βίγλας) καί 

υπασπιστές στρατηγών (δρουγγάριος τών σπαθαρίων). 

"Ελληνες Ό συνήθης όρος, άπό τήν εποχή τών Πατέρων της Ε κ 

κλησίας, γιά τους ειδωλολάτρες γενικότερα καί, βέβαια, 

τους αρχαίους "Ελληνες ειδικότερα. Τον 9ο αιώνα, πάντως, 

ό όρος δέν χαρακτήριζε τους ομιλητές της ελληνικής γλώσ

σας ώς εθνότητα, σημασία πού αρχίζει νά παρουσιάζεται 

στις πηγές άπό τον 13ο αιώνα καί έπειτα. 

"Επαρχος Πόλεως 'Ανώτατος αξιωματούχος μέ νομική παιδεία. 

Ό έπαρχος Πόλεως ήταν υπεύθυνος γιά τήν εύρυθμη λει

τουργία της Κωνσταντινούπολης, όπως επίσης γιά τά δι

καστήρια καί τις αστυνομικές υπηρεσίες (κάτι σάν δήμαρ

χος καί υπουργός δημόσιας τάξης μαζί). 

Έπισκεπτίτης 'Αξιωματούχος τοΰ λογοθέσιου τοΰ δρόμου, υπεύ

θυνος γιά τή μεταφορά τών νομισμάτων στά θησαυροφυ

λάκια τοΰ κράτους μετά τήν είσπραξη τών φόρων. 

Θέμα Στρατιωτική καί διοικητική περιφέρεια ύπό τήν ευθύνη 

ενός στρατηγού. Μερικά θέματα, όπως το θέμα Χαρσια-

νοΰ, ήταν έδρες μεγαλύτερων στρατιωτικών σωμάτων μέ 

μόνιμο στρατόπεδο (κάτι σάν τις σύγχρονες μεραρχίες). 

'Ιβηρία Το βυζαντινό όνομα της περιοχής πού σήμερα περιλαμ

βάνει τή νότια Γεωργία, τήν 'Αρμενία καί το ιρανικό 'Α

ζερμπαϊτζάν. 

Καισαρεία Παλιά ρωμαϊκή πόλη τής Καππαδοκίας, το σημερινό 

Kayseri. Επισκοπή ήδη άπό τον τέταρτο αιώνα καί έδρα 

τοΰ Μεγάλου Βασιλείου (f 379). Πρωτόθρονη αρχιεπι

σκοπή, καταστρέφεται σχεδόν ολοσχερώς άπό τους "Αρα

βες στά 726 καί ξαναχτίζεται σάν μικρή πόλη κάστρο. 

Γύρω στά 828/829 γίνεται πρωτεύουσα τοΰ νεοϊδρυθέντος 

θέματος Χαρσιανοΰ. 

Καππαδοκία Μεγάλη καί ορεινή περιοχή της κεντρικής Μικρας 

'Ασίας άπό τά βουνά τοΰ Πόντου ώς τον Ταΰρο καί άπό τή 

λίμνη Τάττα ( 'Αλμυρά Λίμνη) ώς τον Ευφράτη, φημισμέ-

νη για τις επισκοπές της και τις στρατιωτικές της οικογέ

νειες. Τον 9ο αιώνα καταμερίζεται σέ τέσσερα θέματα ( 'Α

νατολικών, Άρμενιακών, Χαρσιανοΰ καί Καππαδοκίας). 

Κένταρχος 'Αξιωματικός τοΰ στρατοΰ (περίπου στον βαθμό ε

νός σημερινού λοχαγοΰ) πού ανήκε στην προσωπική φρου

ρά ενός στρατηγοΰ. 

Λογοθέσιον 'Ανώτατη υπηρεσία τοΰ κράτους, υπεύθυνη γιά τή 

διαχείριση ενός κεντρικού μέρους της διοικητικής μηχανής. 

Το λογοθέσιον τοΰ δρόμου, γιά παράδειγμα, συνδύαζε τις 

αρμοδιότητες ενός σύγχρονου υπουργείου εσωτερικών, ενός 

υπουργείου συγκοινωνιών καί .τών ταχυδρομικών υπηρε

σιών το λογοθέσιον τον γενικού αντιστοιχούσε περίπου 

προς ενα υπουργείο οικονομικών. 

Λογοθέτης 'Ανώτατος αξιωματούχος, προϊστάμενος ενός λογο

θέσιου (κάτι σάν έναν σημερινό υπουργό). 

Λοΰλον Φρούριο στά βορειοδυτικά τών Πυλών τής Κιλικίας καί 

πρώτος στή σειρά σταθμός (φρυκτωρία) τοΰ φωτεινοΰ 

συστήματος συναγερμού γιά τις αραβικές επιδρομές. 

Μελιτηνή Ρωμαϊκό στρατόπεδο καί, στή συνέχεια, βυζαντινή 

πόλη τής ανατολικής Καππαδοκίας κοντά στον Ευφράτη, 

ή σημερινή Malatya. Καταλαμβάνεται άπό τους "Αραβες 

στά 757. 
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Μυρεψός "Εμπορος μπαχαρικών, αρωμάτων, φαρμάκων, ακόμη 

καί χρωστικών ουσιών (κάτι σάν τον φαρμακέμπορο σέ 

παλαιότερες εποχές). 

Πατρίκιος 'Ανώτατος τιμητικός τίτλος γιά τά μέλη τής συγκλή

του. 

Παφλαγονία Περιοχή στή βόρειο Μικρά 'Ασία μέ έξοδο στή 

Μαύρη Θάλασσα καί εύφορο εσωτερικό μέχρι τήν "Αγκυ

ρα. Λέγεται ότι άπό τήν Παφλαγονία κατάγονταν οί τρα

γουδιστές ηρωικών ασμάτων. 

Πριμικήριος 'Ανώτερος εκκλησιαστικός αξιωματούχος στην κεν

τρική γραμματεία τοΰ οίκουμενικοΰ πατριαρχείου, υπεύθυ

νος γιά τή σύνταξη τών συνοδικών καί άλλων εγγράφων 

νομικού χαρακτήρα. 

Προσμονάριος Ό «θυρωρός » ενός ναού ή μοναστηρίου, πού ή

ταν υπεύθυνος γιά τήν ασφάλεια τών χώρων καί ζοΰσε πάν

τοτε μέσα στο κτίριο. 

Πρωτοασηκρήτης 'Ανώτατος αξιωματούχος μέ δικαστικές δι

καιοδοσίες, προϊστάμενος της ανακτορικής γραμματείας, 

ό όποιος καί συνέτασσε τά προσχέδια τών νόμων καί τών 

αυτοκρατορικών διαταγμάτων. 

Πρωτόθρονος Ή Καισαρεία κατέχει, μετά τά πέντε οικουμενι

κά πατριαρχεία, τήν πρώτη θέση στην ιερά σύνοδο τών 

επισκοπών καί ό αρχιεπίσκοπος της φέρει τιμητικά τον 

τίτλο « πρωτόθρονος ». 

Πρωτονοτάριος 'Ανώτερος αξιωματούχος, υπεύθυνος μικρότε-

ρων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, όπως η 

γραμματεία ενός λογοθέσιου ή ενός θέματος. 

Πρωτοσπαθάριος Τιμητικός τίτλος τών ανώτερων βαθμίδων της 

ανακτορικής ιεραρχίας. Δινόταν αποκλειστικά σέ αξιωμα

τούχους μέ άμεση πρόσβαση στον αυτοκράτορα. 

Πρωτοσύμβουλος Ή βυζαντινή ονομασία γιά τον πρώτο στην 

τάξη αξιωματούχο τοΰ χαλιφάτου τών Άββασιδών καί 

κύριο υπεύθυνο γιά τή λειτουργία τής διοίκησης· ελεύθερη 

απόδοση τοΰ άραβικοΰ wazir (βεζίρης, δηλ. « βοηθός στά 

βάρη », ένν. τών κρατικών ευθυνών). 

Ρωμανία Το ανεπίσημο όνομα τών ανατολικών μερών της χώ

ρας πού ώς κράτος αποκαλούνταν βασιλεία 'Ρωμαίων καί 

πού σήμερα ονομάζουμε συμβατικά « βυζαντινή αυτοκρα

τορία». Ό λιγότερο συνηθισμένος όρος Γραικία αναφε

ρόταν κυρίως στά δυτικά μέρη τοΰ κράτους. 

Σακελλάριος 'Ανώτερος εκκλησιαστικός αξιωματούχος, υπεύ

θυνος γιά τά οικονομικά ζητήματα ενός μητροπολιτικού 

θρόνου. 

Σαλδαμάριος Ό έμπορος πού πρόσφερε κυρίως τρόφιμα, άπό 

ξερά όσπρια μέχρι παστά ψάρια, άλλα καί άλλα είδη, όπως 

πίσσα, καννάβι, γύψο, καρφιά (κάτι σάν τον παλιό παντο-

πώλη). 

Σέκρετον 'Οποιαδήποτε υπηρεσία εντός ενός λογοθέσιου, γιά 

παράδειγμα, το σέκρετον τής θαλάσσης τοΰ λογοθέσιου 

τοΰ δρόμου. 

Σηρες Βυζαντινή ονομασία τών λαών πού κατοικούσαν πέρα 

απο τον Ινόο ποταμό, στη χωρά που παρήγαγε το μεταςι 

(σηρικόν νήμα), τή σημερινή Κίνα. 

Σιλεντιάριος Τιμητικός τίτλος τών κατώτερων βαθμίδων της 

ανακτορικής ιεραρχίας. Ό σιλεντιάριος ήταν υπεύθυνος 

γιά τήν τήρηση τής ησυχίας κατά τή διάρκεια τών αυτο

κρατορικών ακροάσεων. 

Σινώπη Σημαντικό βυζαντινό λιμάνι τοΰ Πόντου στο στενότερο 

σημείο τής Μαύρης Θάλασσας, τό σημερινό Sinop. 

Σπαθάριος Τιμητικός τίτλος τών μεσαίων βαθμίδων της ανα

κτορικής ιεραρχίας, πού δινόταν σέ γραφειοκράτες καί 

στρατιωτικούς. 

Στρατηγός 'Ανώτατος αξιωματικός τοΰ στρατοΰ, μέλος τής συγ

κλήτου καί διοικητής ενός θέματος. 

Σύγκελλος 'Εκκλησιαστικός αξιωματούχος, βοηθός καί μόνιμος 

σύμβουλος τοΰ οικουμενικού πατριάρχη, διορισμένος άπό 

τον αυτοκράτορα. Σέ αρκετές περιπτώσεις ό σύγκελλος 

ήταν ουσιαστικά ό διάδοχος τοΰ πατριάρχη. 

Ταβουλλάριος Συμβολαιογράφος καί, πολλές φορές, γραμματέ

ας ενός τοπικού δικαστή. 

Τουρμάρχης 'Ανώτερος αξιωματικός τοΰ στρατοΰ (περίπου στον 

βαθμό ενός σημερινού συνταγματάρχη) καί διοικητής μιας 

τούρμας, σώματος πού περιλάμβανε περίπου 3.000 στρα

τιώτες. Ό τουρμάρχης ήταν άμεσα υφιστάμενος τοΰ στρα

τηγού ενός θέματος. 

Φρυγία 'Ορεινή περιοχή στή δυτική Μικρά 'Ασία, άπό τις πε

διάδες τοΰ Αιγαίου ώς τό κεντρικό οροπέδιο προς τή λίμνη 

Τάττα. Παρά τό ότι ήταν πρώιμο κέντρο τοΰ Χριστιανι

σμού, ή Φρυγία φημιζόταν γιά τήν ειδωλολατρική της πα

ράδοση καί τήν παρουσία ποικίλων αιρέσεων. 

Χαλίφης Τίτλος πού χρησιμοποιούσαν οί "Αραβες γιά τον η

γεμόνα τοΰ επίσημου μουσουλμανικού βασιλείου τών Ού-

μαγιαδών καί τών Άββασιδών εξελληνισμένη μορφή 
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Ιστορία 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, 17 τόμοι, Αθήνα 1978. 

Μακεδονία, 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, Εκδοτική 

Αθηνών, Αθήνα 1994 

Ελληνική Τέχνη, Εκδοτική Αθηνών, 15 τόμοι, Αθήνα 1994. 

Νεοελληνική Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, Βασίλης Ραφαηλίδης, 
Εκδόσεις Θέμα, Αθήνα 1988. 

Ιστορία κωμικοτραγική του Ελληνικού Έθνους, Βασίλης Ραφαηλίδης, 
Εκδόσεις 21ου, Αθήνα 1993. 

Οι λαοί των Βαλκανίων, Βασίλης Ραφαηλίδης, Εκδόσεις 21ου, Αθήνα 1994. 
Ιστορική γεωγραφία της ρωμαϊκής επαρχίας Μακεδονίας, Δημήτρη 
Σαμσάρη, Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1989. 
Το σπήλαιο του αρχάνθρωπου των Πετραλώνων, Άρη Πουλιανού, 
Βιβλιοθήκη Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα 1982. 
Μνημεία της Θεσσαλονίκης, Ν. Παπαχατζής-Ν. Νικονάνος, 
Εκδόσεις Μόλχο, Θεσσαλονίκη 

Ο Λαγκαδάς, Νίκου Κοσμά, Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, 
Θεσσαλονίκη 1968. 
Καλαμωτό, Κώστας Σισμανίδης, Θεσσαλονίκη 1991. 
Η Μακεδονία από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της ανόδου του Φιλίππου Β', 
Δημήτριου Κανατσούλη, Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, 
Θεσσαλονίκη 1976. 

Ιστορία των Βαλκανικών Λαών, Rene Ristelhueber, Εκδόσεις Παπαδήμα, 
Αθήνα 1995. 

Η Αρχαία Μυγδονία. Απόλλων Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη 1988. 
Διήγησις περί της τελευταίας αλώσεως της Θεσσαλονίκης, Ιωάννης 
Αναγνώστης. Εκδόσεις Ενάλιος, Αθήνα. 
Μακεδονία, Ιωάννης Τουράτσογλου, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995. 
Η Μακεδονία από το Φίλιππο Β' έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση, Εκδοτική 

Αθηνών, Αθήνα 1993. 

Μακεδονία, ΕΟΤ-Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1997. 

Χαλκιδική, Ιωακείμ Παπάγγελου, Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία, 
Θεσσαλονίκη 1988. 

Περίπατοι στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Ε. Κουρκουτίδου Νικολαϊδου -
Α. Τούρτα, Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, Αθήνα 1997. 

Μακεδονία, Αρ. Κωστόπουλος, Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία, 
Θεσσαλονίκη 1992 

Ιστορία των Βλάχων, Γιάννη Παπαθανασίου, Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, 
Θεσσαλονίκη 1991. 

Η αρχαία Μακεδονία κατά τον Στράβωνα, μετάφραση και σχόλια Θανάση 
Γεωργιάδη, Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη 1993. 
Διόδωρου Σικελιώτη Βιβλιοθήκη Ιστορική, 20 τόμοι, Εκδόσεις Κάκτος, 
Αθήνα 1998. 
Ηροδότου Ιστορία, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 1992. 
Θουκυδίδου Ιστορία, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 1991. 

Αρχαιολογία 
Δίον, Δημήτριος Παντερμαλής, Εκδόσεις Αδάμ, Αθήνα 1997. 

Οδοιπορικό στην Προϊστορική Μακεδονία, Α.Παπαευθυμίου-Παπάνθιμου -

Α. Πιλάλη-Παπαοτερίου,-Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1997. 

Οδηγός Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Ιουλία Βοκοτοπούλου, 

Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, Θεσσαλονίκη 1995. 

Αρχαιολογική Περιήγηση στο Νόμο Κιλκίς, Θωμαή Σαββοπούλου, 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς 1998. 

Μνείας Χάριν, τόμος στη μνήμη Μαίρης Σιγανίδου, Εκδόσεις ΤΑΠ, 

Θεσσαλονίκη 1998. 
Πέλλα, Μαρία Σιγανίδου-Μαρία Λιλιμπάκη Ακαμάτη, εκδόσεις ΤΑΠ, 

Αθήνα 1997. 
Αιανή, Γεωργία Καραμήτρου Μεντεσίδη, εκδόσεις ΤΑΠ, Αθήνα 1996. 

Λευκάδια-Αρχαία Μίεζα, Κατερίνα Ρωμιοπούλου, εκδόσεις ΤΑΠ, Αθήνα 1997. 

Βεργίνα, Στέλλα Δρούγου-Χρυσούλα Σαατσόγλου Παλιαδέλη, 

εκδόσεις ΤΑΠ, Αθήνα 1999. 
Τα μνημεία των Πρεσπών, Δέσποινα Ευγενίδου - Ιωάννης Κανονίδης -

Θανάσης Παπαζώτος, εκδόσεις ΤΑΠ, Αθήνα 1995. 
Ελληνιστική πόλη Φλώρινας, Ι. Ακαμάτης-Μ.Λιλιμπάκη Ακαμάτη, 

Θεσσαλονίκη 1996. 
Ο μακεδόνικος τάφος στη Σπηλιά Εορδαίας, Γεωργία Καραμήτρου 

Μεντεσίδη, Αθήνα 1991. 
Ο χρυσός των Μακεδόνων, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 

εκδόσεις ΤΑΠ, Αθήνα 2000. 
Μακεδονία, από τα προϊστορικά μέχρι τα βυζαντινά χρόνια, 

Εκδόσεις Μούσες, Αθήνα 2000. 

Πέτρες Φλώρινας, Πολυξένη Αδάμ Βελένη, Θεσσαλονίκη 2000. 

Κοζάνη, πόλη Ελιμιώτιδος, Γεωργία Καραμήτρου Μεντεσίδη, 

Θεσσαλονίκη 1993. 
Αρχαία Βέροια, Laurence Brocas Deflassieux, έκδοση Δήμου Βέροιας, 

Βέροια 1999. 
Το Δισπηλιό Καστοριάς, Γ. Χ Χουρμουζιάδης, Εκδόσεις Κώδικας, 

Θεσσαλονίκη 1996. 

Μυθολογία 
Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτική Αθηνών, 5 τόμοι, Αθήνα 1994. 

Λεξικό της ελληνικής και ρωμαϊκής μυθολογίας Pierre Grimal, 

University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1991. 

Λαογραφία · Τοπικές εκδόσεις 

Πυροβασία και Αναστενάρηδες, Ιάσων Ευαγγέλου, Εκδόσεις Δωδώνη, 

Αθήνα 1994. 

Ιστορία Παλιάς και Νέας Βρόντους, Πολιτιστικός Σύλλογος Βρόντους 1998. 

Λαογραφική Μελέτη Νυμφαίου Φλωρίνης, Νικόλαου Λούστα, 

Θεσσαλονίκη 1996. 

Συνέδριο Απανταχού Γερβενιωτών, Πρακτικά, Έκδοση Δήμου Γρεβενών, 

Γρεβενά 1994. 
Πρέσπα. Γιώργος Κατσαδωράκης, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Αγιος 

Γερμανός 1999. 
Τα κείμενα του κέντρου πληροφόρησης της Πρέσπας Γιώργος 

Κατσαδωράκης, Άγιος Γερμανός 1995. 

Οι προγονικές ρίζες των Κομνηνιωτών, Παρθένα Τσοκτουρίδου, 

Κοζάνη 1994. 

Η Σιάτιστα, Δήμος Σιάτιστας. Σιάτιστα 1993. 

Σύντομη ιστορία του Βογατσικού, Παρμενίων Τζίφρας, Αθήνα 1992. 

Όλυμπος-Λιτόχωρο, Δήμος Λιτόχωρου, Αθήνα 1998. 

Νάουσα, οι βιομηχανίες του χτες. Τάκης Μπάίτσης, Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Ημαθίας. 

Αρχιτεκτονική 
Μακεδόνικα Γεφύρια, Γεώργιος Τσάτσος, University Studio Press, 

Θεσσαλονίκη 1997. 
Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, 8 τόμοι, Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα 1995 

Φύση 
Υγροβιότοποι της ΔΕΗ, Μάριος Θεοδωρακάκης, Νίκος Μάργαρης, Ηλίας 

Κάίναδάς, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2000. 

Όλυμπος, Ιωάννης Μπεϊνάς, Κατερίνη 1999. 

Ελληνικά Δάση. Μουοείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα 1989. 

Μπούρινος. Γιώργου Σφήκα, Έκδοση του Ορειβατικού Συλλόγου Σιάτιστας. 

Σιάτιστα 1996. 
Στα ελληνικά βουνά. Κώστα Τσιπηρα, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 1992. 

Τα σπήλαια της Ελλάδας, Άννα Πετροχείλου, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1992. 

Ταξιδιωτικά 
Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα. Κυριάκος Σιμόπουλος, 9 τόμοι, Αθήνα 1988. 

Ταξίδι στη Δυτική Μακεδονία, Φραγκίσκος Πουκβίλ, Εκδόσεις Αδελφών 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. 
Φρούρια και Κάστρα της Ελλάδας, Αλέξης Παραδείσης, 3 τόμοι, 

Εκδόσεις Ευσταθιάδης, Αθήνα 1983. 
Κάστρα, ταξίδια στην Ελλάδα του θρύλου και της πραγματικότητας, 

Γιάννης Γκίκας 5 τόμοι, Εκδόσεις Αστήρ, Αθήνα 1985. 

Ο καστρολόγος, Φώτη Κόντογλου, Εκδόσεις Εστία, Αθήνα 1987. 

Αλητεία Χαλκιδικής, Σάκης Σερέφας, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 1998. 

Ταξίδι στη Μακεδονία και Θεσσαλία, Henry Holland, Εκδόσεις Αδελφών 

Τολίδη. Αθήνα 1989. 
Οδοιπορικό στο Αγιον Όρος. Παναγιώτη Κ. Χρήστου, εκδόσεις Κυρομανος, 

Θεσσαλονίκη 1989. 

Γνωριμία με το Νεοτόριο Καστοριάς Μιχαήλ Κωστόπουλου, 

Καστοριά 1998. 

Τα επώνυμα και τα βαφτιστικά ονόματα της Σέλιτσας Γρηγόριος Βέλκος, 

Ελασσόνα 1998. 

Αρναία, η παλιά Λιαρίγκοβη, Ηλέκτρα Παπαθανασίου, Θεσσαλονίκη 1994. 

Καλαμωτό. επιμέλεια Νίκος Κυριαζίδης, έκδοση Κοινότητας Καλαμωτού 1997. 

Δημοτικά Τραγούδια της Δεσκάτης, Κώστας Σπανός, Έκδοση Εξωραϊστικού 

Μορφωτικού Συλλόγου Δεσκάτης, Δεσκάτη 1986. 

Οι Ζουπανιώτες μαστόροι, Μαθητική Κοινότητα Πενταλόφου, 

Πεντάλοφος 1999. 

Ξενάγηση στο Λιβάδι Ολύμπου, Νίκου Καραίσκου, 

Έκδοση της εφημερίδας "Λιβάδι Ολύμπου", Κατερίνη 1997. 

Αθάνατη Πίνδο, Κώστα Μπίρκα, Έκδοση Συλλόγου Βελεοτινιωτών 

Αθηνών, Αθήνα 1987. 

Πρακτικά Λαογραφικής Ημερίδας Δεσκάτης, Δήμος Δεσκάτης, 

Δεσκάτη 1995. 

Ο ιστορικός Χορτιάτης, Γεωργίου Γκουραμάνη, Χορτιάτης 1995. 

Ο Ανθεμούς και η Σουρωτή, Κώστας Ξενιώτης, Εκδόσεις Παρατηρητής, 

Θεσσαλονίκη 1996. 

Ημερολόγιον Κοζάνης, Αναστάσιος Μπέλλος, Κοζάνη 1999. 

Φελλίον. Ηλίας Βλάχος, Αθήνα 1999. 

Αιμιλιανός - Ιστορία και παράδοση, Σύλλογος απανταχού Αιμιλιανοτών, 

Θεσσαλονίκη 1986 

Το Τσοτύλι Κοζάνης, Αλέξανδρου Αδαμίδη, Έκδοση Δήμου Τσοτυλίου 

Θεσσαλονίκη 1992 

Η Τηλαυγής Τσοτύλιος Σχολή, Αλέξανδρος Μπακαΐμης, Θεσσαλονίκη 1999. 

Πίνδος - Γρεβενά, Τρ. Αδαμακόπουλος - Πηνελόπη Ματσούκα, 

Έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών, Αθήνα 1998. 

Αποκριά στην Κοζάνη, Ματίνα Τσικριτζή Μόμτσιου, Δήμος Κοζάνης, 

Κοζάνη 2000. 

Ο Θεόδωρος Ζιάκας. Νίκου Ζιάγκου, έκδοση Συλλόγου Ζιακαίων, 

Θεσσαλονίκη 1989. 

Σπήλαιον, Σύλλογος Σπηλιωτών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1999. 

Λαογραφικά Εράτυρας, Ιωάννου Νασιόπουλου, Ένωση Ερατυραίων 

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1993. 

Η Σιάτιστα μπροστά στο 2000, Έκδοση Δήμου Σιάτιστας 1994. 

Αργός πόλη Ορεσπ'δας, Λάζαρου Παπαϊωάννου, Μορφωτικός Σύλλογος 

Αργούς Ορεοτικού 1996. 

Το Επταχώρι, Δημ. Τσίγκαλου, Θεσσαλονίκη 1979. 

Πρακτικά Πανσερβιωτικού Συνεδρίου, Έκδοση Δήμου Σερβίων, Σέρβια 1995. 

θλιμμένες Αναμνήσεις από τα Σέρβια, Αλέξανδρου Τσιουκαρδάνη, 

Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων 1992. 

Το Βελβεντό στην ιστορική του πορεία, Βασίλης Δημόπουλος 

έκδοση Δήμου Βελβεντού, Βελβεντό 1998. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΙΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ1 ΕΣ 

Η ενότητα που αφορά δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς για τ ις 
πιστωτικές κάρτες και τ α δάνεια απευθύνεται σε 
αυτούς που συναλλάσσονται με το τραπεζικό 
σύστημα και, ε ίτε γνωρίζουν ε ίτε όχι, εξακολουθούν 
να αποτελούν τ α «θύματα» του ίδιου τους 
του εαυτού. Αποκαλύπτονται μέσα από τ ις 
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς αυτής τ η ς ενότητας στοιχεία 
τ α οποία ε ίτε ηθελημένα παραβλέπουμε, ε ίτε 
έντεχνα αποκρύπτονται με αποτέλεσμα να υπάρχει 
αμφισβήτηση και αμφιβολία: Ένας αναλυτικός 
λογαριασμός τράπεζας αποκαλύπτει (βάσει νόμου) 
όλη την αλήθεια, α λ λ ά μόνο στους γνώστες κι όχι 
σε αυτούς που απλά κοιτούν την ελάχιστη καταβολή 
χρημάτων! 

Μέσα από την επεξεργασία τ η ς συγκεκριμένης 
ενότητας, δεν στοχεύουμε να δημιουργήσουμε 
«ειδικούς» σχετικά με το τραπεζικό σύστημα. Στόχος 
μας είναι να απομυθοποιήσουμε το πολύπλοκο των 
τραπεζικών συναλλαγών και να βοηθήσουμε τους 
ενήλικες- με όσο το δυνατό πιο απλά Μαθηματικά-
να επιλύουν μόνοι τους απλά ζητήματα που 
αφορούν δάνεια και πιστωτικές κάρτες, να μπορούν 
να ελέγχουν και να διασταυρώνουν τ ις παρεχόμενες 
από την Τράπεζα πληροφορίες και να καταρτίζουν 
τον ατομικό ή/ και οικογενειακό τους οικονομικό 
προγραμματισμό. 

Οι μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες που 
αποτελούν τ α εργαλεία για μια επιτυχημένη 
επεξεργασία των προβλημάτων που προτείνονται 
είναι τ α ποσοστά, οι βασικές αριθμητικές πράξεις 
με ακεραίους, δεκαδικούς και κλάσματα και η 
ανάγνωση και κατασκευή απλών διαγραμμάτων 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
80 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
38 ώρες 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

1. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

Το πρώτο βήμα... 

Αν ζητήσουμε την έκδοση πιστωτικής κάρτας θα πρέπει 
να διαθέτουμε υπομονή, στυλό (όχι σε όλες τις τράπεζες), 
μεγεθυντικό φακό (για τα ψιλά γράμματα) και... δικαιολογητικά! 

Σίγουρα θα ζητήσουν την ταυτότητα μας και το εκκαθαριστικό 
της εφορίας αλλά και αναλυτική κατάσταση των μηνιαίων 
αποδοχών μας! Γιατί; 

Γιατί... 

Μια αίτηση δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται αλλά οι φαινομενικά 
απλές και «ουδέτερες» πληροφορίες που δίνουμε, βοηθούν 
την Τράπεζα να καταλάβει το «πιστωτικό ποιόν» μας. 

Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μη προβολής των προσωπικών μας 
δεδομένων, αλλά τότε οι Τράπεζες θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα 
και δεν μας χορηγούν πίστωση οποιασδήποτε μορφής. 

Ο χώρος των καρτών και των δανείων είναι ένας ιδιαίτερος χώρος 
με τα μυστικά και τους κώδικες του που πρέπει να γνωρίσουμε 
σταδιακά, ώστε να είμαστε σε θέση να καταλάβουμε τ ι διαβάζουμε 
και τ ι υπογράφουμε. 

Ας δούμε αρχικά την ξεχωριστή ορολογία αυτού του χώρου: 

Επιτόκιο = Το ποσοστό επί του αρχικού ποσού που δανειζόμαστε. 

Τόκος = Το ποσό που πληρώνουμε επιπλέον του κεφαλαίου 
και που αποτελεί το κέρδος της Τράπεζας. 

Κεφάλαιο = Το αρχικό ποσό που δανειζόμαστε 

Πιστωτικό όριο = Μέχρι πόσα χρήματα μπορούμε να ξοδέψουμε 
με την κάρτα μας ή πόσα χρήματα μπορούμε να δανειστούμε 

Πρόσθετες επιβαρύνσεις = Ό τ ι πληρώνουμε επιπλέον των τόκων. 

Επιτόκιο Υπερημερίας = Πρόσθετες επιβαρύνσεις από 1,6%-2,5% 
ή αλλιώς, περίπου 10% επί του επιτοκίου 

ΣΕΠΕ = Συνολική Ετήσια Ποσοστιαία Επιβάρυνση, δηλαδή όχι μόνο 
το επιτόκιο, αλλά και ό,τι άλλο μας επιβαρύνει σε μορφή ποσοστού 
(φόροι τόκων, εισφορά Ν128/75 0,6% κλπ). 
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Ελάχιστη καταβολή = Το πόσο δόσης που πληρώνουμε κάθε 
μήνα μέχρι τελικής εξόφλησης 

Πιστοληπτική ικανότητα = Το αν μπορεί η Τράπεζα να μας 
εμπιστευτεί τα χρήματα της και μέχρι ποιου ποσού. 

Έξοδα φακέλου = Αδιευκρίνιστη η χρήση του. Σε χρεώνουν 
επειδή κάνεις αίτηση! 

Εκκαθαριστικό λογαριασμού = Η μηνιαία αναφορά- ενημέρωση 
της Τράπεζας προς εμάς για την κίνηση του λογαριασμού μας. 

Α.Τ.Μ. = Αυτόματη Ταμειακή Μηχανή, το γνωστό μηχάνημα έξω 
από τις τράπεζες. 

Ρ.Ι.Ν. = Αρκτικόλεξο από την αγγλική γλώσσα (Personal 
Identification Number) το οποίο σημαίνει: προσωπικός αριθμός 
ταυτοποίησης και είναι ο κωδικός που χρησιμοποιούμε 
για να κινούμε χρήματα με την κάρτα μας από τις Α.Τ.Μ. 

Αντικειμενική αξία = Η αξία που θεωρεί το δημόσιο 
ως την πραγματική. 

Πραγματική αξία = Καμιά σχέση με την αντικειμενική! 
Συνήθως είναι 20%- 50% υψηλότερη. 

Τόκος καταθέσεων = Το ποσό που κάποτε, παραμονή 
Πρωτοχρονιάς, περιμέναμε στην ουρά για να μας συμπληρώσουν 
στο βιβλιάριο καταθέσεων. Πληροφοριακά, σήμερα είναι 
μουσειακό έκθεμα. 

Επιτόκιο καταθέσεων = Το ποσοστό επί των καταθέσεων 
που κερδίζουμε ετησίως, αν αφήσουμε τα χρήματα μας στην 
Τράπεζα για να τα επενδύσει (από 0% έως και 1%!)... 

Υπερημερία = Διαβάζεται και υπερημερία, ο καθένας το προφέρει 
με τον τρόπο του ωστόσο, είναι ακριβώς το ίδιο και σημαίνει 
την καθυστερημένη οφειλή οπότε και το απαραίτητο πρόστιμο, 
με τη μορφή ποσοστού βέβαια! Τον όρο αυτό θα τον συναντήσετε 
αλλιώς και ως Πανωτόκιο... 

Το Α.Φ.Μ. ή αλλιώς, ο αριθμός του φορολογικού μας μητρώου 
παρέχει και τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Αν οφείλουμε χρέη προς το Δημόσιο 
• Αν είμαστε κακοπληρωτές δανειολήπτες 

3 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

Άλλες πληροφορίες που ζητούν: 

Το ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, όχι μόνο αυτό 
που πιστοποιείται από το εκκαθαριστικό της Εφορίας αλλά 
κι ότι επιπλέον θέλουμε να δηλώσουμε και... χωρίς κυρώσεις 
από τον Νόμο! 

Τον καλό πελάτη, αυτόν δηλαδή που χρωστάει αλλά πληρώνει, 
οι Τράπεζες δεν θέλουν να τον χάσουν! Αν φτάσει την κάρτα του 
στο όριο τότε, του αυξάνουν το όριο ώστε να ξοδέψει κι άλλα! 

Παράλληλα ζητούν από υπαλλήλους και εκκαθαριστικά μηνιαίων 
αποδοχών. Γιατί; 

Πολλοί δηλώνουν επιπλέον εισόδημα. Αυτό το χρησιμοποιεί 
η Τράπεζα για να αυξήσει κατά τ ι το πιστωτικό τους όριο 
αργότερα, αρκεί να είναι καλοπληρωτές! 

Μην ξεχνάτε ότι το σταθερό εισόδημα σε βάθος χρόνου εκτιμάται 
δεόντως από τις Τράπεζες! 

Καλοπληρωτής για την Τράπεζα: αυτός που πληρώνει 
με συνέπεια την ελάχιστη καταβολή 
Καλοπληρωτής για τον κοινό νου: αυτός που εξοφλεί 
εντός 40 ημερών την Τράπεζα. Γιατί; 

Υπολογίζω το πιστωτικό μου όριο 

Η έννοια του όρου ήδη έχει δοθεί. Στην ουσία είναι η αγοραστική μας 
ικανότητα, το πόσα δηλαδή μπορούμε να χρωστάμε χωρίς 
να δημιουργείται πρόβλημα στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Έτσι, 
οι Τράπεζες έχουν καθορίσει ένα ελάχιστο όριο διαβίωσης, δηλαδή 
ένα ποσό που κατ' ελάχιστο χρειάζεται κάποιος για να ζήσει και 
δίνουν τη δυνατότητα δανεισμού σε άτομα που έχουν εισοδήματα 
που υπερβαίνουν αυτό το όριο. Ο υπολογισμός γίνεται δηλαδή στο 
«πλεόνασμα» εισοδήματος κι όχι στο συνολικό εισόδημα. Να γιατί 
ρωτάνε αν π.χ μένουμε σε ιδιόκτητο σπίτι ή πληρώνουμε ενοίκιο 
και πόσο. 

Έστω λοιπόν ότι κατά μέσο όρο οι Τράπεζες θεωρούν πως 
για κάθε άτομο εργαζόμενο είναι αναγκαίο, κατ' ελάχιστο, 
για την επιβίωση του μηνιαίο εισόδημα 400 ευρώ και σε καμία 
περίπτωση λιγότερο από το 45% των μηνιαίων αποδοχών του. 
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Οπότε, αν κάποιος έχει μηνιαίο εισόδημα 1200 ευρώ, τότε 
το ελάχιστο ποσό διαβίωσης καθορίζεται ως εξής: 

1200 Χ 45% = 1200 Χ 0,45 = 540 

άρα μπορεί να του δοθεί πίστωση για τα υπόλοιπα δηλαδή, 

1200-540= 660 

Όταν πρόκειται για οικογένεια τα πράγματα περιπλέκονται καθώς 
οι Τράπεζες υπολογίζουν κόστος παιδιών, συζύγου, εισόδημα 
συζύγου (εάν εργάζεται) και τις συνολικές οικογενειακές δαπάνες. 

Λαμβάνουν υπ' όψη π.χ ότι εάν τα παιδιά είναι άνω των 12 
ετών προφανώς θα υπάρχουν επιπλέον έξοδα για ρουχισμό, 
φροντιστήρια, εξόδους οπότε το ελάχιστο κόστος διαβίωσης 
αυξάνει. Εδώ θα ασχοληθούμε μόνο με την υπόθεση ενός ατόμου 
εργαζομένου. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι σε κάποιον που πληρεί 
τις προϋποθέσεις, η Τράπεζα μπορεί να του χορηγήσει πιστωτική 
κάρτα με όριο αγορών ίσο με το 30% των ετήσιων αποδοχών 
του και όριο ανάληψης μετρητών το 50% των μηνιαίων. Δηλαδή, 
ένας εργαζόμενος με μηνιαίο εισόδημα 1000 ευρώ (και επομένως 
13.000 ευρώ ετήσιο), μπορεί να πάρει από τα μηχανήματα 
της Τράπεζας 500 ευρώ το μήνα σε μετρητά ενώ το πιστωτικό του 
όριο καθορίζεται στα: 

13.000 Χ 30% = 13.000 Χ 0,30 = 3.900 ευρώ 

(Στην πραγματικότητα, ξεκινά κανείς με χαμηλότερο πιστωτικό 
όριο για τον πρώτο χρόνο και μετά φτάνει στο κανονικό) 

ΑΣΚΗΣΗ 1 

Έχετε μηνιαίο εισόδημα σταθερό, 1000€. Επιπλέον το χρόνο 
παίρνετε 1/2 μισθό σε δώρο Πάσχα, 1/2 μισθό ως επίδομα αδείας 
κι 1 μισθό ως δώρο Χριστουγέννων. Να υπολογίσετε το ετήσιο 
εισόδημα σας. 

Εάν τον επόμενο χρόνο πάρετε αύξηση 6% και αναδρομικά 
από τον εργοδότη σας 1400€, ποιο θα είναι το ετήσιο εισόδημα 
του επόμενου χρόνου; 

Σε πόσα χρόνια το ετήσιο εισόδημα σας θα διπλασιαστεί εάν 
η ετήσια αύξηση είναι σταθερή 4,5%; 
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ΑΣΚΗΣΗ 2 

Έστω κάποιος με μηνιαίες αποδοχές 1070 ευρώ. Να υπολογίσετε 
το πιστωτικό του όριο καθώς και το επιτρεπτό μηνιαίο ποσό ανάληψης. 
Να κατασκευάσετε εξίσωση ώστε να μπορεί κάποιος με μία πράξη 
να βρίσκει το πιστωτικό όριο. 

Τι γίνεται αν κάποιος αυτό το μήνα αγοράσει προϊόντα αξίας 320 
ευρώ και πάρει και σε μετρητά 500; Μπορεί να πάρει τα ίδια 
και τον επόμενο μήνα; 

ΑΣΚΗΣΗ 3 

Αν κάποιος έχει δηλώσει επιπλέον εισόδημα 5000 ευρώ το χρόνο 
και η πολιτική της Τράπεζας είναι η αύξηση του πιστωτικού ορίου 
στο 109%, με αρχικό πιστωτικό όριο τα 3000 ευρώ, πόση είναι 
η αύξηση σε ευρώ; 

ΑΣΚΗΣΗ 4 

Να σημειώσετε με Σ το σωστό και με Λ το λάθος 
στις παρακάτω προτάσεις: 

j Δηλώνω 6.000€το χρόνο. Το πιστωτικό μου όριο είναι 1.500€ 

Ο Το μηνιαίο εισόδημα μου είναι 1.200€ και το μηνιαίο όριο 
ανάληψης μετρητών είναι 700€ 

Ο Τα ετήσιο εισόδημα μου είναι 30.000€. Στην Εφορία δηλώνω 
το ελάχιστο επιτρεπτό. Δεν μπορώ να αποκτήσω πιστωτική κάρτα. 

f"\ Το μηνιαίο εισόδημα μου είναι 1.200€ και το μηνιαίο όριο 
^-^ ανάληψης μετρητών είναι 600€ 

6 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 5 

Στον παρακάτω πίνακα να συμπληρώσετε τα κενά 
και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Εισόδημα % αύξηση 
πιστωτικού 

ορίου 

Επιπλέον 
εισόδημα 

Πιστωτικό 
όριο 

15.000 9 3.000 

11.000 9 0 

7.000 11 0 

19.500 11 6.000 

23.000 8 8.550 

7 5.000 3.000 

9 0 3.500 

9 1.500 3.750 

12.000 10 5.000 

5 2.000 0 

34.000 9 0 

Στην τελευταία περίπτωση τι σημαίνει το 0 πιστωτικό όριο; Γιατί; 

Διερευνήστε την περίπτωση κι εξετάστε ανάλογες περιπτώσεις 
είτε προσωπικές σας είτε φίλων σας. 

Να τονιστεί ότι η μαθηματική λογική συνυπάρχει στην οικονομία 
με την νομοθεσία και την προσδοκία της Τράπεζας κι επομένως 
δεν βασίζονται όλες οι αποφάσεις σε μαθηματικούς υπολογισμούς 
και μόνο! 

Εγγυητής: Συχνά οι Τράπεζες, για τη χορήγηση πίστωσης 
είτε με μορφή πιστωτικής κάρτας είτε δανείου, ζητούν 
εγγυητή ακόμη και σε περιπτώσεις που το ατομικό 
εισόδημα είναι επαρκές από μόνο του. Ο εγγυητής είναι 
το πρόσωπο που θα κληθεί να αποπληρώσει την οφειλή 
εάν ο κύριος οφειλέτης δεν εξοφλήσει. Για το λόγο αυτό 
λέγεται και συνοφειλέτης. ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν για ποιον 
εγγυάστε και πού υπογράφετε! 
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ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ 

Υπάρχει ποινή για την υπέρβαση του πιστωτικού ορίου. 
Αυτή η υπέρβαση γίνεται εύκολα εάν ξοδέψετε όλο το ποσό μέχρι 
το πιστωτικό σας όριο καθώς, στην εκκαθάριση, όταν υπολογισθούν 
και προστεθούν οι τόκοι, θα το έχετε υπερβεί. Τότε πληρώνετε 
και την ποινή. Το ίδιο συμβαίνει και με την καθυστέρηση μιας δόσης, 
όταν έχετε χρησιμοποιήσει την κάρτα σας οριακά. 

2. ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΓΙΑ...ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ! 

Ένας νέος κάτοχος κάρτας κινδυνεύει να κυριευθεί από το πάθος 
του υπερκαταναλωτισμού. Το πρώτο πράγμα, όμως, που πρέπει 
να κοιτάξει στο έντυπο που παραλαμβάνει με την κάρτα 
κολλημένη πάνω του είναι το πιστωτικό του όριο. 

Η Τράπεζα κάνει δώρο τους τόκους των πρώτων 40 ημερών! 

Εδώ χρειάζεται ο μεγεθυντικός φακός. Διαβάζω όλα τα ψιλά 
γράμματα και ειδικά εκείνα που αναφέρονται σε κυρώσεις και ποινές... 

Πρέπει να προσέχουμε το επιτόκιο, τις πρόσθετες επιβαρύνσεις 
αλλά και την ετήσια συνδρομή. Ακόμη το ΕΦΤΕ (φταίει για πολλά 
δεινά) και το ΣΕΠΕ, αλλά και το πρόγραμμα εξόφλησης μέσω 
σταθερών δόσεων που διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα... 

Προσοχή! 

Αν έχετε φτάσει στο όριο της κάρτας και αγνοήσετε μία 
δόση, τότε πληρώνετε: τη δόση που χρωστάτε, 
την επόμενη δόση, αλλά και την υπέρβαση του πιστωτικού 
ορίου συν τον επιπλέον τόκο!!! 

Μόλις πήρες την κάρτα σου!!!! 

Βρίσκεσαι ξαφνικά με 3000 ευρώ στο χέρι... Τι θα τα κάνεις; 
Πώς θα τα ξοδέψεις; Πόσο γρήγορα; Θείο δώρο ή παγίδα; 

ΑΣΚΗΣΗ 6 

Έστω ότι το πιστωτικό σας όριο είναι 1.800€. Αν χρεωθείτε 
ολόκληρο το ποσό, να υπολογίσετε τη μηνιαία δόση με ετήσιο 
επιτόκιο 14% και περίοδο αποπληρωμής τους 24 μήνες. 
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ΑΣΚΗΣΗ 7 

Έστω ότι το πιστωτικό σας όριο είναι 2.400€. Αν χρεωθείτε 
ολόκληρο το ποσό, να υπολογίσετε τη μηνιαία δόση με ετήσιο 
επιτόκιο 14,5% και περίοδο αποπληρωμής τους 33 μήνες. 

ΑΣΚΗΣΗ 8 

Έστω ότι το πιστωτικό σας όριο είναι 3.000€. Τον πρώτο χρόνο 
χρεώνεστε το 60% και το δεύτερο χρόνο τα υπόλοιπα. Με ετήσιο 
επιτόκιο 14% και περίοδο αποπληρωμής τους 24 μήνες, τ ι ποσό 
θα πληρώσετε τελικά; 

Ξέρατε ότι αυτός που «χάνει» από τις συναλλαγές με 
τις πιστωτικές κάρτες είναι ο έμπορος και ο καταναλωτής; 

Οι Τράπεζες, στα πλαίσια της πολιτικής αύξησης ή και 
μεγιστοποίησης του κέρδους, χορηγούν πίστωση στους 
καταναλωτές με αντίτιμο το επιτόκιο συν την ετήσια 
συνδρομή κι από τους εμπόρους λαμβάνουν ένα ποσοστό 
που κυμαίνεται από 5%- 10% για κάθε αγορά με πιστωτική 
κάρτα. Βέβαια οι έμποροι άμεσα αντιμετώπισαν αυτό 
το πρόβλημα αυξάνοντας τις τιμές κατά 10% περίπου. 
Έτσι, μην σας φανεί παράξενο αν πάτε να ψωνίσετε 
κι επειδή πληρώνετε μετρητά σας γίνει «έκπτωση». 
Τα δικά σας χρήματα είναι! 

Ξέρατε ότι υπάρχουν κάρτες που ονομάζονται χρεωστικές 
κι όχι πιστωτικές; Αυτές λειτουργούν με προμήθεια 
της Τράπεζας επί των αγορών (επιβάρυνση εμπόρου) 
και με ετήσια συνδρομή του καταναλωτή, δεν έχουν επιτόκιο 
αλλά ο κάτοχος υποχρεούται σε άμεση και καθολική 
εξόφληση μηνιαίως της οφειλής του. 

ΑΣΚΗΣΗ 9 

Το ετήσιο επιτόκιο είναι 14,75% (τη στιγμή που αν έχεις 
λογαριασμό ταμιευτηρίου το καθαρό επιτόκιο είναι μόλις 1,25%) 
και τα λοιπά π.χ επιτόκιο υπερημερίας, από 1,6% έως και 2,5%. 
Η πολιτική της Τράπεζας είναι να υπολογίζει την ελάχιστη δόση 
ως το 1/30 της συνολικής οφειλής συν τους τόκους του μήνα. 
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Έστω ότι ξοδεύεις 1700 ευρώ. Ποιο θα είναι το ποσό της πρώτης 
δόσης; Κι αν τον επόμενο μήνα ξοδέψεις άλλα 1200 ευρώ, 
ποια θα είναι η επόμενη δόση; 

• Να κατασκευαστεί εξίσωση ώστε να μπορεί κάποιος 
να υπολογίσει άμεσα την επόμενη οφειλή του.... 

• Υπολογίστε τους συνολικούς τόκους που θα πληρώσετε 
σε ποσό 2000 ευρώ μέχρι την ολική αποπληρωμή του. 

• Με δεδομένο ότι οι πρώτες 40 μέρες είναι άτοκες, 
καθορίστε την ημερομηνία αποπληρωμής. 

3. Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ! 

Ψωνίσαμε, φάγαμε, κάναμε διακοπές, περάσαμε καλά, χαλάσαμε 
κι αυτό το «κάτι παραπάνω», με κάρτα πληρώσαμε, δεν μας 
φάνηκε, μια ζωή την έχουμε... 

Επιστροφή στο σπίτι και φίλοι μας από την Τράπεζα μας είχαν ήδη 
στείλει το... λογαριασμό... 

Ας δούμε προσεκτικά τ ι ξοδέψαμε, τ ι μας χρέωσαν επιπλέον 
και τ ι και πότε πρέπει να πληρώσουμε... 

• Προσέχουμε ιδιαίτερα το πότε και πόσα ξοδέψαμε. 
• Συγκρίνουμε τις ημερομηνίες των αποδείξεων με αυτές 

του εκκαθαριστικού. 
• Βεβαιωνόμαστε ότι έλαβαν την τελευταία πληρωμή μας 

(Συνήθως γράφουν ευχαριστώ)! 

Αν πραγματοποιήσετε τις αγορές σας μια ημέρα πριν την 
έκδοση του λογαριασμού, κερδίζετε περίπου ένα μήνα άτοκα! 

Η μεγαλύτερη ανακάλυψη του ανθρώπου μετά τη φωτιά είναι 
το χρήμα και μάλιστα το «πλαστικό», δηλαδή πιστωτικές κάρτες 
και καταναλωτικά δάνεια. Με αυτά δεν αγοράζεις σπίτι παρά μόνο 
καταναλωτικά αγαθά που μετά λίγο χρόνο χάνουν την αίγλη τους 
και σου μένει το χρέος... 

Πάρτε μια γεύση από καθυστερημένη δόση... 
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ΑΣΚΗΣΗ 10 

Συμπληρώστε τ α κενά: 

Επειδή κρατάω πάντα τ ις αποδείξεις από ό,τι ξοδεύω, υπολόγισα 
ότι χρέωσα την κάρτα μου με 2970 ευρώ. 

Το ετήσιο επιτόκιο είναι 13.9% και η ελάχιστη δόση υπολογίζεται 

ως το 1/33 της συνολικής οφειλής. 

Πιστεύω λοιπόν ότ ι θα κληθώ να πληρώσω αυτό το μήνα 
ευρώ. Οι συνολικοί τόκοι που θα πληρώσω ως την εξόφληση είναι 

ευρώ, δηλαδή περισσότερα από ότ ι ξόδεψα. 

Αυτό σημαίνει % προσωπική ζημία, κι αν προσθέσω και 
την ετήσια συνδρομή των 70 ευρώ, τ ό τ ε συνολικά θα πληρώσω 

ευρώ, δηλαδή % περισσότερα! 

Πώς και τι διαβάζω στο εκκαθαριστικό της τράπεζας: 

• Σε όλα τα εκκαθαριστικά σημειώματα, ανεξάρτητα από 

την Τράπεζα που τα εκδίδει, φαίνονται δύο ημερομηνίες: 

αυτή της τελευταίας εκκαθάρισης κι η καταληκτική ημερομηνία 

για την πληρωμή μας. Συνήθως απέχουν 15 ημέρες. 

• Αναγράφεται το τελευταίο υπόλοιπο στο οποίο άλλοτε 

συμπεριλαμβάνεται κι άλλοτε όχι η ημερομηνία για την επόμενη 

πληρωμή μας (αυτή που μας καλούν να πραγματοποιήσουμε). 

• Πάνω ή κάτω αριστερά σημειώνεται το τρέχον επιτόκιο καθώς 

και οι επιπρόσθετες επιβαρύνσεις. Τα ποσοστά αυτά αλλάζουν 

ανάλογα με την οικονομική πολιτική της Τράπεζας και γι αυτό 

καλό θα είναι να τα παρατηρούμε τακτικά. 

• Στο κύριο μέρος του σημειώματος φαίνονται οι χρεώσεις 

μας από την προηγούμενη εκκαθάριση, οι πληρωμές μας, 

οι επιβαρύνσεις (τόκοι, έξοδα ανάληψης μετρητών, τυχόν 

πρόσθετες επιβαρύνσεις για καθυστερημένη οφειλή, ετήσια 

συνδρομή). 

• Αν έχουμε παραλείψει την πληρωμή μιας δόσης, τότε αυτό 

συνήθως αναφέρεται σε ξεχωριστό κελί. 

• Οι πληρωμές μας συνοδεύονται από ένα «ευχαριστώ»! 
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Οι Τράπεζες έχουν ένα αρκετά πολύπλοκο σύστημα υπολογισμού 
της οφειλής και καλό θα είναι να ρωτάτε εάν ο τόκος είναι 
ημερήσιος ή μηνιαίος ή αλλιώς, ποιο είναι το ΣΕΠΕ! 
Εάν πραγματοποιήσετε την αγορά σας την ημέρα έκδοσης 
του εκκαθαριστικού (αναγράφεται στο εκκαθαριστικό), τότε 
θα κληθείτε να πληρώσετε μέρος της αγοράς αυτής μετά 
από περίπου 50 ημέρες! 
Πολλές Τράπεζες, στα πλαίσια της πολιτικής τους για άγρα 
πελατών, παρέχουν τα προϊόντα τους με δωρεάν συνδρομή για 
τον πρώτο χρόνο. Ωστόσο... υπάρχει πάντα ο επόμενος χρόνος! 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: Ας υποθέσουμε ότι αποκτάτε 
με ευνοϊκούς όρους μια πιστωτική κάρτα. Μετά το πρώτο έτος 
δεν θέλετε να συνεχίσετε τη συνεργασία σας με την Τράπεζα. 
Αυτό δε σημαίνει ότι απλά δεν πληρώνετε την ανανέωση. 
Το ποσό της ανανέωσης χρεώνεται σε εσάς εκτός κι αν 
δηλώσετε εγγράφως ότι δεν θέλετε να συνεχίσετε! 

Ας δούμε τώρα μια εφαρμογή των όσων ήδη έχουν λεχθεί. 

ΑΣΚΗΣΗ 11 

Συμπληρώστε τον πίνακα για κεφάλαιο 3.000 €: 

Α.Τ.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

Επιτόκιο 14,50% % 14,50% 14,50% 

Ελάχιστη 
καταβολή % 

3,5% 5,5% % 3% 

Ετήσια 
συνδρομή 

80 € 50 € 70 € € 

Συνολικό 
ποσό 
χρέους 

€ 3.980 € 4.000 € 4.000 € 
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4. ΤΑ ΠΑΝΩΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΑΣ 

Οι καλοί πελάτες πρέπει να ξεχωρίζουν. 

Για το λόγο αυτό οι Τράπεζες αποφάσισαν να εφαρμόσουν 
πρακτική διαφορετικής μεταχείρισης και όρισαν τον τόκο επί των 
τόκων ή αλλιώς πανωτόκιο για να τιμωρούν τους ασυνεπείς. Έτσι, 
πολλοί, πάρα πολλοί Έλληνες, για δάνεια π.χ. 10.000 € πλήρωσαν 
50.000 € !!! 

Μην σας ξεγελά το χαμηλό ποσοστό που δηλώνουν. Στη διάρκεια 
κάποιων ετών οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πολλαπλασιάζονται. 

Βέβαια, το δικαστήριο είπε ότι κάτι τέτοιο είναι τελικά παράνομο, 
αλλά τα τελευταία 50 χρόνια πολύς κόσμος έχει βρεθεί σε 
δύσκολη θέση. Οπότε, καλύτερα να ξέρουμε τ ι μας περιμένει αν... 
παρά να αιφνιδιαστούμε... 

• Ο τόκος Υπερημερίας υπολογίζεται σε ημερήσια βάση και αυτό 
σημαίνει ότι ανατοκίζεται συνεχώς με αποτέλεσμα να μην είναι 
πραγματικό το ποσοστό που μας παρουσιάζουν. ΔΕΝ είναι 
ποσοστό επί του κεφαλαίου αλλά επί της συνολικής οφειλής, 
δηλαδή και των τόκων υπερημερίας!!! 

• Τελικά, είναι καλύτερα να πληρώνουμε χωρίς καθυστέρηση! 

• Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος χρήσης μιας πιστωτικής κάρτας; 

• Συμφέρει πάντα μια αγορά με πιστωτική κάρτα ή θα ήταν 

καλύτερα να δανειστούμε; 

Οι τράπεζες είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις 
κι όχι κοινωφελή ιδρύματα. 

Πανωτόκια... τόκοι επί των τόκων, ω! τόκοι! 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ «ΦΙΛΟΥ» 

Κατηγορούμε τις Τράπεζες για τοκογλυφία, απάτη και άλλα 
πολλά κι αυτό οφείλεται πρώτιστα στην ιδέα που είχαν οι 
παλαιότεροι, ότι δηλαδή η Τράπεζα είναι ο «δικός μας άνθρωπος», 
ο κουμπαράς μας. Ωστόσο, αν οι παλαιότεροι πίστευαν ότι ήταν 
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επένδυση των χρημάτων τους οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου, αρκεί 
να αναφερθεί ότι όταν το επιτόκιο καταθέσεων ήταν 24% 
ο πληθωρισμός «έτρεχε» με 30%, δηλαδή οι καταθέσεις τους 
έχαναν ετησίως το 6% της αγοραστικής τους δύναμης. 
Τότε βέβαια η ζωή είχε λιγότερες απαιτήσεις και ήταν καλύτερη 
η αναλογία εισοδήματος-κόστους ζωής οπότε πίστευαν ότι αυτό 
οφειλόταν στη συμπεριφορά των Τραπεζών. Για παράδειγμα, όταν 
το 1977 ένας μέσος μισθός του Δημοσίου ήταν 30.000 δραχμές 
(88€), το τετραγωνικό μέτρο για την αγορά σπιτιού 
σε περίοπτη συνοικία ήταν 8.000 δραχμές (23,50€) δηλαδή 
ο λόγος είναι 88:23,50= 3,74. Σήμερα, ο μέσος μισθός είναι 920€ 
και το τετραγωνικό μέτρο στην ίδια συνοικία κοστίζει 3.000€, 
δηλαδή ο λόγος είναι 920:3000 = 0,30. Αυτό σημαίνει ότι 
το κόστος έχει αυξηθεί: 3,74:0,30 = 12,46 φορές, δηλαδή η ζωή μας 
σήμερα σε σχέση με το 1977 είναι κατά 1246% ακριβότερη! 

Είναι πολύ βασικό αυτό για να καταλάβουμε ότι η ποιότητα ζωής 
δεν εξαρτάται μόνο από το εισόδημα ή την τιμή της πατάτας, 
αλλά κι από τον πληθωρισμό (τον ρυθμό % που το χρήμα χάνει 
μέρος της αγοραστικής του αξίας), τις τάσεις της αγοράς, 
την αύξηση του κέρδους των παραγωγών καταναλωτικών αγαθών, 
την αύξηση του κόστους παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, 
την αύξηση της κατανάλωσης εισαγόμενων προϊόντων έναντι 
εγχώριων (π.χ. είδη Σούπερ Μάρκετ), την αύξηση του αριθμού 
των αυτοκινήτων (εκροή συναλλάγματος στο εξωτερικό) κλπ. 

Ας δούμε τα μεγέθη ένα προς ένα: 

Λόγος: 

Κάθε μαθηματική σχέση της μορφής Α: Β ή Α/Β καλείται λόγος 
του Α ως προς το Β. 

Ρυθμός μεταβολής: 

Η «ταχύτητα» με την οποία μεταβάλλεται ένα μέγεθος. 
Στην οικονομία, ο ρυθμός μεταβολής δίνεται με ποσοστό επί τοις % 
και στην ουσία είναι και πάλι δείκτης ταχύτητας με τη μορφή 
δεκαδικού αριθμού, π.χ. 3% ρυθμός ανάπτυξης σημαίνει ότι 
η οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτητα 0,03, πληθωρισμός 3,5% 
σημαίνει ότι το χρήμα χάνει από την αγοραστική του αξία ετησίως 
το 0,035 δηλαδή τα 1000€ σήμερα με πληθωρισμό 3,5% του χρόνου 
θα αξίζουν(: θα έχουν αγοραστική αξία) 965€. 
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Πληθωρισμός: 

Είναι ο ρυθμός μεταβολής της αγοραστικής αξίας του χρήματος 
όπως εξηγείται παραπάνω. 

Κόστος παραγωγής αγαθών: 

Το πόσο κοστίζει στον παραγωγό ένα αγαθό. Λαμβάνονται υπ' όψη 
οι πρώτες ύλες, τα εργατικά, το κόστος λειτουργίας της γραμμής 
παραγωγής, το κόστος αγοράς, συντήρησης κι επισκευής 
των μηχανών, το κέρδος του παραγωγού κλπ. Έτσι, εάν για 
παράδειγμα οι εργαζόμενοι πετύχουν αύξηση των αποδοχών τους, 
θα ανεβεί ανάλογα και η τιμή του προϊόντος που παράγουν. 

Άλλο ένα σημείο που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι ότι, όπως 
αναφέρεται παραπάνω, αν αυξηθεί η κατανάλωση εισαγόμενων 
προϊόντων τα χρήματα που θα εισπραχθούν (εκτός του κέρδους 
του εισαγωγέα και του εμπόρου και τους φόρους του Κράτους) 
θα αποσταλούν στη χώρα παραγωγής κι άρα δεν θα επενδυθούν 
στην εγχώρια αγορά κι αυτό θα επηρεάσει αρνητικά το ρυθμό 
ανάπτυξης της οικονομίας. 

Οι Τράπεζες, ως κερδοσκοπικοί οργανισμοί, έχουν υψηλό κόστος 
λειτουργίας και τα μόνα έσοδα τους προέρχονται από την επένδυση 
των καταθέσεων των πολιτών κι από την είσπραξη τόκων. 
Έτσι δικαιολογείται και η διαφορά μεταξύ επιτοκίου δανεισμού 
και επιτοκίου καταθέσεων. Το επιτόκιο δανεισμού είναι το κέρδος 
της Τράπεζας ενώ το επιτόκιο καταθέσεων είναι το κέρδος 
του πελάτη κι άρα η ζημία της Τράπεζας. Ειδικά σε περιόδους 
χαμηλών αποδόσεων του Χρηματιστηρίου, το επιτόκιο καταθέσεων 
είναι πολλές φορές πραγματική ζημία για την Τράπεζα καθώς 
οι αποδόσεις που πετυχαίνει από τις επενδύσεις είναι οριακές. 

Ας δούμε κάποιες εφαρμογές των όσων αναλύσαμε: 

ΑΣΚΗΣΗ 12 

Έστω ότι ετήσιες αποδοχές σας (με τα δώρα) είναι 11.000€. 
Αν η αύξηση που θα πάρετε είναι 4,5% επί του μηνιαίου μισθού 
σας και ο πληθωρισμός είναι 2,75%, ποια θα είναι η πραγματική 
αύξηση; Το αποτέλεσμα να εκφραστεί σε μορφή ποσοστού 
επί τοις % καθώς και σε ευρώ. 
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ΑΣΚΗΣΗ 13 

Έχετε ένα κατάστημα και τα λειτουργικά του έξοδα είναι 1.800€ 
το μήνα. Εμπορεύεστε δύο είδη, το Α και το Β σε αναλογία Α:Β= 4:1. 
Αυτά τα δύο είδη καλύπτουν ακριβώς (και μόνο) τα λειτουργικά 
έξοδα. Αν το κόστος του Α αυξηθεί κατά 40% και το κόστος του Β 
αυξηθεί κατά 20%, πόσο θα πρέπει να αυξήστε το κέρδος σας ώστε 
να καλύπτετε και πάλι τα λειτουργικά έξοδα; 

ΑΣΚΗΣΗ 14 

Το 1981 το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ήταν 5,45€ ενώ 
το 2004 το ημερομίσθιο είναι 25€. Επίσης, το 1981 το τετραγωνικό 
μέτρο σε ένα διαμέρισμα κόστιζε 150€ ενώ το 2004, στην ίδια 
περιοχή κοστίζει 1.600€. 

• Να βρεθεί η μεταβολή του κόστους ζωής από το 1981 ως το 2004. 
• Να υπολογίσετε πόσο αυξήθηκε το ημερομίσθιο του εργάτη 

και πόσο αυξήθηκε η τιμή του τετραγωνικού μέτρου. 
• Με δεδομένο ότι η ετήσια μεταβολή είναι σταθερή από το 1981 

ως το 2004, να κατασκευάσετε ιστόγραμμα που να δείχνει 
τη μεταβολή αυτή, τόσο στο ημερομίσθιο όσο και στην τιμή 
του τετραγωνικού μέτρου. 

Μετά από αυτά θα σκεφτεί κανείς ότι η αγοραστική αξία 
των εισοδημάτων μας μειώνεται διαρκώς. Αυτό με άλλα λόγια 
σημαίνει ακρίβεια. Οι λόγοι που οδηγούν στην ακρίβεια είναι πολλοί, 
υπάρχουν όμως κάποιοι απλοί, οι οποίοι είναι αντιμετωπίσιμοι: 
η απληστία του εμπόρου που εκμεταλλεύεται την αυξημένη ζήτηση 
ενός προϊόντος και αυξάνει την τιμή του χωρίς απαραίτητα να 
συντρέχουν άλλοι λόγοι όπως, π.χ. αύξηση του κόστους παραγωγής. 
Άλλος ένας λόγος είναι η άγνοια του πολίτη που συμπεριφέρεται 
ατομικά ενώ το πρόβλημα της ακρίβειας είναι κοινωνικό και πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ομαδικά. Το όπλο του καταναλωτή είναι η αποχή από 
αγορές προϊόντων που θεωρεί ότι είναι υπερτιμημένα. 

ΑΣΚΗΣΗ 15 

Υποθέτουμε ότι χρωστάμε στην πιστωτική μας κάρτα 3.000 € 
και το ετήσιο επιτόκιο είναι 14,25% ενώ το επιτόκιο υπερημερίας 
(πανωτόκιο) είναι 2,5%. Αν για τους επόμενους έξη μήνες δεν 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

έχουμε τη δυνατότητα καταβολής, τ ι πόσο θα πρέπει 
να πληρώσουμε τελικά με την πάροδο του εξαμήνου; 

• Πόσο επί % τόκους θα πληρώσουμε επιπλέον; 
• Να κατασκευαστεί πίνακας όπου θα φαίνονται τα ποσά 

των κανονικών δόσεων και η μηνιαία προσαύξηση. 
• Να γίνει η γραφική παράσταση. 

ΑΣΚΗΣΗ 16 

Η τράπεζα σας ζητά ετήσια συνδρομή 70€ και σας παρέχει 
τη δυνατότητα πολλών άτοκων δόσεων για τις αγορές σας με 
την πιστωτική κάρτα. Εσείς αποφασίζετε να αγοράσετε προϊόντα 
αξίας 2000 € σε 12 άτοκες δόσεις. Έχετε υπόλοιπο χρέους στην 
κάρτα άλλα 1000 €. Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή είναι 197€. 

• Τι ποσό θα πληρώσετε τελικά; 
• Μήπως θα ήταν καλύτερα να πραγματοποιήσετε την αγορά με 

καταναλωτικό δάνειο των 3000 € κι επιτόκιο 14,75% για δύο χρόνια; 
• Να δικαιολογήσετε γραφικά την απάντηση σας. 

Στα προβλήματα «καθημερινής χρήσης» όπως τα παραπάνω, 
ενώ ο συλλογισμός φαίνεται απλός, ωστόσο, είναι πολυδιάστατος. 
Προτείνεται λοιπόν η πλήρης καταγραφή των δεδομένων 
και η κατασκευή αλγόριθμου επίλυσης έστω κι αν η διαδικασία 
είναι χρονοβόρα! 

Ονομάζουμε αλγόριθμο μια πεπερασμένη (έχει αρχή 
και τέλος) ακολουθία οδηγιών που καθορίζει πως πρέπει 
να διεξαχθεί κάποια διαδικασία, στην περίπτωση μας 
μαθηματική. Αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται καθημερινά, από 
τις συνταγές μαγειρικής ως την οδήγηση ενός αυτοκινήτου! 

5. ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΦΘΗΝΟΤΕΡΗΣ» 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

Τώρα πλέον γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για την πιστωτική 
κάρτα. Μάθαμε τη χρήση της. Μένει να την εφαρμόσουμε 
με σύνεση και γνώση. 
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Αν μάλιστα συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι η πιστωτική κάρτα 
μας δίνει το δικαίωμα να διαχειριστούμε όχι τα δικά μας χρήματα, 
αλλά της Τράπεζας, τότε θα μπορέσουμε να φανούμε πιο σοφοί 
στη χρήση της. Κάποιοι προτείνουν το εξής για να μάθουμε τη 
χρήση της κάρτας καλύτερα: 
Προσπαθήστε να αποταμιεύσετε σε μηνιαία βάση σταθερό ποσό 
χρημάτων για 18 μήνες. Αν τα καταφέρετε με συνέπεια τότε 
δεν έχετε να φοβάστε τίποτε από τη χρήση της πιστωτικής σας 
κάρτας. Αν δεν τα καταφέρετε, καλύτερα να αναθεωρήσετε 
τις διαθέσεις σας. 

Είναι προτιμότερο να αποταμιεύουμε και μετά να ξοδεύουμε 
παρά να χρεωνόμαστε και μετά να αντιμετωπίζουμε τα όποια 
προβλήματα προκύπτουν! 

Οι πιστωτικές κάρτες, λίγο- πολύ είναι ίδιες, λειτουργούν υπό το 
ίδιο καθεστώς και υπάγονται σε διεθνή νομοθεσία καθώς είναι 
αποδεκτές σε όλα τα κράτη. Για το λόγο αυτό, οι διαφορές μεταξύ 
τους όσον αφορά τα επιτόκια, είναι ελάχιστες και το σημείο που 
πιθανόν να κάνει τη διαφορά είναι οι επιμέρους παροχές στους 
κατόχους τους. 

Μια κάρτα για παράδειγμα που έχει επιτόκιο 14% και δεν έχει 
ετήσια συνδρομή μπορεί να είναι «ακριβότερη» από μια άλλη με 
επιτόκιο 13,25% και ετήσια συνδρομή 80€. Αυτό εξαρτάται από 
την χρήση της! 

Ας δούμε μια απλή εφαρμογή: 

Υποθέτουμε ότι χρεώσατε αυτή τη χρονιά την κάρτα σας 
με 10.000€ και το επιτόκιο είναι 14%, χωρίς ετήσια συνδρομή. 
Στο τέλος, το ποσό που θα πληρώσετε θα είναι: 
[(10.000 Χ 114%) Χ 114%] Χ 114% = 14.815 
Εάν τώρα, για το ίδιο ποσό είχατε μια κάρτα με επιτόκιο 13,25% 
και ετήσια συνδρομή 80€, τότε θα πληρώνατε: 
80+80+80+[(10.000 Χ 113,25%) Χ 113,25%] Χ 113,25%= 14.765 
δηλαδή 50€ λιγότερα! 

ΑΣΚΗΣΗ 17 

Έστω ότι έχετε δύο πιστωτικές κάρτες. Η μια πιστωτική κάρτα έχει 
επιτόκιο 13,25%, ετήσια συνδρομή 80€ και διάρκεια αποπληρωμής 
τους 33 μήνες. Η άλλη έχει επιτόκιο 13,75 % και ετήσια συνδρομή 60€. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

Το πιστωτικό σας όριο και στις δύο είναι 5.000€. Επειδή σκοπεύετε να 
πραγματοποιήσετε αγορές ύψους 5.000€ αμέσως, ποια από τις δύο 
σας συμφέρει να χρησιμοποιήσετε; 

ΑΣΚΗΣΗ 18 

Με τα δεδομένα της παραπάνω άσκησης, να βρείτε ποια από τις δύο 
συμφέρει να χρησιμοποιήσετε, αν η πρώτη έχει περίοδο αποπληρωμής 
τους 36 μήνες και η δεύτερη τους 30 μήνες. 

ΑΣΚΗΣΗ 19 

Υπάρχουν οι εξής προσφορές από τις τράπεζες: 

Α. ετήσια συνδρομή 70 €, επιτόκιο 14,25%, ελάχιστη καταβολή 
3,5%, συνδρομή δεύτερης κάρτας με έκπτωση 50% και 
μεταφορά υπολοίπου από άλλη κάρτα με επιτόκιο 8,5% για 
τους πρώτους 6 μήνες. 

Β. ετήσια συνδρομή 50 €, επιτόκιο 14, 40%, ελάχιστη καταβολή 
5%, δεύτερη κάρτα δωρεάν και μεταφορά υπολοίπου από άλλη 
κάρτα με επιτόκιο 7% για το πρώτο τρίμηνο. 

Γ. ετήσια συνδρομή και δεύτερη κάρτα δωρεάν, επιτόκιο 14,75%, 
μεταφορά υπολοίπου δεκτή αλλά με το ίδιο επιτόκιο, ελάχιστη 
καταβολή 2,75%. 

Δ. ετήσια συνδρομή 70€, επιτόκιο 15%, ελάχιστη καταβολή 7%, 
δεύτερη κάρτα με τη μισή ετήσια συνδρομή και μεταφορά 
υπολοίπου από άλλη κάρτα άτοκα για τους πρώτους 6 μήνες. 

Με δεδομένο ότι έχετε υπόλοιπο σε μια πιστωτική σας κάρτα 
1200 € και θέλετε κάτι φθηνότερο, ποια από τις παραπάνω 
προσφορές σας συμφέρει περισσότερο; 

• Να μελετήσετε τις προσφορές αναλυτικά. 
• Με πίνακες να δειχθεί η διαφορά και να αποφασίσετε 

ποια είναι η καλύτερη προσφορά. 
• Να γίνουν τα ιστογράμματα. 

Στην παραπάνω άσκηση δεν θεωρήθηκε σκόπιμο να δοθούν 
επιπλέον προσφορές από τις Τράπεζες όπως κατά καιρούς 
γίνεται στην πραγματικότητα. Αναφορά έγινε μόνο σε τραπεζικά 
προϊόντα. 
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Ένας τέτοιος προβληματισμός γίνεται ακόμη πιο περίπλοκος εάν 
προστεθούν σε αυτόν και τα «δώρα» που κατά καιρούς δίνουν 
οι Τράπεζες. Τότε πρέπει να υπολογίσετε και αυτό το κέρδος 
μετατρέποντας π.χ. το DVD σε ευρώ! 

Βέβαια, για να διευκολύνουμε την επίλυση αυτών των προβλημάτων 
δίνουμε και τις ακόλουθες οδηγίες: 

• Να υπολογίζετε το κόστος μακροπρόθεσμα. Κανένας σχεδόν 
κάτοχος πιστωτικής κάρτας δεν αποπληρώνει αμέσως. Έτσι μια 
αγορά των 1000 € εύκολα μετατρέπεται σε αγορά των 1400 €! 

• Δεν χρειάζεστε το DVD! Μείνετε λοιπόν στα οικονομικά 
μαθηματικά μεγέθη και ολοκληρώστε τη δραστηριότητα... 

• Μια από τις συνηθισμένες «παγίδες» είναι η δεύτερη κάρτα 
δωρεάν. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκτάτε δεύτερη πιστωτική 
κάρτα, αλλά στο λογαριασμό της αρχικής εκδίδεται και μια 
εφεδρική σε διαφορετικό όνομα. Δηλαδή το πιστωτικό σας 
όριο ΔΕΝ μεταβάλλεται! 

• Όλες οι κάρτες είναι καλές αν τις χρησιμοποιείτε ως μέσο 
διευκόλυνσης στις αγορές σας κι όχι ως δανεικά. Αυτό 
σημαίνει ότι αν προβαίνετε σε άμεση αποπληρωμή κάθε μήνα, 
η μόνη σας επιβάρυνση θα είναι η ετήσια συνδρομή κι έτσι θα 
αποφύγετε και τις παρακάτω δραστηριότητες. 

6. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ «ΑΝΟΙΧΤΟ» ΔΑΝΕΙΟ 

Μια μορφή δανείου είναι και οι κάρτες. Αλλά υπάρχει μια διαφορά 
η οποία έχει καθαρά κοινωνικό κι όχι οικονομικό χαρακτήρα: 
η πιστωτική κάρτα είναι ένα διαρκές δάνειο, ο κάτοχος της όμως 
αισθάνεται περήφανος που την έχει, θεωρώντας ότι ανήκει στους 
λίγους αξιοσέβαστους πολίτες που οι Τράπεζες εμπιστεύονται 
και τους χορηγούν πίστωση... 

Ενώ ο κάτοχος δανείου αισθάνεται φτωχός, ανίκανος να καταναλώσει 
χωρίς τη βοήθεια της Τράπεζας.... 

Στην ουσία πρόκειται για το ίδιο. Χρεωμένος είναι και ο κάτοχος 
της κάρτας, χρεωμένος είναι και ο κάτοχος του δανείου. 
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Οι μόνες διαφορές είναι οι εξής: 

• Ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να «μεταφέρει» οπουδήποτε 
τα χρήματα του με πλαστική μορφή ενώ του δανείου 
τα μεταφέρει μετρητά. 

• Ο κάτοχος της κάρτας εξασφαλίζει άτοκες δόσεις σε κάποιες 
αγορές ενώ του δανείου όχι. 

• Ο κάτοχος της κάρτας πληρώνει ετήσια συνδρομή ενώ 
του δανείου πληρώνει έξοδα φακέλου κάθε χρόνο 
κι έως ότου κλείσει το δάνειο. 

• Ο κάτοχος του δανείου μπορεί να πληρώνει μόνο τόκους ενώ 
της κάρτας πληρώνει κεφάλαιο και τόκους. Στην πράξη αυτό 
σημαίνει ότι ο κάτοχος του δανείου πληρώνει πολύ λιγότερα 
από τον κάτοχο της κάρτας σε μηνιαία δόση. 

Μπορούμε απλά να πούμε ότι η κάρτα είναι 
η πλαστικοποιημένη μορφή ενός δανείου 

ΑΣΚΗΣΗ 20 

Υπόθεση: 

Έχετε πάρει έγκριση για εκταμίευση ανοικτού δανείου ύψους 
3.000 €. Το επιτόκιο είναι ετήσιο, υπολογίζεται σε μηνιαία βάση 
και ορίζεται ως το 10,25% επί του κεφαλαίου. Τα δύο πρώτα 
χρόνια η μηνιαία δόση είναι 25 € ενώ μετά η ελάχιστη καταβολή 
είναι 45 € το μήνα. Τα έξοδα φακέλου είναι 80 € ετησίως. 

• να υπολογίσετε τον ακριβή χρόνο αποπληρωμής σε μήνες. 
• να υπολογίσετε το συνολικό ποσό που θα πληρώσετε. 
• Να κατασκευάσετε ιστόγραμμα για την περίοδο αποπληρωμής 

του δανείου. 

Αν δεν τα καταφέρατε κι έχετε ακόμη απορίες, 
διαβάστε κι ετούτο: 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΑΝΕΙΟ 

Είναι μια «άυλη πιστωτική κάρτα» που παρέχει στον 
δανειζόμενο το δικαίωμα να πάρει όσα χρήματα θέλει (ως το 
ποσό που δικαιούται), να τα εξοφλεί με ελάχιστες καταβολές 
μόνο των τόκων και να πληρώνει μια ετήσια συνδρομή. 
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Για τον εκπαιδευτή 

ΑΣΚΗΣΗ 21 

Η πιστωτική σας κάρτα έχει τους εξής όρους: ελάχιστη καταβολή 
το 3,5% του κεφαλαίου, επιτόκιο 7% για τον πρώτο χρόνο και 12% 
στη συνέχεια, συνδρομή δωρεάν για τον πρώτο χρόνο και για 
κάθε επόμενο 70€. Η Τράπεζα σας χορηγεί ανοικτό δάνειο με 
επιτόκιο 8,5% και έξοδα φακέλου 120€. Για το ποσό των 3.000€ να 
καθορίσετε τη μηνιαία δόση σε κάθε περίπτωση καθώς και το χρόνο 
αποπληρωμής. Τι συμφέρει καλύτερα την τσέπη σας; 
Να γίνει το ιστόγραμμα δόσεων-χρόνου. 

ΑΣΚΗΣΗ 22 

Χρησιμοποιώντας τους όρους ελάχιστη καταβολή, επιτόκιο, ετήσια 
συνδρομή, πιστωτικό όριο, χρόνο αποπληρωμής, να κατασκευάσετε 
σε ομάδες, προσφορές Τραπεζών για ανοικτά δάνεια τέτοιες ώστε 
ο κάτοχος μιας πιστωτικής κάρτας με επιτόκιο 14,25%, ελάχιστη 
καταβολή το 3,5% κι ετήσια συνδρομή 70€ να πεισθεί να μετατρέψει 
την πιστωτική του κάρτα σε ανοικτό δάνειο. 

Να σημειωθεί ότι το επιτόκιο είναι περίπου το ίδιο με της πιστωτικής 
κάρτας, αντί για ετήσια συνδρομή πληρώνεις έξοδα φακέλου κάθε 
χρόνο και η ελάχιστη καταβολή είναι ο μηνιαίος τόκος. 

7. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Πρόκειται για δάνεια με πιο αυστηρή δομή από τα ανοικτά δάνεια 
και τις πιστωτικές κάρτες. 

Ας δούμε λίγο το «εσωτερικό» τους... 

Αρχικά ζητούν τα ίδια σχεδόν δικαιολογητικά με τα υπόλοιπα. 

• Ορίζεται ένα πιστωτικό όριο και το ποσό χρησιμοποιείται 
μόνο μία φορά. 

• Το επιτόκιο είναι περίπου το ίδιο και λίγο λιγότερο από τις κάρτες. 
• Τα έξοδα φακέλου παρακρατούνται από το ποσό που δανειζόμαστε 

κι ανέρχονται περίπου στα 150€. 
• Ο χρόνος αποπληρωμής είναι από 12 ως και 48 μήνες 

(σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι και 60 ή 72 μήνες) 
και η εξόφληση γίνεται τοκοχρεολυτικά, δηλαδή: 

Στην άσκηση 21: Η μηνιαία 
δόση, ως ελάχιστη καταβολή, 
στο ανοικτό δάνειο είναι μόνο ο 
τόκος. Για την επίλυση, θα πρέ
πει να ορισθεί κοινός χρόνος 
αποπληρωμής ώστε να γίνει 
δυνατή η σύγκριση. 

Στην άσκηση 22: Οι επιμορ-
φούμενοι καλούνται να δημι
ουργήσουν το δικό τους τρα
πεζικό προϊόν και να το κάνουν 
ιδιαίτερα ελκυστικό για τους 
πιθανούς πελάτες τους. 

Πρόκειται για project και καλό 
θα ήταν να δαπανηθούν δύο 
διδακτικές ώρες για την εκπό
νηση του στην τάξη. 

Αυτό που θα πρέπει πρώτα να 
γίνει είναι να τεθεί το πιστωτι
κό όριο. Αυτό γίνεται υποθετι
κά κι αυθαίρετα. Έστω λοιπόν 
3.000 € το πιστωτικό όριο. 
Όλες οι προσφορές και οι 
υπολογισμοί θα γίνουν με 
δεδομένο αυτό το πιστωτικό 
όριο. Το επόμενο βήμα είναι 
να καταρτιστεί πίνακας όπου 
θα φαίνεται η διαδικασία των 
μηνιαίων δόσεων για περίοδο 
12 ή 24 μηνών στην πιστωτική 
κάρτα. 

Τέλος, οι επιμορφούμενοι με 
βάση τα στοιχεία αυτά θα 
πρέπει είτε να δελεάσουν τον 
υποψήφιο πελάτη με επιπλέον 
παροχές είτε να μειώσουν ορι
ακά τα αριθμητικά μεγέθη π.χ. 
επιτόκιο. 
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Για τον εκπαιδευτή 

• Υπολογίζονται οι συνολικοί τόκοι, προστίθενται στο κεφάλαιο 
και γίνονται ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 

• Υπάρχει ποινή πρόωρης αποπληρωμής κι ορίζεται είτε 
με ποσοστό επί του κεφαλαίου είναι ως πάγιο ποσό π.χ 150€. 

• Η πρώτη δόση καταβάλλεται τον επόμενο μήνα. 

Συμφέρει το καταναλωτικό δάνειο ή το ανοικτό δάνειο; 

Οι τράπεζες έχουν διαφορετικούς στόχους κι έτσι υπάρχουν 
διαφορές και στους οικονομικούς όρους των δανείων που δίνουν. 
Ωστόσο είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι διαφορές είναι αμελητέες 
και το αποτέλεσμα πάντα το ίδιο, πληρώνουμε πολύ περισσότερα 
από ότι δανειζόμαστε. 

ΑΣΚΗΣΗ 23 

Στον πίνακα που ακολουθεί να χαρακτηρίσετε τα μεγέθη (τι είναι 
το καθένα) και να επιλέξετε εκείνη την Τράπεζα που είναι η πιο 
οικονομική για εσάς. 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

11,25% 12% 11,75% 12,10% 

36 36 48 48 

160€ 135€ 180€ 160€ 

6% 7,5% 7% 6,5% 

1,5% 2% 1,75% 1,75% 

Για κάθε μέγεθος που αναγνωρίζετε γράψτε το όνομα του 
και αναμορφώστε τον πίνακα εντάσσοντας τον χαρακτηρισμό 
των μεγεθών. 

ΑΣΚΗΣΗ 24 

Κατασκευάστε το δάνειο της αρεσκείας σας και «πουλήστε» το 
στους συναδέλφους σας! Πείστε τους ότι το δικό σας συμφέρει 
σε σχέση με των άλλων... 

• Πότε με συμφέρει ένα κατα
ναλωτικό δάνειο; 

• Ποια είναι τα πλεονεκτή
ματα του σε σχέση με το 
ανοικτό; 

• Είναι ακριβότερο ή φθηνό
τερο από την κάρτα μου; 

• Με συμφέρει να πάρω κα
ταναλωτικό δάνειο για να 
εξοφλήσω την πιστωτική 
μου κάρτα; 

Στην ενότητα αυτή οι επι-
μορφούμενοι καλούνται να 
καταρτίσουν προτάσεις κα
ταναλωτικών δανείων τέτοιες 
ώστε να είναι δελεαστικές σε 
έναν υποψήφιο πελάτη πιστω
τικής κάρτας. 

Προσοχή! Το επιτόκιο είναι 
πάντα μικρότερο από αυτό 
των ανοικτών δανείων και των 
πιστωτικών καρτών. 

Πλεονέκτημα του καταναλω
τικού δανείου είναι ο αυστηρά 
κλειστός του χαρακτήρας, 
δηλαδή εκταμιεύεις μόνο μία 
φορά το κεφάλαιο, οι τόκοι 
έχουν υπολογισθεί εξ αρχής, 
είναι τοκοχρεολυτικό δάνειο 
και σε περίπτωση που κάποιος 
θέλει να το αποπληρώσει πριν 
τη λήξη του επιβαρύνεται με 
χρηματική ποινή η οποία είναι 
περίπου 150 €, άρα, σε κάποιες 
περιπτώσεις, ίση με τους τό
κους που θα γλιτώσει. 

Στην άσκηση 23, τα ποσά 
κατά στήλη είναι ετήσιο επι-
τόκιο, αριθμών δόσεων, έξο
δα φακέλου, ποσοστό ποινής 
πρόωρης εξόφλησης, επιτόκιο 
υπερημερίας. 
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Θέλεις ... και δεν έχεις χρήματα; 
Κανένα πρόβλημα! Θα πάρεις καταναλωτικό δάνειο 
και θα το εξοφλήσεις σε 60 μήνες, χωρίς προκαταβολή! 

Το θέμα είναι ότι οι Τράπεζες σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούν 
τελείως διαφορετική τακτική. Το επιτόκιο που διαφημίζουν είναι 
π.χ 1% το μήνα, αλλά μην γελιέστε! Δεν είναι 1% Χ 12= 12% το χρόνο, 
εφόσον το κεφάλαιο τοκίζεται με τους τόκους του προηγούμενου 
μήνα είναι αρκετά παραπάνω. Καλό λοιπόν είναι να ζητάτε εγγράφως 
το ΣΕΠΕ πριν πραγματοποιήσετε την οποιαδήποτε αγορά. 
Στα παραπάνω να τονιστεί ότι η ασφάλεια του αυτοκινήτου είναι 
υποχρεωτική και μάλιστα πρέπει να γίνει από εταιρεία με την οποία 
συνεργάζεται η Τράπεζα που σας χρηματοδοτεί. Επομένως... 

ΑΣΚΗΣΗ 25 

Το αυτοκίνητο που θέλετε να αγοράσετε διακαώς κοστίζει 25.000 € 
τοις μετρητοίς. Τα έξοδα φακέλου και λοιπά είναι 650 € 
και η ασφάλεια ετησίως 560 €. Το μηνιαίο επιτόκιο είναι 0,90%. 

• Για περίοδο αποπληρωμής τους 60 μήνες, ποια θα είναι 
η μηνιαία δόση και ποιο θα είναι το τελικό ποσό αποπληρωμής; 

• Να υπολογίσετε το ίδιο για περίοδο 72 μηνών. Ποια θα είναι 
η διαφορά ή αλλιώς απώλεια χρημάτων; 

• Σε ομάδες να καταρτιστεί πίνακας τοκοχρεολυτικής 
απόσβεσης για τους εξήντα μήνες. 

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 26 

Θέλετε να αγοράσετε 1 κουστούμι, 1 παιδικό κρεβάτι και 1 φωτιστικό 
που κοστίζουν αντίστοιχα 250€, 320€ και 140€. Συμφέρει να τα 
αγοράσετε όλα μαζί ή ένα κάθε μήνα, αν μπορείτε να πληρώσετε 
κάτι περισσότερο από την ελάχιστη καταβολή, π.χ. 50€ το μήνα. 
Τα δεδομένα της πιστωτικής σας κάρτας είναι 14,75% ΣΕΠΕ, 
4% η ελάχιστη μηνιαία καταβολή και 60€ ετήσια συνδρομή. 
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ΑΣΚΗΣΗ 27 

Σκοπεύετε να αγοράσετε ένα Home Cinema δηλαδή τηλεόραση 
άνω των 29 ιντσών, DVD και ενισχυτή με 5 ηχεία και sub-woofer. 
Το σύστημα κοστίζει 1.700€. Συμφέρει να τα αγοράσετε με την 
πιστωτική σας κάρτα με 12 άτοκες δόσεις αν η επιβάρυνση 
θα είναι 8% επί της τιμής μετρητοίς ή θα ήταν καλύτερα να τα 
αγοράσετε με απευθείας χρέωση της κάρτας σας κι έκπτωση 5% 
επί της τιμής μετρητοίς; 

ΑΣΚΗΣΗ 28 

Θέλετε να αγοράσετε αυτοκίνητο αξίας 20.000€ και τρεις 
αντιπρόσωποι σας κάνουν τις παρακάτω προσφορές 
για το ίδιο μοντέλο: 

Α. Προκαταβολή 35%, διάφορα έξοδα 850€ και 48 δόσεις 
με μηνιαίο επιτόκιο 0,7%. 

Β. Προκαταβολή 50% και ετήσιο επιτόκιο 7,5% σε 36 δόσεις. 
Γ. Χωρίς προκαταβολή, διάφορα έξοδα 700€ και εξόφληση 

σε 60 δόσεις με επιτόκιο 0,55% το μήνα. 

Σε ποια από τις περιπτώσεις Α, Β, Γ πληρώνετε τα λιγότερα χρήματα; 

Μήπως θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την αγορά αυτή 
με καταναλωτικό δάνειο που θα πάρετε από την Τράπεζα σας 
με ετήσιο επιτόκιο 8% και έξοδα φακέλου 160€ σε 48 δόσεις; 

ΑΣΚΗΣΗ 29 

Χρεώσατε την πιστωτική σας κάρτα με 2.500€. Το ετήσιο επιτόκιο 
είναι 13,75% και η ετήσια συνδρομή είναι 75€. Το επιτόκιο 
υπερημερίας είναι 2,5% ετησίως. 

• Εάν δεν μπορείτε να πληρώσετε ούτε μία δόση, σε πόσο χρόνο 
θα πληρώνετε έξοδα υπέρβασης πιστωτικού ορίου, αν αυτά 
ανέρχονται σε σταθερό ποσό 25€ το μήνα; 

• Πότε η οφειλή σας θα διπλασιαστεί; 
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ΑΣΚΗΣΗ 30 

Για να αγοράσετε έπιπλα αξίας 3.500€ σε ένα κέντρο επίπλου 
υπάρχουν οι εξής τρόποι πληρωμής: 

• Με καταναλωτικό δάνειο, σε 36 δόσεις, με επιτόκιο 11% 
και έξοδα φακέλου 120€. 

• Με την πιστωτική σας κάρτα η οποία έχει επιτόκιο 14%. 
• Με ανοικτό δάνειο με ετήσιο επιτόκιο 10% και έξοδα φακέλου 70€. 
• Με τη χρεωστική σας κάρτα (Diners, American Express) σε 12 

άτοκες δόσεις και με πρόσθετη επιβάρυνση επί της αρχικής 
τιμής κατά 8%. 

Να αναλύσετε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 

Να τονίσετε τα υπέρ και τα κατά. 

Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να πληρώσετε περισσότερα 
από 200€ το μήνα, ποια είναι η πιο συμφέρουσα πρόταση; 

Από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής ποιον θα επιλέγατε και γιατί; 

ΑΣΚΗΣΗ 31 

Θέλετε να αγοράσετε είδη οικιακού εξοπλισμού αλλά δεν μπορείτε 
(λόγω άλλων εξόδων) να πληρώσετε σχεδόν τίποτε για τον επόμενο 
χρόνο. Το κατάστημα, σε συνεργασία με κάποια Τράπεζα, 
σας προτείνει να αγοράσετε τώρα και να πληρώσετε την πρώτη 
δόση μετά από 6, 12, ή 18 μήνες. Η διάρκεια αποπληρωμής 
(από τη στιγμή που θα πληρώσετε την πρώτη δόση) είναι 48 μήνες. 
Η αξία της αγοράς που θέλετε να κάνετε ανέρχεται στα 2.000€. 
Το επιτόκιο που σας ζητούν είναι 8,5% και τα έξοδα φακέλου 120€. 

• Πόσα χρήματα θα πληρώσετε τελικά; 
• Τι από τα παραπάνω συμφέρει την τσέπη σας καλύτερα; 
• Μήπως θα έπρεπε να πάρετε ένα ανοικτό δάνειο με επιτόκιο 

9,5% και έξοδα φακέλου 150€; 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Τώρα που ολοκληρώσαμε την ενότητα για τα δάνεια και 
τις πιστωτικές κάρτες (έμεινε μόνο ένας τύπος δανείων, τα 
στεγαστικά που ακολουθούν), μάλλον θα καταλάβατε ότι 
εάν δεν είναι ζωτικής σημασίας η πραγματοποίηση μιας 
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αγοράς (τη στιγμή που δεν έχετε το κεφάλαιο που απαιτείται) 
καλύτερα θα είναι να μην πραγματοποιήσετε την αγορά. 
Με το σύστημα του «αγοράζω σήμερα και αρχίζω να πληρώνω 
του χρόνου» πληρώνετε πολλαπλάσια από την αξία 
της αγοράς σας. 

Καλά ψώνια λοιπόν II 

9. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Τα στεγαστικά δάνεια αποτελούν ίσως το πιο δημοφιλές είδος 
δανείων για τους οικογενειάρχες. Είναι δάνεια μακροπρόθεσμα, 
με χρόνο εξόφλησης από δέκα έως και τριάντα χρόνια, με 
χαμηλότερο επιτόκιο από τα υπόλοιπα και φυσικά, δάνεια με την 
αποπληρωμή των οποίων δεν παίζει κανείς καθώς, εάν κηρυχθούν 
ληξιπρόθεσμα, τότε χάνουμε το σπίτι μας! 

Ας τα γνωρίσουμε βήμα- βήμα. 

Οι όροι που πρέπει να πληρούνται για να αποκτήσουμε ένα τέτοιο 
δάνειο είναι οι ακόλουθοι: 

• Θα πρέπει να έχουμε βρει το προς αγορά ακίνητο 
• Θα πρέπει να έχουμε επαρκές εισόδημα ώστε η Τράπεζα 

να δεχτεί να μας χρηματοδοτήσει 
• Θα πρέπει να μην έχουμε δυσμενή στοιχεία στην Τράπεζα 

Προσωπικών Δεδομένων «Τειρεσίας» 

Αν υπάρχουν τα παραπάνω, τότε: 

Η Τράπεζα ελέγχει μέσω του μηχανικού- εκτιμητή της 
την εμπορική αξία του ακινήτου 

• Μας προτείνει κάποιο από τα στεγαστικά της προγράμματα 
• Εμείς υπογράφουμε και ταυτόχρονα υποθηκεύουμε το «σπίτι» μας 

στην Τράπεζα για όσο χρόνο το χρωστάμε 
• Πληρώνουμε διάφορα έξοδα στην Τράπεζα και στο Δημόσιο 
• Μπαίνουμε στο «σπίτι» μας 
• Αρχίζουμε να πληρώνουμε τη δόση-ενοίκιο 

Αυτά ήταν τα γενικά. Ας δούμε τώρα και τις λεπτομέρειες οι οποίες 
μπορεί να κρίνουν και την τύχη του «σπιτιού» μας. 
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• Πρώτο και σημαντικότερο είναι το επιτόκιο. 

• Ποιο θα διαλέξω; 

• Τι με συμφέρει μακροπρόθεσμα; 

• Για πόσο χρόνο να πάρω το δάνειο; 

• Έχω κι άλλο ακίνητο. Μήπως συμφέρει καλύτερα 

να υποθηκεύσω εκείνο; 

• Μπορώ να πουλήσω το σπίτι μου ενώ το χρωστάω; 

• Τι μορφή δανείου πρέπει να διαλέξω; 

• Είναι καλύτερα να νοίκαζα παρά να αγοράσω; 

• Άκουσα για κυμαινόμενο ευρωπαϊκό επιτόκιο. Τι είναι; 

• Πόσους μήνες μπορώ να καθυστερήσω πληρωμές 

αν μου συμβεί κάτι και δεν μπορώ να πληρώσω; 

• Θα χάσω το σπίτι μου και πότε; 

• Αν -χτύπα ξύλο- πεθάνω, ποιος πληρώνει «τον βαρκάρη»; 

Αυτά και ά λ λ α πολλά ερωτήματα γεννιούνται και θα πρέπει 
να βρουν σαφείς απαντήσεις. Ας προχωρήσουμε... 

Να γράψετε παρακάτω κάποια επιπλέον ερωτήματα που αφορούν 
τ α στεγαστικά δάνεια και να τ α συζητήσετε. 

Επιτόκια 

Υπάρχουν τρία είδη επιτοκίων: 

1. Σταθερό επιτόκιο, δηλαδή ένα σταθερό ποσοστό από την αρχή 

ως το τέλος της αποπληρωμής του δανείου (περίπου όπως 

τα καταναλωτικά δάνεια) 

2. Κυμαινόμενο επιτόκιο, δηλαδή η τιμή του ακολουθεί τις τάσεις 

της αγοράς 

3. Ευρωπαϊκό επιτόκιο ή επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

το οποίο ακολουθεί την οικονομική πολιτική της Κοινότητας και 

δεν εξαρτάται μόνο από τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα. 
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Τύποι δανείων 

Από τ α παραπάνω διαμορφώνονται οι εξής τύποι δανείων: 

• Δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο σε όλη τη διάρκεια του 

• Δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο για τα πρώτα χρόνια 

και σταθερό, προκαθορισμένο, στη συνέχεια 

• Δάνειο με σταθερό επιτόκιο εξαρχής 

• Δάνειο με επιτόκιο κυμαινόμενο, συνδεδεμένο με το επιτόκιο 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας (συνήθως 2 ποσοστιαίες μονάδες 

πάνω από το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Η διαφορά 

παραμένει σταθερή και οι όποιες μεταβολές γίνονται 

στο βασικό επιτόκιο) 

• Δάνειο με επιδοτούμενο επιτόκιο. Συνήθως αυτά τα δάνεια 

τα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, τις Δ.Ε.Κ.Ο. 

και τον Ο. Ε. Κ. 

Ποιοι προσφέρουν στεγαστικά δάνεια 

Στεγαστικά δάνεια προσφέρουν: 

• Οι Τράπεζες 

• Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 

• Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 

• Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Δημοσίου) 

Τα τ ε λ ε υ τ α ί α χρόνια οι Τράπεζες έχουν γίνει ανταγωνιστικές 
με τους άλλους Οργανισμούς και δίνουν δάνεια με -πολλές 
φορές- πολύ καλούς όρους. 
Αρκεί... να προσέξουμε, να υπολογίσουμε σωστά και να μην 
αφήσουμε «σκοτεινά σημεία» στη σύμβαση. Αυτό ουσιαστικά 
σημαίνει να μελετήσουμε καλά τους όρους του δανείου 
που θα συνάψουμε. 

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 

Το ύψος του δανείου που σας χορηγείται είναι το 75% 
(συνήθως) της εμπορικής του αξίας. Με τον τρόπο αυτό 
προσεγγίζει την αντικειμενική του αξία, αυτή δηλαδή που 
με βάση τον χωρισμό σε οικιστικές ζώνες, καθορίζεται 
από τον Νόμο του Κράτους. 
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Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την πορεία δανειοληψίας: 

ΑΣΚΗΣΗ 32 

Ένα διαμέρισμα 105 τ.μ. έχει αντικειμενική αξία 1.200€ /τ.μ. 
ενώ η εμπορική του αξία είναι κατά 20% μεγαλύτερη. Η Τράπεζα 
σας χορηγεί δάνεια ίσο με το 75% της εμπορικής του αξίας. 
Να βρείτε: 

• την αντικειμενική και την εμπορική του αξία, 
• το ποσό του δανείου που θα σας χορηγηθεί, 
• την ποσοστιαία διαφορά μεταξύ δανείου και αντικειμενικής αξίας. 

ΑΣΚΗΣΗ 33 

Έχετε βρει το διαμέρισμα που μπορείτε να αγοράσετε (κάνατε 
κάποιους υπολογισμούς) και είναι 92 τ.μ. Η Τράπεζα σας ζητά 80€ 
για αρχικά έξοδα φακέλου και με την προϋπόθεση ότι δικαιούστε 
έγκρισης, επιπλέον 160€. 

Η εμπορική αξία του διαμερίσματος είναι 1.500€ /τ.μ. Επιπλέον 
έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 4.500€. Η Τράπεζα σας πιστώνει για 
το 75% της εμπορικής αξίας με επιτόκιο σταθερό 5,7% για 20 χρόνια. 

1. Πόσο θα σας κοστίσει το διαμέρισμα τελικά; 
2. Την Τράπεζα θα την πληρώνετε ανά εξάμηνο. Οι τόκοι 

υπολογίζονται σε εξαμηνιαία βάση. Να καταρτίσετε πίνακα 
με ισόποσες δόσεις. 

ΑΣΚΗΣΗ 34 

Για ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 120.000€ (το οποίο είναι ίσο 
με το 75% της εμπορικής αξίας του ακινήτου) η Τράπεζα, εάν 
χρησιμοποιήσετε 45.000€ δικά σας (και δανειστείτε τα υπόλοιπα), 
σας κάνει «έκπτωση» στο επιτόκιο 1,2%. Με δεδομένο ότι 
το επιτόκιο καταθέσεων για τα 45.000€ είναι 1,50%, 
τ ι σας συμφέρει να κάνετε; 

Αν πάρετε όλο το ποσό από την Τράπεζα και καταθέσετε 
τα χρήματα σας, τι διαφορά θα έχετε μετά από 15 χρόνια; 

30 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 35 

Δίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις στεγαστικών δανείων: 

• Επιτόκιο 4% αμετάβλητο για τους πρώτους 18 μήνες και 5,20% 
για την υπόλοιπη διάρκεια. 

• Επιτόκιο σταθερό 4,25% για όλη τη διάρκεια του δανείου. 
• Επιτόκιο 3,80% σταθερό για τα πρώτα 7 χρόνια και μετά 6,70%. 

Με δεδομένο ότι θέλετε να δανειστείτε 120.000€ για 15 χρόνια, 
ποια από τις παραπάνω περιπτώσεις σας συμφέρει; 

Να βρεθεί το μεγαλύτερο και το μικρότερο ποσό που θα πληρώσετε, 
ανάλογα με την επιλογή σας. 

ΑΣΚΗΣΗ 36 

Μελετήστε το ακόλουθο στεγαστικό δάνειο και συγκρίνετε το 
με αυτό που επιλέξατε στην προηγούμενη άσκηση. 

Επιτόκιο σταθερό για τα πρώτα 5 έτη 4,25%. Τα επόμενα, το επιτόκιο 
διαμορφώνεται στο 6,40%. Τον 9ο και τον 10ο χρόνο το επιτόκιο 
«πέφτει» κατά 2 μονάδες ενώ τον 15ο ανεβαίνει στο 7,75%. 

ΑΣΚΗΣΗ 37 

Το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου που πήρατε είναι κυμαινόμενο. 
Η αρχική του τιμή είναι 5,25% σταθερό για τον πρώτο χρόνο 
και μετά ακολουθεί την πολιτική της Τράπεζας. Αν τον 2ο χρόνο 
παραμείνει ως έχει, τον 3ο αυξηθεί κατά 0,50, τον 4ο αυξηθεί 
επιπλέον 1,25, τον 5ο ,6ο ,7ο παραμείνει αμετάβλητο κι από τον 8ο 
και ως τον 15ο μειώνεται ετησίως κατά 0,25 

Ποιο θα είναι το επιτόκιο του 15ου χρόνου; 

Πόσο τόκο θα πληρώσετε τελικά; 

Να καθορίσετε τη μηνιαία δόση για τον 4ο χρόνο. 

Αν είχατε σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια 4,75%, 
θα κερδίζατε ή θα χάνατε και πόσα; 

Οι υπολογισμοί να γίνουν για το ποσό των 150.000€ και χρόνο 
αποπληρωμής τα 15 χρόνια. 
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Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ευγενία Κολέζα · Σύνταξη Ενότητας Αλέξανδρος Καρβούνης 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΙΙΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ένθετο 1α 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ένθετο 1β 

Ο Ρ ο ι Χ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 
Κ Α 1 

E U R O B A N K 
E U R O B A N K 

V I S A , W W F E U R O B A N K 
M A S T E R C A R D 

V I S A 

Οι όροι που αναφέρονται στη συνέχεια διέπουν τη χρήση της πιστωτικής κάρτας EUROBANK VISA, WWF EUROBANK VISA και EUROBANK MASTERCARD (στο εξής η "Κάρτα") που εκδίδεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG 
EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., Α.Φ.Μ.: 094014250, Α.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής η 'Τράπεζα") και χορηγείται στον αιτούντα αντισυμβαλλόμενο (στο εξής ο "Κάτοχος") με τους ακόλουθους όρους: 

1. Παράδοση Κάρτας/ΡΙΝ: 1.1. Η Κάρτα θα παραδοθεί στον Κάτοχο με συστημένο ταχυδρομείο. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή ανανέωσης της, η νέα Κάρτα θα παραδίδεται στον Κάτοχο πάλι με συστημένο ταχυδρομείο 
και ο Κάτοχος αναλαμβάνει τον κίνδυνο της παράδοσης με τον τρόπο αυτό. ι .2. Αμέσως μετά την παραλαβή της Κάρτας ο Κάτοχος οφείλει να θέσει την υπογραφή του στο σώμα της Κάρτας και συγκεκριμένα στο χώρο 
που προβλέπεται ειδικά για το σκοπό αυτό. Η Κάρτα ανήκει κατά κυριότητα στην Τράπεζα και η τυχόν χρήση της από τον Κάτοχο ή τρίτο μετά την για οποιονδήποτε λόγο λύση της παρούσας ή την ακύρωση της θα συνιστά 
παράνομη και αξιόποινη πράξη, η δε Τράπεζα θα μπορεί να αξιώσει την άμεση επιστροφή της. 1.3. Μετά την παράδοση της Κάρτας θα αποστέλλεται στον Κάτοχο με απλό ταχυδρομείο, ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης 
(στο εξής "PIN") ο οποίος θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την Κάρτα για τις συναλλαγές που περιγράφονται ειδικά στα άρθρα 3 και 4 των παρόντων όρων. Ο Κάτοχος θα πρέπει να απομνημονεύσει τον PIN και να 
καταστρέψει αμέσως το έντυπο της γνωστοποίησης του. 2. Φύλαξη Καρτας/ΡΙΝ: 2.1.0 Κάτοχος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει με απόλυτη ευθύνη του τη Κάρτα, να τη συντηρεί σε καλή κατάσταση και να διατηρεί τον 
PIN απόλυτα εμπιστευτικό. 2.2. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της Κάρτας, ο Κάτοχος πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως τηλεφωνικά και στη συνέχεια γραπτά την Τράπεζα. 2.3.0 Κάτοχος υποχρεούται σε καταβολή στην 
Τράπεζα όλων των ποσών των συναλλαγών που διενεργήθηκαν με την Κάρτα μέχρι τη γνωστοποίηση της απώλειας ή κλοπής της Κάρτας στην Τράπεζα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεοία. 2.4. Η φύλαξη του 
PIN μαζί με την Κάρτα και η παράλειψη του Κατόχου να αναγγείλει άμεσα την κλοπή ή την απώλεια της Κάρτας στην Τράπεζα συνιστά βαριά αμέλεια του Κατόχου. 2.5. Εάν ο Κάτοχος έχει εύλογες υπόνοιες όπ ο PIN έχει 
διαρρεύσει ή ότι η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο οφείλει, έχοντας τη σχετική ευχέρεια, να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση τους από την Τράπεζα 2.6. Η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη για 
οποιαδήποτε ζημία του Κατόχου, σε περίπτωση μη τήρησης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων του. 3. Συναλλαγές με Επιχειρήσεις: 3.1. Η Κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Κάτοχο για τις αυθεντικές 
και πραγματικές συναλλαγές™ στο εσωτερικό ή το εξωτερικό με τις επιχειρήσεις που είναι συμβεβλημένες με το δίκτυο της VISA INTERNATIONAL ή της EUR0PAY INTERNATIONAL/MASTERCARD INTERNATIONAL και 
φέρουν το σήμα VISA ή MASTERCARD (στο εξής "Επιχειρήσεις"). 3.2. Σε απόδειξη κάθε μίας συναλλαγής του με Επιχείρηση ο Κάτοχος θα υπογράφει ειδικό έντυπο (δελτίο χρέωσης) της Τράπεζας, το οποίο θα εκδίδεται 
είτε από χειροκίνητο μηχανικό εκτυπωτή (imprinter), είτε από ηλεκτρονική συσκευή (EFT/P0S) και θα συμπληρώνεται με τα στοιχεία της συναλλαγής από την Επιχείρηση, εκτός εάν η Τράπεζα έχει ρητά επιτρέψει τις 
συναλλαγές με την Επιχείρηση από απόσταση, οπότε η συναλλαγή θα μπορεί να πραγματοποιείται τηλεφωνικά, ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό μέσο ή με άλλης μορφής μέσο επικοινωνίας. 3.3.0 Κάτοχος παρέχει προς 
την Τράπεζα την ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να εξοφλεί για λογαριασμό του την Επιχείρηση με τα ποσά των δελτίων χρέωσης που είναι υπογεγραμμένα απο αυτόν ή και χωρίς την υπογραφή του, εφόσον η 
συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί από απόσταση στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, και αποδεικνύεται από παραστατικά που προσκομίζονται από την Επιχείρηση και απεικονίζουν την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής, επιτρεπομένης ανταποδείξεώς της από τον Κάτοχο. 3.4.0 Κάτοχος, εάν ζητήσει την χορήγηση από την Τράπεζα αναγραφών των δελτίων χρέωσης που αφορούν συναλλαγές του με την 
Κάρτα, θα επιβαρύνεται με το εύλογο κόστος έκδοσης τέτοιων αναγραφών που καθορίζει η Τράπεζα 3.5. Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη από την τυχόν αδυναμία, άρνηση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από 
πλευράς Επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τον Κάτοχο, ούτε ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να προβάλλει εναντίον της Τράπεζας τυχόν ενστάσεις, αντιρρήσεις ή αξιώσεις του που απορρέουν από τις σχέσεις του με 
τις Επιχειρήσεις, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά. 4. Αναλήψεις μετρητών λόγω δανείου: 4.1.0 Κάτοχος μπορεί, επίσης, με τη συνδυασμένη χρήση της Κάρτας και του PIN να αναλαμβάνει ως δάνειο, μετρητά 
από τα ταμεία της Τράπεζας καθώς και από τις αυτόματες ταμειολογιοτικές μηχανές ("ATM") που συνδέονται με την Τράπεζα ή τον διεθνή οργανισμό του οποίου το σήμα φέρει η Κάρτα (Visa/MasterCard). 4.2. Κάθε τέτοια 
ανάληψη μετρητών θα είναι τοκοφόρος από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε. 4.3. Ο Κάτοχος, για λόγους προστασίας των συμφερόντων των μερών και της συναλλαγής, παρέχει τη συναίνεση του για την 
βιντεοσκόπηση των συναλλαγών με την Κάρτα στα ταμεία και στα ATM της Τράπεζας ή και άλλων τραπεζών καθώς και για την μαγνητοφώνηση των τηλεφωνικών του συνδιαλέξεων με την Τράπεζα. 5. Πιοτωτικο Όριο: 
Οι συναλλαγές του Κατόχου με Επιχειρήσεις καθώς και οι αναλήψεις μετρητών υπόκεινται σε ανώτατο όριο (στο εξής το "Πιστωτικό Όριο") που καθορίζεται από την Τράπεζα και οπωσδήποτε στα όρια που τίθενται από 
τις νομισματικές αρχές. Η Τράπεζα μπορεί επίσης να καθορίζει ορισμένο ανώτατο ποσό, ως όριο συναλλαγών, μέχρι το οποίο θα επιτρέπεται στον Κάτοχο να διενεργεί συναλλαγές και αναλήψεις μετρητών με τη χρήση 
της Κάρτας. Το Πιστωτικό Όριο και το τυχόν όριο συναλλαγών θα γνωστοποιούνται στον Κάτοχο με την παράδοση της Κάρτας, κάθε δε τροποποίηση αυτών θα γνωστοποιείται στον Κάτοχο με τους Μηνιαίους Λογαριασμούς 
που περιγράφονται ειδικότερα στον παρακάτω όρο 6 της παρούσας σύμβασης. 6. Μηνιαίοι Λογαριασμοί: Η Τράπεζα θα αποστέλλει κάθε μήνα με απλό ταχυδρομείο στον Κάτοχο εκκαθαριστικό σημείωμα (στο εξής 
"Μηνιαίος Λογαριασμός") που εξάγεται από τα εμπορικά βιβλία της Τράπεζας, στο οποίο θα εμφανίζεται η συνολική κίνηση της Κάρτας και όλες οι χρεώσεις που έγιναν με τη χρήση της, όπως τα ποσά που κατέβαλε κατά 
ην'προηγούμενη μηνιαία περίοδο η Τράπεζα σπς Επιχειρήσεις για λογαριασμό του Κατόχου, καθώς και οι αναλήψεις μετρητών που τυχόν διενεργήθηκαν από τον Κάτοχο, οι τόκοι, φόροι, έξοδα και λοιπές επιβαρυνθείς. 
Στο Μηνιαίο Λογαριασμό θα αναγράφονται επίοης οι ημερομηνίες των παραπάνω χρεώσεων της Κάρτας, η αιτιολογία τους, το χρεωστικό υπόλοιπο από τον προηγούμενο Μηνιαίο Λογαριασμό του Κατόχου, το νέο χρεωστικό 
υπόλοιπο, η Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή, όπως αυτή ορίζεται στον παρακάτω όρο 7, η ημερομηνία πληρωμής της καθώς και το Πιστωτικό Όριο. Οι συναλλαγές οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εγγραφεί σε ένα 
Μηνιαίο Λογαριασμό, θα καταχωρίζονται στον αμέσως επόμενο. 7. Αποπληρωμή: Ο Κάτοχος υποχρεούται να εξοφλήσει το χρεωστικό υπόλοιπο είτε ολόκληρο και άτοκο (με εξαίρεση τις χρεώσεις από αναλήψεις μετρητών 
που είναι τοκοφόρες από την ημερομηνία που διενεργήθηκαν) μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο Μηνιαίο Λογαριασμό είτε τμηματικά, με έντοκες μηνιαίες δόσεις. Κάθε τέτοια δόση θα εξοφλεί κατά προτεραιότητα 
οπωσδήποτε όλους τους δεδουλευμένους τόκους και θα είναι ίση, τουλάχιστον, προς το 3% του κάθε φορά χρεωστικού υπολοίπου (στο εξής η "Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή"), πλέον των τυχόν ληξιπρόθεσμων 
προηγούμενων οφειλών η και χρεώσεων του Κατόχου, καθ' υπέρβαση του Πιστωτικού Ορίου, καθώς και της ετήσιας συνδρομής η οποία καταβάλλεται ολόκληρη κατά την ημερομηνία που ορίζεται στο Μηνιαίο Λογαριασμό. 
8. Επιβαρυνθείς: 8.1. Σε κάθε Μηνιαίο Λογαριασμό θα σημειώνονται επίσης αναλυτικά τα στοιχεία του κόστους και οι επιβαρύνσεις από τη χρήση της Κάρτας που είναι σήμερα οι ακόλουθες: (α) Η ετήσια συνδρομή για 
την κυρία Κάρτα (Ευρώ 29,35 για την ασημένια Eurobank Visa, τη WWF Eurobank Visa και την Eurobank MasterCard και Ευρώ 73,37 για τη χρυσή Eurobank Visa) και για την κάθε πρόσθετη Κάρτα (Ευρώ 14,67 για την 
ασημένια Eurobank visa, τη WWF Eurobank Visa και την Eurobank MasterCard και Ευρώ 29,35 για τη χρυσή Eurobank Visa), β) Οι συμβατικοί τόκοι που βαρύνουν το χρεωστικό υπόλοιπο, οι οποίοι καταβάλλονται από τον 
Κάτοχο σύμφωνα με τον όρο 7 και θα υπολογίζονται με βάση κυμαινόμενο επιτόκιο που καθορίζεται κάθε φορά από την Τράπεζα και ανέρχεται σήμερα (Μάρτιος 2002) για την ασημένια Eurobank Visa και την WWF Eurobank 
Visa, σε 17,40% συμπεριλαμβανομένης εισφοράς Ν. 128/1975, που σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 0,6%, για την Eurobank MasterCard σε 16,85% συμπεριλαμβανομένης εισφοράς Ν. 128/1975, που σήμερα ανέρχεται σε 
ποσοστό 0,6%, και για τη χρυσή Eurobank Visa οε 15,60% συμπεριλαμβανομένης εισφοράς Ν. 128/1975, που σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 0,6%. (γ) 0 τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται με επιτόκιο ίσο προς το 
συμβατικό επιτόκιο του όρου 8.1. (β) του παρόντος προσαυξημένο κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής από τον Κάτοχο της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής, η οποία 
ορκεται στο Μηνιαίο Λογαριασμό, οπότε θα περιέρχεται αυτοδικαίως σε υπερημερία χωρίς ειδική ειδοποίηση, (δ) Ποσοστό 3% επί του ποσού τυχόν υπέρβασης του Πιστωτικού Ορίου, (ε) Λειτουργικά και διαχειριστικά 
έξοδα επί των αναλήψεων μετρητών 3% για την Eurobank Visa ή τη WWF Eurobank Visa και 2% για την Eurobank MasterCard. 8.2. Το ποσό της κάθε χρέωσης θα εκτοκίζεται από την ημερομηνία καταχώρισης του στα 
εμπορικά βιβλία της Τράπεζας. Αντίστοιχη καταχώριση θα εμφανίζεται και στο Μηνιαίο Λογαριασμό. 8.3. Οι τόκοι οποιασδήποτε φύσης που οφείλονται αλλά δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα από τον Κάτοχο θα εκτοκίζονται 
από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης τους με το επιτόκιο υπερημερίας που προβλέπεται στον όρο 8.1 (γ) του παρόντος και οι τόκοι που προκύπτουν θα κεφαλαιοποιούνται (ανατοκίζονται) ανά εξάμηνο. 8.4. Κάθε μεταβολή 
του επιτοκίου ή της ετήσιας συνδρομής θα γνωστοποιείται απο την Τράπεζα με σχετική σημείωση στο Μηνιαίο Λογαριασμό και θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου Μηνιαίου Λογαριασμού η από την 
τυχόν διαφορετική ημερομηνία που αναγράφεται στο Μηνιαίο Λογαριασμό σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα στον όρο 18 του παρόντος. 8.5. Η συνολική ετήσια πραγματική επιβάρυνση του Κατόχου απο τη χρήση της 
Κάρτας απεικονίζεται ποσοστιαία από το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) όπως αυτό ορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση Φ1- 983/1991 (ΦΕΚ 172 τ.Β. 21.2.1991), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει Το Σ.Ε.Π.Π.Ε. που ισχύει καθώς και παράδειγμα υπολογισμού του με υποθετικά στοιχεία αναγράφεται στο τέλος των παρόντων όρων. Το Σ.Ε.Π.Π.Ε. θα μεταβάλλεται σε κάθε περίπτωση μεταβολής 
των στοιχείων του κόστους που το συνθέτουν (Επιτόκιο, κλπ.). 9. Καταγγελία Συμπάσης εκ μέρους του Κάτοχου: Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της Κάρτας, χωρίς επιβάρυνση, αφού προηγουμένως 
εξοφλήσει όλες τις χρεώσεις που έχουν γίνει με τη χρήση της, καθώς και την ετήσια συνδρομή της. Η ακύρωση της Κάρτας γίνεται με τον τεμαχισμό και την επιστροφή της στην Τράπεζα. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος 
προβεί σε ακύρωση της Κάρτας, νωρίς να την έχει χρησιμοποιήσει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδρομής του, καθώς και των 
εξόδων στα οποία υποβλήθηκε η Τράπεζα για τη σύναψη της σύμβασης χορήγησης της Κάρτας. Τυχόν καταβληθέντα έξοδα η συνδρομές θα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερών από την εμπρόθεσμη, σύμφωνα με 
το προηγούμενο εδάφιο, περιέλευση της δήλωσης ακύρωσης της Κάρτας στην Τράπεζα. 10. Καταγγελία Σύμβασης εκ μέρους της Τράπεζας: Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρουοα και/ή να ακυρώσει, 
διακόψει, ή αναστείλει τη χρήση της Κάρτας, οπότε ο Κάτοχος υποχρεούται να ακυρώσει και επιστρέψει άμεσα το σώμα της Κάρτας στην Τράπεζα, εάν συντρέχει έστω και ένα από τα ακόλουθα γεγονότα: (α) Καθυστέρηση 
εξόφλησης από τον Κάτοχο των Ελάχιστων Μηνιαίων Καταβολών δύο συνεχόμενων Μηνιαίων Λογαριασμών (β) Παράβαση εκ μέρους του Κατόχου οποιουδήποτε όρου της παρούσας οιιυβασης, που όλοι συμφωνούνται 
ουσιώδεις (γ) Παράβαση από τον Κάτοχο πράξεων και αποφάσεων των Νομισματικών Αρχών αναφορικά με την Κάρτα ή ανακρίβεια οποιασδήποτε δηλώσεως του ή απόκρυψη στοιχείων που ζητήθησαν στο έντυπο της 
αίτησης χορήγησης της Κάρτας. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της Τράπεζας, θα κηρύσσεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ολόκληρο το ανεξόφλητο χρεωστικό υπόλοιπο του Κατόχου, το οποίο 
θα βαρύνεται πλέον με τον τόκο υπερημερίας που προβλέπεται στον όρο 8.1 (γ) του παρόντος. 11. Αποδεικτικές συμφωνίες: 11.1. Αν μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του κάθε Μηνιαίου 
Λογαριασμού ή οποιασδήποτε άλλης έγγραφης ειδοποίησης της Τράπεζας αναφορικά με την οφειλή από τη χρήση της Κάρτας, ο Κάτοχος ή ο συνοφειλέτης ή ο εγγυητής δεν αμφισβητήσουν εγγράφως το ποσό της 
οφειλής, τότε θα θεωρείται όπ αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο τους και θα επέρχεται αναγνώριση του χρεωστικού υπολοίπου και των επί μέρους χρεώσεων που αναγράφονται στο Μηνιαίο Λογαριασμό κατά 
το άρθρο 874 ΑΚ. 11.2. Η λήψη του Μηνιαίου Λογαριασμού από τον Κάτοχο θα τεκμαίρεται εάν μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση του Μηνιαίου Λογαριασμού ο Κάτοχος δεν ειδοποιηθεί εγγράφως και με 
απόδειξη ότι δεν παρέλαβε το Μηνιαίο Λογαριασμό του προηγούμενου μήνα, επιτρεπομένης ανταποδείξεως. 11.3.0 Κάτοχος, ο συνοφειλέτης και ο εγγυητής αναγνωρίζουν ότι οι Μηνιαίοι Λογαριασμοί καθώς και τα 
αποσπάσματα από τα εμπορικά βιβλία της Τράπεζας που τηρούνται με μηχανογραφικό σύστημα αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής ή συνοφειλής και γενικά των χρεώσεων από τη χρήση της Κάρτας κατά της οποίας, 
όμως, θα επιτρέπεται ανταπόδειξη. 12. Πρόσθετες Κάρτες: 12.1. Η Τράπεζα μπορεί, μετά από αίτηση του Κατόχου, να χορηγήσει προσθετή Κάρτα - αυστηρά και αυτή προσωπική - σε τρίτο/α πρόσωπο/α η οποία θα 
διέπεται από τους παρόντες όρους. Στη περίπτωση αυτή ο Κάτοχος και ο κάτοχος της πρόσθετης Κάρτας θα ευθύνονται ως αυτοφειλετες και θα υποχρεούνται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι της Τράπεζας για τις 
οφειλές τους, παραιτούμενοι αμοιβαία από το ευεργέτημα της διςησης και κάθε συναφή ένσταση. 12.2. Οι Μηνιαίοι Λογαριασμοί που αφορούν σε πρόσθετες Κάρτες θα αποστέλλονται στον Κάτοχο της κύριας Κάρτας και 
θα εμφανίζουν τις χρεώσεις που έγιναν από τον Κάτοχο της κύριας Κάρτας και τον/τους κάτοχο/ους της πρόσθετης Κάρτας χωρίς διάκριση. 13. Συναλλαγές οε Συνάλλαγμα: Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα με τη χρήση 
της Κάρτας υπόκεινται στις επιβαρύνσεις που προαναφέρονται (άρθρο 8) σε συνάρτηση με τον τόπο της εκτέλεσης τους και πραγματοποιούνται μέσα στα ποσοτικά όρια που ορίζονται κάθε φορά από τις νομισματικές 
αρχές. Κάθε οφειλή από τέτοια συναλλαγή με την Eurobank Visa ή τη WWF Eurobank Visa θα μετατρέπεται σε Ευρώ στην Ελλάδα, με βάση την ισοτιμία που καθορίζεται από την Τράπεζα και θα προσαυξάνεται με την 
προμήθεια της Τράπεζας και της Visa International, που ανέρχεται συνολικά σήμερα σε ποσοστό 1,25% επί εκάστης συναλλαγής. Κάθε οφειλή από συναλλαγή με την Eurobank MasterCard θα μετατρέπεται πρώτα σε 
Δολλαρια και στη συνέχεια σε Ευρώ στην Ελλάδα, με βάση την ισοτιμία που καθορίζεται από την Τράπεζα και θα προσαυξάνεται με μεταβλητά έξοδα επεξεργασίας της Europay IntemationaWlasteiCard International, όπως 
κάθε φορά διαμορφώνονται 14. Επικοινωνία: Κάθε γνωστοποίηση, αίτηση ή όχληση η ς Τράπεζας ακόμη και αν αφορά πρόσθετη Κάρτα θα κοινοποιείται στον Κάτοχο στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση του για 
τη χορήγηση της Κάρτας εκτός εάν αυτός ειδοποιήσει με έγγραφο την Τράπεζα για την αλλαγή της. Αντίστοιχα, κάθε αίτηση, γνωστοποίηση, επιστροφή Κάρτας ή ακόμη και τυχόν παράπονο του Κατόχου από τη χρήση της 
Κάρτας, θα απευθύνεται είτε στην Τράπεζα είτε στην εταιρία EUROBANK CARDS Α.Ε., η οποία εκπροσωπεί την Τράπεζα, στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που γνωστοποιούνται μέσω των ενημερωτικών φυλλαδίων και των 
Μηνιαίων Λογαριασμών. 15. Ανανέωση Κάρτας: 0 Κάτοχος εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χορηγεί σ' αυτόν νέα Κάρτα όταν η παλαιά λήξει, με χρονική ιοχύ που θα καθορίζεται από την Τράπεζα. Με την παραλαβή της 
νέας Κάρτας, ο Κάτοχος οφείλει να προβεί στην καταστροφή της παλαιάς. Η χρήση της νέας Κάρτας θα εξακολουθεί να διέπεται από τους παρόντες όρους και οι τυχόν ασφάλειες ή εγγυήσεις της θα παραμένουν ακέραιες 
σε εξασφάλιση η ς νέας Κάρτας. Εάν ο Κάτοχος δεν επιθυμεί η χορήγηση νέας Κάρτας οφείλει να το γνωστοποιήσει ε γ γ ρ ά ρ ς στην Τράπεζα τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν από η λήξη η ς Κάρτας, οπότε 
παύουν να ισχύουν και οι τυχόν υπάρχουσες πρόσθετες Κάρτες. 16. Δικαίωμα Συμψηφισμού: Η Τράπεζα έχει δικαίωμα συμψηφισμού των απαιτήσεων η ς από η ν παρούσα προς οποιαδήποτε ανταπαίηση του Κατόχου, 
έστω και αν προέρχεται από εμβάσματα ή καταθέσεις σε διαφορετικό νόμιομα, χωρίς ανάγκη προειδοποίησης. 17. Δικαστικά Έξοδα: 0 Κάτοχος βαρύνεται με όλα τα δικαστικά έξοδα και τις εύλογες αμοιβές των 
πληρεξουσίων δικηγόρων της Τράπεζας σε περίπτωση επιδίωξης δικαστικής είσπραξης των απαπήσεων η ς Τράπεζας που απορρέουν από η ν παρούσα, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αναγκαστικής εκτέλεσης. 
18. Τροποποίηση Όρων: Η Τράπεζα δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους η ς παρουοας σύμβασης μόνο για ειδικό, ορισμένο και σπουδαίο λόγο. Ως τέτοιος λόγος θεωρούνται οι διακυμάνσεις του κόστους χρήματος 
η ς Τράπεζας στον τομέα των πιστωτικών καρτών καθώς και οι κρατούσες κάθε φορά νομισματικές και πιστωτικές συνθήκες και γενικά οι συνθήκες η ς χρηματαγοράς. Η τροποποίηση συντελείται μόνο μετά απο 
προηγούμενη γνωστοποίηση του περιεχομένου η ς στον Κάτοχο, ο οποίος δικαιούται να υπαναχωρήσει από η ν παρούσα ακυρώνοντας η ν Κάρτα συμφώνα με τον όρο 9, σε περίπτωση μη αποδοχής εκ μέρους του του 
περιεχομένου η ς τροποποίησης. Η παράλειψη από τον Κάτοχο να ανακοινώσει τις αντιρρήσεις του σην Τράπεζα εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από η ν κατά ανωτέρω γνωστοποίηση καθώς και η 
χρήση η ς Κάρτας μετά η ν παρέλευση η ς ως άνω προθεσμίας, εξομοιώνονται με ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του η ς σχεπκής τροποποίησης. 19. Μερική Ακυρότητα: Η τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός ή 
περισσοτέρων όρων η ς παρούσας δε θίγει το κύρος των υπολοίπων. 20. Δωσιδικία • Εφαρμοστέο Δίκαιο: Αρμόδια κατά τόπο για η ν επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ορίζονται τα 
Δικαστήρια η ς Αθήνας σην συντρέχουσα δωσιδικία των οποίων υπάγονται τα μέρη. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. 21. Παράδειγμα υπολογισμού Σ.Ε.Π.Π.Ε. Το παράδειγμα υπολογισμού Σ.Ε.Π.Π.Ε. για Eurobank 
Visa με ετήσιο συμβατικό επιτόκιο 17,40% συμπεριλαμβανομένης εισφοράς Ν. 128/1975, που σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 0,6%, για αγορά ύψους € 2.934,70 μέσω πιστωτικής κάρτας που πραγματοποιήθηκε η ν 
05/01/2002 και αποπληρώνεται σε 12 δόσεις: 1 η δόση 05/02 € 244,56,2η δόση 05/03 € 288,04,3η δόση 05/04 € 279,18,4η δόση 05/05 € 279,42,5η δόση 05/06 € 274,75,6η δόση 05/07 € 272,19,7η δόση 05/08 
€ 297,11, 8η δόση 05/09 € 264,96,9η δόση 05/10 € 261,35,10η δόση 05/11 € 257,26,11η δόση 05/12 € 254,12,12η δόση 05/01 € 250,28. Σύνολο καταβολών: € 3.223,22, Σ.Ε.Π.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένης ετήσιας 
συνδρομής 19,52%, χωρίς ετήσια συνδρομή 17,45%, και για Eurobank Mastercard με ετήσιο συμβατικό επιτόκιο 16,85% συμπεριλαμβανομένης εισφοράς Ν. 128/1975, που σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 0,6%, για αγορά 
ύψους € 2.934,70 μέσω πιστωτικής κάρτας που πραγματοποιήθηκε η ν 05/01/2002 και αποπληρώνεται σε 12 δόσεις: 1η δόση 05/02 € 244,56,2η δόση 05/03 € 286,67,3η δόση 05/04 € 278,09,4η δόση 05/05 € 
278,32,5η δόση 05/06 € 273,80,6η δόση 05/07 € 271,31, 7η δόση 05/08 € 296,37,8η δόση 05/09 € 264,31, 9η δόση 05/10 € 260,82,10η δόση 05/11 € 256,86,11η δόση 05/12 € 253.82,12η δόση 05/01 € 250,10 
Σύνολο καταβολών: €3.215,03, Σ.Ε.Π.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένης ετήσιας συνδρομής 18,93%, χωρίς ετήσια συνδρομή 16,87%. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ένθετο 2α 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ένθετο 2β 

ΟΥΣΙίΙΔΕΙΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
1.1. Με τη σύμβαση αυτή η ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ Α.Ε. (στο εξής Εταιρία) χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (στο εξής κάτοχος), την πλαστική πιστωτική 
κάρτα (στο εξής κάρτα), το όνομα της οποίας προσδιορίζεται στην άλλη όψη του εντύπου αυτού, με τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι 
συνομολογούνται ως κύριοι και ουσιώδεις και των οποίων ο Κάτοχος ή οι Κάτοχοι ή / και ο Εγγυητής ανέγνωσαν, έλαβαν πλήρη γνώση και 
έγιναν ρητά και ανεπιφύλακτα πλήρως αποδεκτοί από αυτούς στο σύνολο τους με την υπογραφή της παρούσας. 
1.2 Τα στοιχεία του κατόχου που αναγράφονται στην άλλη όψη του εντύπου αυτού (στο εξής Αίτηση-Σύμβαση) και όλα τα στοιχεία της αίτησης-
σύμβασης για την χορήγηση Πιστωτικής Κάρτας κατά ρητή δήλωση του κατόχου είναι ακριβή στο σύνολο τους και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης, και ενιαίο με αυτή σύνολο. Ο Κάτοχος εξουσιοδοτεί ανέκκλητα, με την παρούσα την Εταιρία, να ενεργήσει οτιδήποτε για 
την εξακρίβωση τους, εφόσον το επιθυμεί, καθώς και να απευθυνθεί στις Τράπεζες ή Ασφαλιστικές Εταιρίες που αναφέρει ο κάτοχος ότι 
συνεργάζεται. 
1.3.α)"Κάρτα" είναι το πλαστικό δελτίο που επιτρέπει στον κάτοχο του να πραγματοποιεί πληρωμή σε κάποιο σημείο πώλησης, ανάληψη ή 
κατάθεση χαρτονομισμάτων και συναφείς πράξεις σε μηχανές ανάληψης χρημάτων ή Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές, β) "Εκδότης" είναι 
κάθε πρόσωπο το οποίο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του παρέχει σε ένα άλλο πρόσωπο κάρτα, βάσει σύμβασης που συνάπτει με αυτό. γ) 
"Κάτοχος" είναι κάθε πρόσωπο, που κατόπιν σύμβασης που έχει συνάψει με έναν εκδότη, κατέχει κάρτα, δ) "Κύρια κάρτα" είναι η αρχικά 
εκδιδόμενη βασική κάρτα που εκδίδεται για λογαριασμό του κυρίου κατόχου. ε)"Πρόσθετη κάρτα" είναι η κάρτα, μέχρι και δύο το πολύ, την 
έκδοση των οποίων εγγράφως ζητούν οι απούντες πρόσθετη κάρτα και ο κάτοχος κύριας κάρτας στο όνομα τρίτου φυσικού προσώπου, 
αποδεχόμενος και για αυτήν τη χρέωση του λογαριασμού του. Με την έννοια αυτή "Κάτοχος" της κάρτας είναι κάθε κάτοχος "κύριας" και 
"πρόσθετης" κάρτας. 
1.4. Η κάρτα εκδίδεται ανήκει και παραμένει στην κυριότητα της Εταιρίας, καθ' όλη την διάρκεια της ισχύος της, φέρει αποτυπωμένο το 
ονοματεπώνυμο του κατόχου, τη χρονική περίοδο που ισχύει και η χρήση της είναι αυστηρά προσωπική. Ο κάτοχος, και μόνο αυτός, αποκτά το 
δικαίωμα χρήσης της κάρτας. Απαγορεύεται η μεταβίβαση, η παραχώρηση και η χρήση της από κάθε τρίτο πρόσωπο. Ο Κάτοχος οφείλει να 
επιστρέψει άμεσα την Κάρτα του στην Εταιρία, εφόσον του τη ζητήσει οποιοσδήποτε που ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας, 
χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. Ο Κάτοχος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη ειδοποίηση 
προς την Εταιρία, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της Κάρτας. 
1.5.Personal Identification Number (PIN) είναι ο μοναδικός κωδικός Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης κατόχου κάρτας από ATM που χορηγεί η 
Εταιρία στον κάτοχο της κάρτας. Παράγεται ηλεκτρονικά υπό συνθήκες ασφάλειας που αποκλείουν κάθε δυνατότητα αναπαραγωγής του. 
Χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με την κάρτα στην οποία αντιστοιχεί για την πραγματοποίηση ειδικών συναλλαγών και ισοδυναμεί με την 
υπογραφή του κατόχου. Ο Κάτοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα εγγράφως KOL τηλεφωνικώς την Εταιρία, εάν εντός δέκα (10) ημερών από την 
παραλαβή της Κάρτας του, δεν παραλάβει το έντυπο γνωστοποίησης του PIN. 
1.6. Η κάρτα και ο κωδικός PIN παραδίδεται στον κάτοχο μέσω ταχυδρομείου. Με την παραλαβή της κάρτας, αρχική ή μετά από ανανέωση, ο 
κάτοχος υποχρεούται, πριν τη διενέργεια συναλλαγής, να υπογράφει αμέσως με στυλό διαρκείας στην ειδική θέση που υπάρχει στο σώμα της 
κάρτας για το σκοπό αυτό και έχει αποκλειστικά την ευθύνη για τη γνησιότητα της υπογραφής του. Ο κάτοχος πρέπει επίσης να 
απομνημονεύσει τον κωδικό PIN, να καταστρέψει το έντυπο γνωστοποίησης του και να τον τηρεί αυστηρά απόρρητο. Ο Κάτοχος, από την 
στιγμή της παραλαβής της Κάρτας, υποχρεούται για την νόμιμη χρήση της Κάρτας και την ακριβή τήρηση των όρων της παρούσας. 
1.7. Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, εντός των οικονομικών ορίων που του έχουν 
γνωστοποιηθεί από την Εταιρία και μέσα στα χρονικά όρια ισχύος της Κάρτας ως μέσου πληρωμής για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από 
τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις που φέρουν το διακριτικό σήμα της κάρτας του (VISA ή MASTERCARD). Σε συνδυασμό με τον κωδικό PIN, ο 
κάτοχος μπορεί επίοης να χρησιμοποιεί την κάρτα του για να διενεργεί αναλήψεις μετρητών, από τραπεζικά καταστήματα και Αυτόματες 
Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATM) που φέρουν αντίστοιχα το σήμα της κάρτας του. 
1.8. Η Εταιρία εγκρίνει και γνωστοποιεί εγγράφως στον κάτοχο ταυτόχρονα με την αποστολή της κάρτας το πιστωτικό όριο που του παρέχεται, 
καθώς επίσης και το συμπεριλαμβανόμενο σε αυτό ανώτατο μηνιαίο, ημερήσιο και ανά πράξη όριο ανάληψης μετρητών. Η Εταιρία έχει το 
δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε το πιστωτικό όριο και τα αναφερόμενα όρια ανάληψης μετρητών. Με αποκλειστική ευθύνη του κατόχου οι 
συναλλαγές με την κάρτα του πρέπει να γίνονται πάντα μέσα στο πιστωτικό όριο που του ανακοινώνεται. 
1.9. Με την επιφύλαξη των άρων της παρούσης που ισχύουν σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας, ο κάτοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε 
υποχρέωση ή ζημία nou τυχόν θα προκύψει από τη χρήση της κάρτας, ανεξάρτητα από το πρόσωπο και τον τρόπο χρήσης, ως μη νόμιμης ή 
αντισυμβατικής. 

2. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ 
2.1. Ο κάτοχος πρέπει: α) να χρησιμοποιεί την κάρτα σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την έκδοση και χρήση της και να λαμβάνει όλα τα 
προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη της κάρτας και των μέσων (προσωπικού αριθμού αναγνώρισης ταυτότητας ή άλλου κωδικού 
αριθμού) που επιτρέπουν την χρησιμοποίηση της, β) να ειδοποιεί αμέσως, χωρίς καθυστέρηση τον εκδότη (ή το φορέα που αυτός έχει ορίσει] 
μόλις αντιληφθεί: - την απώλεια ή κλοπή της κάρτας ή των μέσων που επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση της, - τον καταλογισμό στο λογαριασμό του 
οποιασδήποτε συναλλαγής που έγινε παρά τη βούληση του, - τυχόν σφάλμα ή άλλη ανωμαλία στην τήρηση του λογαριασμού του από τον 
εκδότη, γ) να μην καταγράφει τον προσωπικό του αριθμό αναγνώρισης ταυτότητας ή άλλο κωδικό αριθμό σε ευχερώς αναγνωρίσιμη μορφή, 
ιδιαίτερα επί της κάρτας ή άλλου αντικειμένου που φυλάσσει ή μεταφέρει μαζί με την κάρτα. 
2.2. Σε περίπτωση συναλλαγών μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, διαδικτύου (Internet) ή και κάθε άλλης μορφής προφορικής, έγγραφης ή 
ηλεκτρονικής εντολής χρέωσης, που φέρει τα στοιχεία της κάρτας και κατά περίπτωση την υπογραφή του κατόχου, δεν απαιτείται η υπογραφή 
της απόδειξης πληρωμής και σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως παραγγελίες) αρκεί η υπογραφή του τυχόν υπάρχοντος δελτίου παραλαβής ως 
αποδεικτικού ολοκλήρωσης της συναλλαγής. 
2.3. Σε περίπτωση συναλλαγών μέσω ATM εκδίδεται μηχανογραφημένο δελτίο αποτύπωσης της πράξης και γίνεται εγγραφή σε σχετικό 
ημερολόγιο. Ο κάτοχος αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεσμεύεται για τις πράξεις αυτές όπως αποτυπώνονται στις εκτυπώσεις του 
ημερολογίου ή του ηλεκτρονικού αρχείου της Τράπεζας. 
2.4. Ο κάτοχος ευθύνεται για την εξόφληση όλων των χρεώσεων σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και χορηγεί ανέκκλητη εντολή στην 
Εταιρία: α} Να εξοφλεί για λογαριασμό του αποδείξεις πληρωμής, λογαριασμούς, εντολές, δελτία χρέωσης, αποδεικτικά, αναλήψεις μετρητών, 
που γίνονται με χρήση της κάρτας του και φέρουν τα στοιχεία της και τα οποία προσκομίζονται από συμβεβλημένες επιχειρήσεις και τράπεζες. 
β) Να χρεώνει το λογαριασμό του με τα αντίστοιχα ποσά. Σε περίπτωση ακύρωσης συναλλαγής η Εταιρία πιστώνει το λογαριασμό του κατόχου 
μόνο μετά την κατάθεση σε αυτήν του πιστωτικού σημειώματος που εκδίδει η επιχείρηση. 
2.5. Απαγορεύεται ρητώς στον κάτοχο να υπερβεί το καθορισμένο πιστωτικό όριο. Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό της υπέρβασης καθίσταται 
άμεσα απαιτητό, καταχωρείται και εξοφλείται με τον πρώτο μετά την υπέρβαση μηνιαίο λογαριασμό. 
2.6. Η Εταιρία δεν έχει έναντι του κατόχου οποιαδήποτε υποχρέωση, ανάμειξη ή ευθύνη, για τις πράξεις ή παραλείψεις των Επιχειρήσεων προς 
τον κάτοχο και αντίστροφα και για κάθε είδους σχέση του κατόχου με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Ο κάτοχος δεν έχει το δικαίωμα να 
προβάλλει κατά της Εταιρίας ισχυρισμούς, ενστάσεις, επιφυλάξεις, αντιρρήσεις, αξιώσεις για πράξεις, παραλείψεις, πλημμελή ή μη εκπλήρωση 
υποχρεώσεων, κστά πς συναλλαγές του με αυτές. 
2.7. Ο κάτοχος κύριας κάρτας, ο/οι κάτοχοι πρόσθετης κάρτας και ο τυχόν εγγυητής, δηλώνουν ότι είναι υπόχρεοι ως συνοφειλετες ευθύνονται 
από κοινού, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και για το σύνολο, σε άτι αφορά την εξόφληση όλων των χρεώσεων που έγιναν με χρήση των καρτών 
τους ή εξαιτίας αυτών, καθώς επίοης και για όλες τις επιβαρύνσεις τα τυχόν έξοδα και τους νόμιμους τόκους, εγγυώνται τέλος αμοιβαίως ο 
κάθε ένας υπέρ του άλλου εις ολόκληρον και αδιαίρετα ως αυτοφελέτες για την εξόφληση της οποιασδήποτε οφειλής και την πιστή και 
εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων τους από την παρούσα σύμβαση προς την Εταιρία, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 853 και 862-868 του Αστικού Κώδικα και συνομολογούν ότι 
κάθε ποσό χρέους θα δεσμεύει και τον κάθε ένα χωριστά. 

3. ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΜΑΛ) 
3.1. Η Εταιρία μια φορά το μήνα αποστέλλει στον κύριο κάτοχο, μέσω ταχυδρομείου, ΜΑΛ ο οποίος αφορά την κύρια και όλες τις πρόσθετες 
κάρτες. Κατ' εξαίρεση και κατά την κρίση της Εταιρίας μπορεί να γίνει αποστολή ΜΑΛ ή ειδοποίηση και στους κατόχους πρόσθετης κάρτας. 
3.2. Ο κάτοχος θεωρείται αμάχητα ότι παρέλαβε το ΜΑΛ και αποδέχθηκε πλήρως το περιεχόμενο του, εάν εντός 30 ημερών από την έκδοση του 
δεν ειδοποιήσει με συστημένη επιστολή την Εταιρία ότι α) δεν έλαβε τον ΜΑΛ του προηγούμενου μήνα, β) έχει βάσιμες αντιρρήσεις, που 
περιγράφει λεπτομερώς, για το περιεχόμενα του. Μετά την πάροδο της αναφερόμενης προθεσμίας ο/οι Κάτοχος/ι ή /και ο Εγγυητής δεν έχει το 
δικαίωμα να αμφισβητήσει οποιοδήποτε ποαό και να προτείνει αντιρρήσεις, αφού θεωρείται όπ αποδέχτηκε πλήρως όλες τις εγγραφές που 
έγιναν και το χρεωστικό του υπόλοιπο και δεν έχει πλέον δικαίωμα να το αμφισβητήσει, αναγνωρίζουν δε ότι μετά την πάροδο της 
αναφερομένης προθεσμίας κάθε ΜΑΛ και απόσπασμα του λογαριασμού που τηρείται για την ΑΤΕ Κάρτα Α.Ε. μηχανογραφικά σε ηλεκτρονικό 
κέντρο και γενικότερα τα λογιοηκά της βιβλία, θα αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής του/ων κατούχου/ων και του εγγυητή προς την ΑΤΕ 
Κάρτα Α,Ε. από τη χρήση της/ων κάρτας/ων που του/ς χορηγήθηκαν. 
3.3. Στον ΜΑΛ αναφέρονται μεταξύ άλλων: α) η ημερομηνία έκδοσης του ΜΑΛ, β) οι συναλλαγές και οι αναλήψεις μετρητών που έχουν 
εξοφληθεί από την Εταιρία, κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει ο ΜΑΛ, γ) τόκοι KOL τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, που αφορούν διαχειριστικά 
-λειτουργικά έξοδα ανάληψης μετρητών, υπέρβαση πιστωτικού ορίου, συνδρομές και άλλα έξοδα, δ) όλες οι καταβολές που έγιναν από τον 
Κάτοχο για το χρονικό διάστημα που αφορά ο ΜΑΛ. ε) το Συνολικό Ποσό της Οφειλής (ΣΠΟ),με την ένδειξη "νέο υπόλοιπο", στ) η Μηνιαία 
Ελάχιστη Καταβολή (ΜΕΚ), με την ένδειξη "ελάχιστη δόση", ζ) η ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να γίνει η καταβολή, η) το πιστωτικό 
όριο. 
3.4. Ως ΜΕΚ υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην Εταιρία, το 5% επί του υφισταμένου υπολοίπου (με ελάχιστη 
καταβολή 10 ευρώ) και μέχρι του ποσού του πιστωτικού ορίου την ημερομηνία έκδοσης του ΜΑΛ, όλο το τυχόν ποσό υπέρβασης του 
πιστωτικού ορίου, καθώς επίσης και τυχόν ανεξόφλητο ποσό ελάχιστης καταβολής του προηγούμενου ΜΑΛ. Στο ποσό που προκύπτει 
προστίθεται επιβαρύνσεις που αφορούν τόκους, προμήθειες ανάληψης μετρητών, υπέρβαση πιστωτικού ορίου, συνδρομές και έξοδα. 
3.5. Οι χρεώσεις των συναλλαγών που γίνονται στο εξωτερικό εκτός Ευρωζώνης θα μετατρέπονται σε Ευρώ με τιμή που ορίζεται από την 
Εταιρία, κατά την ημέρα καταχώρησης της συναλλαγής στα βιβλία της Εταιρίας, πλέον σχετικών εξόδων που αφορούν τις συναλλαγές, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα από τους διεθνείς Οργανισμούς Visa ή Europay Int. - Mastercaro, ανάλογα με τον τύπο της κάρτας. Στο ΜΑΛ θα εμφανίζεται και 
το αντίτιμο των συναλλαγών αυτών, οτο νόμισμα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν. 
3.6. Ο κάτοχος έχει την υποχρέωση να εξοφλεί το ΜΑΛ, επλέγοντας την καταβολή του ΣΠΟ ή τη ΜΕΚ ή ενδιάμεσου ποοού, σε κάθε περίπτωση 
όμως καταβάλλοντος τουλάχιστον το ποσό της ΜΕΚ, μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία πληρωμής ή οποτεδήποτε άλλοτε ειδοποιηθεί 
εγγράφως από την Εταιρία. 

4. ΕΠΙΤΟΚΙΟ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
4.1. Σε περίπτωση καταβολής της ΜΕΚ ο λογαριασμός του κατόχου θα χρεώνεται με το εκάστοτε ισχύον ετήσιο συμβατικό επιτόκιο. Ο τόκος θα 
υπολογίζεται για κάθε νέα χρέωση από την ημερομηνία έκδοσης ταυ ΜΑΛ στον οποίο θα καταχωρείται, 
4.2. Οι αναλήψεις μετρητών θα είναι έντοκες από την ημερομηνία που διενεργήθηκαν. Η κάθε ανάληψη μετρητών από ATM'S σε κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ως νόμισμα το Ευρώ, υπόκειται σε διαχειριστικά-λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται σε 2% επί του ποσού 
συναλλαγής, Η με οποιαδήποτε άλλη μορφή ανάληψη μετρητών επιβαρύνεται με 2% ως διαχειριστικά - λειτουργικά έξοδα συν τις επιβαρύνσεις 
των Διεθνών Οργανισμών, Για όλες τις αναλήψεις μετρητών το ελάχιστο ποσό επιβάρυνσης των διαχειριστικών - λειτουργικών εξόδων ανέρχεται 
στο 1,47 Ευρώ ανά συναλλαγή. 
4.3. Εάν η οριζόμενη στο ΜΑΛ ημερομηνία πληρωμής παρέλθει, χωρίς ο κάτοχος να εξοφλήσει την οφειλή του, καθίσταται υπερήμερος χωρίς 
καμία άλλη ενέργεια ή ειδοποίηση του από την Εταιρία. Η εκάστοτε ληξιπρόθεσμη οφειλή που εμφανίζεται στο ΜΑΛ και συμπεριλαμβάνει 
κεφάλαιο, τόκους και άλλα έξοδα, επιβαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα τόκο υπερημερίας, από την επομένη της οριζόμενης ως ημερομηνίας 
πληρωμής. Όλα τα έξοδα για την είσπραξη καθυστερημένου λογαριασμού βαρύνουν τον/ους Κάτοχο/ους ή / και τον Εγγυητή. 
4.4. Το ύψος του ισχύοντος ετήσιου συμβατικού επιτοκίου και του υπερημερίας καθορίζεται από την Εταιρία και γνωστοποιείται στον κάτοχο 
εγγράφως μέσω του ΜΑΛ, ή άλλου εντύπου, ή μέσω του πολιτικού και οικονομικού τύπου. 
4.5. Η Εταιρία δικαιούται να χρεώνει, στον πρώτο ΜΑΛ κάθε δωδεκαμήνου από το μήνα που εκδόθηκε ή ανανεώθηκε η κάρτα, συνδρομή για την 
κύρια και για κάθε πρόσθετη κάρτα, χωρίς άλλη ενημέρωση του/των καρτούχου/ων, ο/οι οποίος/οι με την παρούσα παρέχουν τη ρητή έγκριση 
του/ς. 
4.6. Σε περίπτωση υπέρβασης του πιστωτικού ορίου η Εταιρία χρεώνει το λογαριασμό του κατόχου με πρόσθετη επιβάρυνση 2 % (δύο επί τοις 
εκατό) επί του ποσού της υπέρβασης κάθε μήνα ως ποινική ρήτρα. 
4.7. Σε περίπτωση μη εξόφλησης ΜΑΛ δύο φορές και μετά την παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 3.2-,η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να 
καταγγείλει μονομερώς και χωρίς άλλη ενέργεια την παρούσα, να ανακαλέσει την ισχύ και το δικαίωμα χρήσης της κύριας και κάθε άλλης 
πρόσθετης κάρτας, να θεωρήσει άμεσα απαιτητό και ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής και να αναγγείλει την καταγγελία σε πληροφοριακό 
αρχείο δεδομένων οικονομικής συναλλακτικής τάξης. Τυχόν εξώδικα ή δικαστικά έξοδα για την είσπραξη ή εξασφάλιση ληξιπροθέσμων οφελών 
βαρύνουν τον/ους κάτοχο/ους ή και τον εγγυητή, 
4.8. Σε περίπτωση ανεξόφλητης και ληξιπρόθεσμης οφελής οι κάτοχοι και ή ο εγγυητής εξουσιοδοτούν ανέκκλητα με την παρούσα την Εταιρία 
κατά την κρίση της και χωρίς ειδοποίηση, να χρεώνει μονομερώς και χωρίς άλλη σύμπραξη του με το ποσό της οφελής κάθε μορφής 
τραπεζικού λογαριασμού που τυχόν τηρούν στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. {Υποθετικό Παράδειγμα Εκτοκισμού υπάρχει στην παρ. 
10), 

5. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ 
5.1. Η Εταιρία ανανεώνει κάθε δωδεκάμηνο, από το μήνα που εκδόθηκε ή ανανεώθηκε η Κάρτα την ισχύ της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση 
του κατόχου. Ο Κάτοχος ευθύνεται άμεσα για την εξόφληση όλου του ποσού της ετήσιας συνδρομής της Κάρτας (Κύριας και Πρόσθετης) εντός 
της ημερομηνίας πληρωμής που αναφέρεται στο ΜΑΛ. Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν παραλάβει την ανανεωμένη κάρτα του μέχρι το τέλος 
του μήνα λήξης της προηγούμενης, πρέπει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρία. Εάν ο κάτοχος δεν επιθυμεί την ανανέωση της κάρτας του 
υποχρεούται να ειδοποιήσει με συστημένη επιστολή την Εταιρία δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της κάρτας, ώστε να μην επιβαρυνθεί την 
ετήσια συνδρομή. Σε κάθε άλλη περίπτωση ευθύνεται για την εξόφληση της ετήσιας συνδρομής τόσο της κύριας όσο και των τυχόν πρόσθετων 
καρτών. 
5.2. Ο κάτοχος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα οποτεδήποτε χωρίς νο αιτιολογήσει την απόφαση του. Στην περίπτωση αυτή: α) 
αποστέλλει στην Εταιρία έγγραφη δήλωση της απόφασης του και επισυνάπτει κατεστραμμένη (με κοπή ή άλλο τρόπο) την κάρτα του, κύρια και 
τυχόν πρόσθετες, β) ευθύνεται για τις χρεώσεις από συναλλαγές που έγιναν μέχρι την επιστροφή της κάρτας, γ) εξοφλεί το σύνολο της οφελής 
του εντός 10 ημερών. 
5.3. Σε περίπτωση που η Εταιρία διαπιστώσει αθέτηση οποιουδήποτε όρου της παρούσης ή για άλλη νόμιμη αιτία, έχει το δικαίωμα χωρίς να 
αιτιολογήσει την απόφαση της να καταγγείλει την παρούσα και να ακυρώσει την κάρτα, ειδοποιώντας εγγράφως τον κάτοχο και τις 
συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος υποχρεούται να εξοφλήσει το ΣΠΟ του αμέσως μετά την καταγγελία και μέχρι την 
ημερομηνία πληρωμής που αναφέρεται οτο ΜΑΛ. Σε άλλη περίπτωση καθίσταται υπερήμερος και εφαρμόζονται αντίστοιχα τα προβλεπόμενα 
στην παρούσα. Ο κάτοχος οφείλει να διακόψει αμέσως την χρήση της κάρτας και να την παραδώσει χωρίς καθυστέρηση και αντίρρηση στην 
ΑΤΕ Κάρτα Α.Ε. ή στο πλησιέστερο κατάστημα της ΑΤΕ. 
5.4. Ακύρωση της κύριας κάρτας συνεπάγεται ταυτόχρονα και ακύρωση κάθε άλλης συνδεδεμένης πρόσθετης κάρτας. Ο κάτοχος οφείλει να 
επιστρέψει αμέσως την/πς κάρτες στην Εταιρία. Απαγορεύεται η χρήση της κάρτας μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος που αναγράφεται 
επάνω στην κάρτα ή μετά την καταγγελία ή και ακύρωση της από την Εταιρία και οποιοσδήποτε τρόπος χρήσης της συνιστά παράνομη και 
αξιόποινη πράξη. Πάντως, ο/οι Κάτοχος/ι και ο τυχόν εγγυητής ευθύνονται για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με βάση την κάρτα 
μέχρι την επιστροφή της/ους στην Εταιρία. 

6. ΑΠΩΛΕΙΑ-ΚΛΟΠΗ 
6.1. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, εκούσιας ή ακούσιας διαρροής του PIN ο κάτοχος υποχρεούται αμέσως να ειδοποιεί, μέσω τηλεφώνου ή 
με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, να επιβεβαιώνει με έγγραφη δήλωση το γεγονός και να προσφέρει κάθε δυνατή συνδρομή στην 
Εταιρία για την εξάλειψη οποιασδήποτε δυσμενούς συνέπειας. Επίοης, αν του ζητηθεί από την Εταιρία, θα πρέπει άμεσα να καταθέσει υπεύθυνη 
δήλωση με το ειδικό έντυπο που ορίζεται από το Νόμο, 
6.2. Παράλειψη δήλωσης της απώλειας από τον κάτοχο θεωρείται βαριά αμέλεια. Μέχρι τη γνωστοποίηση στον εκδότη ο κάτοχος ευθύνεται για 
τις ζημιές που έχει υποστεί συνεπεία της απώλειας ή κλοπής της κάρτας μέχρις ενάς ορίου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 _ εκτός εάν 
από βαριά αμέλεια δεν έχει τηρήσει τους όρους της παρούσας ή έχει ενεργήσει με δόλο, οπότε δεν εφαρμόζεται το ανωτέρω όριο. Από το 
χρόνο της γνωστοποίησης στον εκδότη ο κάτοχος δεν φέρει πλέον ευθύνη για τις ζημιές από την απώλεια ή την κλοπή της κάρτας, εκτός εάν 
έχει ενεργήσει με δόλο. Επίσης ο κάτοχος δεν ευθύνεται για τις συναλλαγές για τις οποίες η αναγνώριση ταυτότητας περιορίζεται στη 
χρησιμοποίηση εμπιστευτικού κωδικού αριθμού ή άλλης παρόμοιας απόδειξης ταυτότητας, χωρίς να απαιτείται επίδειξη ή ηλεκτρονική 
αναγνώριση της κάρτας. 
6.3. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, με την επιφύλαξη της τήρησης των όρων της παρούσης και με τη σύμφωνη γνώμη του κατόχου, η 
Εταιρία εκδίδει και του χορηγεί νέα κάρτα και PIN. 

7.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΟΧΟΥ 
Ο/οι κάτοχος/σι παρέχει τη ρητή συγκατάθεση του ώστε: α) η Εταιρία, ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται μαζί της, να τηρούν 
αρχείο δεδομένων, ηλεκτρονικό ή μη, με τα ατομικά του στοιχεία, που δηλώθηκαν στην παρούσα και με αυτά που αφορούν τις συναλλαγές με 
την κάρτα του, β) να τα επεξεργάζονται, να τα ελέγχουν και να τα διασταυρώνουν με αντίστοιχα στοιχεία άλλων οργανισμών (που εκδίδουν και 
χορηγούν κάρτες ή καταγράφουν την πιστοληπτική ικανότητα πελατών ή διενεργούν έρευνες αγοράς) και να τα γνωστοποιούν σε αυτούς, γ) η 
Εταιρία να γνωστοποιεί τα στοιχεία αυτά σε εταιρίες του Ομλου της Αγροτικής Τράπεζας. 

8.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

8.1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους της παρούσας. Κάθε μεταβολή θα γνωστοποιείται εγγράφως στον 
κάτοχο με επιστολή ή μέσω του ΜΑΛ. Σε περίπτωση που ο κάτοχος διαφωνεί μπορεί να καταγγείλει με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 5.2. 
τη σύμβαση εντός 20 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση και σε περίπτωση περαιτέρω χρήσης της κάρτας, 
θεωρείται ότι υπάρχει ρητή αποδοχή της τροποποίησης, στο σύνολα της. 
8.2. Μεταβολή επιτοκίου, ετήσιου συμβατικού ή υπερημερίας, ή ποσού συνδρομής, άλλων επιβαρύνσεων, πιστωτικού ορίου και ορίου ανάληψης 
μετρητών, δεν θεωρούνται τροποποιήσεις της παρούσης, και η γνωστοποίηση τους στον κάτοχο γίνεται μέσω ΜΑΛ ή άλλου εγγράφου. Η μη 
καταγγελία της παρούσης από τον κάτοχο, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία, θεωρείται ρητή αποδοχή κάθε μεταβολής 
8.3. Ο κάτοχος υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως την Εταιρία για κάθε αλλαγή των στοιχείων που δηλώνει στην παρούσα αίτηση-
σύμβαση, όπως μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, κάθε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας ή και εργασίας του και σε κάθε περίπτωση της 
διεύθυνσης που δηλώνει στην παρούσα για την παραλαβή των μηνιαίων αναλυτικών λογαριασμών της κάρτας του. Ρητά συμφωνείται ότι μέχρι 
τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλιά διεύθυνση. 

9. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Αποκλειστικά αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση κάθε τυχόν διαφοράς από την παρούσα ή εξαιτίας αυτής, ακόμα και για τις διαφορές του 
άρθρου 933 Επ.Κ.ΠΟΛ.ΔΙΚ. ορίζονται τα Δικαστήρια της πόλης της Αθήνας και εφαρμοστέο Δίκαιο το Ελληνικό. 

10. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Ο/οι κάτοχος/οι ή και ο εγγυητής παρέχει/συν στην Εταιρία τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του/ς και της παρέχει/ουν το δικαίωμα και 
την εξουσιοδοτεί/ουν να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο τα στοιχεία που αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (πλην των ευαίσθητων), 
όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 2472/1997, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση η θα περιέλθουν στην Εταιρία στο μέλλον, στα 
πλαίσια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ή δηλώθηκαν ή θα δηλωθούν από τον/ους κάτοχο/ους ή και τον εγγυητή στην Εταιρία εξαιτίας 
της αίτησης ή της εγγύησης για χορήγηση κάρτας και τα στοιχεία τα οποία αφορούν την κίνηση του λογαριασμού του/ς, καθώς επίσης και να 
επεξεργάζεται κατά την κρίση της τα στοιχεία αυτά κατά την έννοια της συλλογής, καταχώρησης, οργάνωσης, αποθήκευσης, χρήσης, 
διαβίβασης, διάδοσης ή κάθε άλλης μορφής διάθεσης, συσχέτισης και διασύνδεσης, μέχρι την πλήρη παραγραφή κάθε αξίωσης που συνδέεται 
με αυτά. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα διατηρηθεί και μετά τη λήξη της σύμβασης και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Στα 
προσωπικά Δεδομένα που θα τύχουν επεξεργασίας πέρλαμβάνονται και όσα είναι καταχωρημένα στο όνομα του/ων κατόχου/ων και εγγυητή στο 
Αρχείο Πληροφοριών "Τειρεσίας" ή άλλο ανάλογο. Επίσης ο/οι κάτοχος/οι και ο εγγυητής παρέχει/ουν την εξουσιοδότηση και συγκατάθεση 
του/ς νσ γνωστοποιούνται τα ανωτέρω στοιχεία προς χρήση από συνεργαζόμενα με την Εταιρία φυσικά και νομικά πρόσωπα και συμβεβλημένες 
επιχειρήσεις προς τις οποίες έχει αναθέσει ολικά ή μερικά την εκτέλεση της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με 
το Νόμο, που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στα προγράμματα χρήσης της κάρτας, προκειμένου να διαχειρισθούν τα προγράμματα 
παροχών μέσω της κάρτας, να προωθήσουν τις πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών, να προωθήσουν από απόσταση τα δικά της 
χρηματοοικονομικά προϊόντα ή και τα προϊόντα/υπηρεσίες επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο με αυτή όμιλο, και στα πλαίσια ενημέρωσης του 
κατόχου σχετικά με άλλες υπηρεσίες ή προ'ίόντα τα οποία κατά την κρίση της Εταιρίας ενδεχομένως θα ενδιαφέρουν τον κάτοχο και τον 
εγγυητή. Επίσης, ο/οι κάτοχος/οι και ο εγγυητής παρέχει/ουν προς την Εταιρία την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του/ς για τη διαβίβαση ή 
γνωστοποίηση των στοιχείων που επιβάλλεται από το Νόμο ή δικαστική απόφαση, καθώς και για την παροχή πληροφοριών προς τα Διατραπεζικά 
Συστήματα Συναλλαγών ή Αρχεία Πληροφοριών με σκοπό την εκτέλεση των συναλλαγών και την προστασία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
και προς άλλες Εταιρίες έκδοσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και γενικά προς κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναφορικά με την 
πιστωτική του/ς σχέση με την Εταιρία, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικές με την περιουσιακή του/ς κατάσταση και το πιστωτικό ιστορικό 
του/ς, 
Ο/οι κάτοχος/οι και ο εγγυητής διατηρεί/ούν το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης που παρέχει ο Νόμος καθώς και το δικαίωμα της εξαίρεσης 
του/ς από την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς προώθησης πωλήσεων από απόσταση. 

1 1 . ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ MASTERCARD 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 3.000€ 
1) Ισχύει την 25η Φεβρουαρίου 2002 
2) Πρόκειται για εφάπαξ αγορά η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα την προηγούμενη μέρα της έκδοσης του πρώτου λογαριασμού. 
<• Συμβατικό Επιτόκιο: 14,9%, 

Ν 12R 75: 0,6%, 
* Έξοδα Έκδοσης Λογαριασμού: 0,29€, 
* Ετήσια Συνδρομή: SlLVERMAST 26,41€ GOLDMAST 49,89€ 
* Εκδοση λογαριασμού: Κάθε 15 του μηνός 
·{• Πληρωμή λογαριασμού: Κάθε 5 επόμενου μήνα 
* Υπόλοιπο δόσεων: (κεφάλαιο/12) +• τόκος (ή συνδρομή) + 0,29€ 
* Ετήσιο πραγματικό επιτόκιο: SlLVERMAST !7.702% - GOLDMAST 19,475%. 
3) Καταβλητέες δόσεις της SlLVERMAST: 1η δόση : Υπόλοιπο Κεφαλαίου (ΥΚ) 3.026,41, Τάκος ΓΓ) 0, Δόση (Δ) 276.70. 2η δόση : ΥΚ 
2.788,43, Τ 38,43. Δ 288,72, 3η δόση : ΥΚ 2.531,93, Τ 31.93. Δ 282,22, 4η δόση : ΥΚ 2.282,13,Τ 32.13, Δ 282,42, 5η δόση : ΥΚ 2.027,88, Τ 
27,88, Δ 278,17, 6η δόση : ΥΚ 1.775,52, Τ 25.52, Δ 275,81, 7η δόση : ΥΚ 1.521,45, Τ 21,45, Δ 271,74. 8η δόση : ΥΚ 1.268,88, Τ 18,88. Δ 
269,17, 9η δόση: ΥΚ 1.015,56, Τ 15.56, Δ 265,85. 10η δόση : ΥΚ 761,81 Τ 11,81, Δ 262,10, 11η δόση : ΥΚ 508,92 Τ 8,92 Δ 259 21 12η δόση: 
ΥΚ 255,38, Τ 7.77, Δ 258,06 

ς δόσεις της Gt  
1,72, 3η δόση : ΥΚ 2.531 

Καταβλητέες δόσεις της GOLDMAST: 1η δόση : Υπόλοιπο Κεφαλαίου (ΥΚ) 3.049,89, Τόκος (Τ) 0. Δόση <Δ) 300,18. 2η δόση : ΥΚ 2.788 43 Τ 
38.43, Δ 288,72, 3η δόση : ΥΚ 2.531,93, Τ 31,93, Δ 282,22, 4η δόση : ΥΚ 2.282,13, Τ 32.13. Δ 282,42, 5η δόση : ΥΚ 2.027.88, Τ 27,88, Δ 
278,17, 6η δόση : ΥΚ 1.775.52, Τ 25,52, Δ 275,81. 7η δόση: ΥΚ 1.521.45, Τ 21,45, Δ 271.74. 8η δόση : ΥΚ 1.268,88, Τ 18,88, Δ 269 17 9η 
δόση :ΥΚ 1.015.56, Τ 15,56, Δ 265,85, 10η δόση : ΥΚ 761,81 Τ 11,81, Δ 262,10, 11η δόση : ΥΚ 508,92 Τ 8,92, Δ 259,21, 12η δόση : ΥΚ 
250,00, Τ 7,77, Δ 258,06. 
4) Η συνολική ετήσια επιβάρυνση του κατόχου της κάρτας λόγω της χρήσης της ως πιστωτικής δίδεται υπό τη μορφή ποσοστού επί τοις εκατό, 
από το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) όπως αυτό ορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση Φ 1-938 9 (ΦΈΚ 
172 Β.21.3.91). Το ύψος του Σ.Ε.Π.Π.Ε. σήμερα είναι 17,702 % για την SlLVERMAST και 19,475% για την GOLDMAST και αντιστοιχεί στις 
υποθέσεις του αριθμητικού παραδείγματος. Το Σ.Ε.Π.Π.Ε. μπορεί να μεταβάλλεται από τον εκδότη της κάρτας αν μεταβληθούν τα στοιχεία που 
το αποτελούν (επιτόκιο κ.ά.), οπότε ο κάτοχος θα ενημερωθεί για το ύψος του με το μηνιαίο λογαριασμό που θα αποστέλλεται ο' αυτόν. 
Ο κάτοχος, ο οποίος έχει ήδη λάβει πλήρη γνώση της παρούσας σύμβασης πριν την υπογραφή της και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και στο 
σύνολο τους όλους τους όρους της, παραλαμβάνει ακριβές αντίγραφο τους με την παράδοση σε αυτόν την κάρτας του. 

Ε Γ Γ Υ Η Σ Η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

Ο Υπογράφων . 

Διεύθυνση Οικίας 

Κάτοχος Αρ. Δελτίου Ταυτότητας Τηλ.. 

Ημ/νία Έκδοσης & Αστυνομική Αρχή - „ . 

Εγγυώμαι ανεπιφύλακτα ως αυτοφειλέτης προς την ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ Α.Ε. με την παρούσα υπέρ του 

Πιστούχου . 

Αφού ανέγνωσα με προσοχή και αποδέχομαι τους παραπάνω όρους που διέπουν τη σύμβαση και την εγγύηση. 

Τόπος Ηερομηνία . 

Ο ΑΙΤΩΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΤΗ 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΙΙΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ένθετο 3α 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ένθετο 3β 

ΟΥΣΙαΔΕΙΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

1 . Γ Ε Ν Ι Κ Α 

1 . 1 . Μ ε τη σύμβαση αυτή η ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ Α.Ε. (στο εξής Εταιρία) χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (στο εξής κάτοχος), την πλαστική πιστωτική κάρτα (στο εξής 

κάρτα), το όνομα της οποίας προσδιορίζεται στην άλλη όψη του εντύπου αυτού, με τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι συνομολογούνται ως κύριοι και 

ουσιώδεις και των οποίων ο Κάτοχος ή οι Κάτοχοι ή/και ο Εγγυητής ανέγνωσαν, έλαβαν πλήρη γνώση και έγιναν ρητά και ανεπιφύλακτα πλήρως αποδεκτοί 

από αυτούς στο σύνολο τους με την υπογραφή της παρούσας. 

1.2 Τα στοιχεία του/των κατόχου/ων που αναγράφονται στην άλλη όψη του εντύπου αυτού (στο εξής Αίτηση-Ιύμ&αση) και όλα ία στοιχεία της αίτησης-

σύμβααης για τη χορήγηση ηιστωτικής Κάρτας κατά ρητή δήλωση του/ων κΰΐόχΟυ/ών είναι ακριβή στο σύνολο τους κοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης και ενιαίο με αυτή σύνολο. Ο/οι Κάτοχος/οι εξουσιοδοτεί/ουν ανέκκλητα, με την παρούσα την Εταιρία, να ενεργήσει οτιδήποτε για την εξακρίβωση 

τους, εφΰαον το επιθυμεί, καθώς και να απευθυνθεί στις Τράπεζες ή Ασφαλιστικές Εταιρίες που αναφέρει ο κάτοχος ότι συνεργάζεται. 

1.3. α)*ΚάρτΌ.» είναι τα πλαστικά δελτίο που επιτρέπει στον κάτοχο του να πραγματοποιεί πληρωμή αε κάποιο σημείο πώλησης, ανάληψη ή κατάθεση 

χαρτονομισμάτων και συναφείς πράξεις σε μηχανές ανάληψης χρημάτων ή Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές, β) -Εκδότης» είναι κάθε πρόσωπο το οποίο 

στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του παρέχει οε ένα άλλο πρόσωπο κάρτα, βάσει σύμβασης που συνάπτει με αυτό. γ) "Κάτοχος» είναι κάθε πρόσωπο, που 

κατόπιν σύμβασης που έχει συνάψει με έναν εκδότη, κοτέχει κάρτα, δ) "Κύρια κάρτα" είναι η αρχικά εκδιδόμενη βασικό κάρτα που εκδίδεται για λογαριασμό 

του κυρίου κατόχου. ε|"Πρόοθετη κάρτα" είναι η κάρτα, μέχρι και δύο το πολύ, την έκδοση των οποίων εγγράφως ζητούν οι αιτούντες πρόσθετη κάρτα και ο 

κάτοχος κύριας κάρτας στο όνομα τρίτου φυσικού προσώπου, αποδεχόμενος και για αυτήν τη χρέωση του λογαριασμού του. Μ ε την έννοια αυτή "Κάτοχος" 

της κάρτας είναι κάθε κάτοχος "κύριας" και "πρόσθετης" κάρτας. 

1.4. Η κάρτα εκδίδεται , ανήκει και παραμένει στην κυριότητα της Εταιρίας, καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύος τπς, φ έ ρ ε ι αποτυπωμένο το ονοματεπώνυμο 

του κατόχου, τη χρονική περίοδο που ισχύει και η χρήοη της είναι αυστηρά προσωπική. Ο κάτοχος, και μόνο αυτός, αποκτά το δικαίωμα χρήσης της 

κάρτας. Απαγορεύεται η μεταβίβαση, η παραχώρηση και η χρήση της οπό κάθε τρίτο πρόσωπο. Ο Κάτοχος οφείλει να επιστρέψει άμεσα την Κάρτα του 

στην Εταιρία, εφόσον του τη ζητήσει οποιοσδήποτε που ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση, ο Κάτοχος 

μπορεί να αοκήαει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα αύμβααπ, με έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρία, μέσα αε αποκλειστική προθεσμία 

δέκα (10] ημερών από την παραλαβή τπς Κάρτας. 

1.5. Personal Identification Number (PIN) είναι ο μοναδικός κωδικός Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης κατόχου κάρτας από ATM που χορηγεί η Εταιρία στον 

κάτοχο της κάρτας. Παράγεται ηλεκτρονικά υπό συνθήκες ασφάλειας που αποκλείουν κάθε δυνατότητα αναπαραγωγής του. Χρησιμοποιείται μόνο οε συνδυασμό με 

την κάρτα στην οποίο αντιστοιχεί για την πραγματοποίηση ειδικών συναλλαγών και ισοδυναμεί με την υπογραφή του κατόχου. 0 Κάτοχος οφείλει να ενημερώσει 

άμεσα εγγράφως και τηλεφωνικώς την Εταιρία, εάν εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της Κάρτας του, δεν παραλάβει το έντυπο γνωστοποίησης του PtN. 

1.6. Η κάρτα και ο κωδικός PIN παραδίδεται στον κάτοχο μέσω ταχυδρομείου. Μ ε την παραλαβή της κΰρτος, αρχική ή μετά από ανανέωση, ο κάτοχος 

υποχρεούται, πριν τη διενέργεια συναλλαγής, να υπογράφει αμέσως με στυλό διαρκείας στην ειδική θέση που υπάρχει στο σώμα της κάρτας για το ακοπό 

αυτό και έχει αποκλειστικά την ευθύνη για τη γνησιότητα της υπογραφής του. Ο κάτοχος πρέπει επίσης να απομνημονευθεί τον κωδικό PIN, να καταστρέψει το 

έντυπο γνωστοποίησης του και να τον τηρεί αυστηρό απόρρητο. 0 Κάτοχος, από τη στιγμή της παραλαβής τπς Κάρτας, υποχρεούται νια τη νόμιμη χρήση της 

Κάρτας και την ακριβή τήρηση των όρων της παρούσας. 

1.7. 0 κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα στην Ελλάδα π και στο εξωτερικό, εντός των οικονομικών ορίων που του έχουν γνωστοποιηθεί από την 

Εταιρία και μέοα στα χρονικά όρια ισχύος της Κάρτας ως μέσου πληρωμής για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις που φέρουν 

το διακριτικό σήμα της κάρτας του (VISA ή MASTERCARD). Σε συνδυασμό με τον κωδικό PIN, ο κάτοχος μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί την κάρτα του για να 

διενεργεί αναλήψεις μετρητών, από τραπεζικά καταστήματα και Αυτόματες Ταμειολογιοτικές Μηχανές (ATMs) που φέρουν αντίστοιχα το σήμα της κάρτας του, 

1.8. Η Εταιρίρ εγκρίνει κοι γνωστοποιεί εγγράφως στον κάτοχο ταυτόχρονο με την οποστολή της κάρτας το πιστωτικό όριο ποιι του παρέχεται, καθώς επίσης 

και το συμπεριλαμβανόμενο αε αυτό ανώτατο μηνιαίο, ημερήσιο και ανά πράξη όριο ανάληψης μετρητών. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει 

οποτεδήποτε το πιστωτικό όριο και τα αναφερόμενα όριο ανάληψης μετρητών. Μ ε αποκλειστική ευθύνη του κατόχου οι συναλλαγές με την κάρτα του πρέπει 

να γίνονται πάντα μέοα οτο πιστωτικό όριο που του ανακοινώνεται. 

1.9. Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσης που ισχύουν σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας, ο κάτοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε υποχρέωση ή ζημία 

που τυχόν θο προκύψει από τη χρήση της κάρτας, ανεξάρτητα οπό το πρόσωπο και τον τρόπο χρήσης, ως μη νόμιμης ή αντισυμβατικής. 

2 . Χ Ρ Η Σ Η - Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Ε Σ 

2 . 1 . 0 κάτοχος πρέπει: α) να χρησιμοποιεί την κάρτα σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την έκδοση και χρήση της και να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα 

μέτρα για τπν ασφαλή φύλαξη της κάρτας και των μέσων (προσωπικού αριθμού αναγνώρισης ταυτότητας ή άλλου κωδικού αριθμού) που επιτρέπουν τη 

χρησιμοποίηση της, β) να ειδοποιεί αμέσως, χωρίς καθυστέρηση τον εκδότη (ή το φορέα που αυτός έχει ορίσει) μόλις αντιληφθεί: • την απώλεια ή κλοπή της 

κάρτας ή των μέσων που επιτρέπουν τη χρησιμοποίηοή της, - τον καταλογισμό οτο λογαριασμό του οποιασδήποτε συναλλαγής που έγινε παρά τη βούληση του, 

- τυχόν σφάλμα ή άλλη ανωμαλία στην τήρηση TOU λογαριασμού του από τον εκδότη, γ) να μην καταγράφει τον προσωπικό του αριθμό αναγνώρισης ταυτότητας 

ή άλλο κωδικό αριθμό σε ευχερώς αναγνωρίσιμη μορφή, ιδιαίτερα επί της κάρτας ή άλλου αντικειμένου που φυλάσσει ή μεταφέρει μαζί με την κάρτα. 

2.2. Σε περίπτωση συναλλαγών μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, διαδικτύου (Internet) Π και κάθε άλλης μορφής προφορικής, έγγραφης ή ηλεκτρονικής 

εντολής χρέωσης, που φ έ ρ ε ι τα στοιχεία της κάρτας και κατά περίπτωση την υπογραφή του κατόχου, δεν απαιτείται π υπογραφή της απόδειξης πληρωμής και 

σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως παραγγελίες) αρκεί η υπογραφή του τυχόν υπάρχοντος δελτίου παραλαβής ως αποδεικτικού ολοκλήρωσης της συναλλαγής. 

2.3. Ι ε περίπτωση συναλλαγών μέσω ATM εκδίδεται μηχανογραφημένο δελτίο αποτύπωσης της πράξης και γίνεται εγγραφή οε σχετικό ημερολόγιο. Ο κάτοχος αποδέχεται 

ρητό και ανεπιφύλακτα ότι δεσμεύεται για τις πράξεις αυτές όπως αποτυπώνονται στις εκτυπώσεις του ημερολογίου ή του ηλεκτρονικού αρχείου της Τράπεζας. 

2.4. 0 κάτοχος ευθύνεται για την εξόφληση όλων των χρεώσεων ούμφωνα με τους όρους τπς παρούσης και χορηγεί ανέκκλητη εντολή στην Εταιρία: α) Να 

εξοφλεί γιο λογαριασμό του αποδείξεις πληρωμής, λογαριασμούς, εντολές, δελτία χρέωσης, αποδεικτικά, αναλήψεις μετρητών, που γίνονται με χρήση τπς 

κάρτας του και φέρουν τα στοιχεία της και τα οποία προσκομίζονται από συμβεβλημένες επιχειρήσεις και τράπεζες, β) Να χρεώνει το λογαριασμό του με τα 

αντίστοιχα ποοά. Σε περίπτωση ακύρωσης συναλλαγής π Εταιρία πιστώνει το λογαριασμό του κατόχου μόνο μετά την κατάθεση σε αυτόν του πιστωτικού 

σημειώματος που εκδίδει η επιχείρηση, 

2.5. Απαγορεύεται ρητώς ρτον κάτοχο να υπερβεί το καθορισμένο πιστωτικό όριο. Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό της υπέρβασης καθίσταται ΰμεσα απαιτητό, 

καταχωρείται κοι εξοφλείται με τον πρώτο μετά την υπέρβαση μηνιαίο λογαριασμό. 

2.6. Η Εταιρία δεν έχει έναντι του κατόχου οποιαδήποτε υποχρέωση, ανάμειξη ή ευθύνη, για τις πράξεις ή παραλείψεις των Επιχειρήσεων προς τον κάτοχο και 

αντίστροφα και νια κάθε είδους σχέση του κατόχου με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Ο κάτοχος δεν έχει το δικαίωμα να προβάλλει κοτά της Εταιρίας ισχυρισμούς, 

ενστάσεις, επιφυλάξεις, αντιρρήσεις, αξιώσεις για πράξεις, παραλείψεις, πλημμελή ή μη εκπλήρωση υποχρεώσεων, κατά τις συναλλαγές του με αυτές. 

2.7. 0 κάτοχος κύριας κάρτας, ο/οι κάτοχος/οι πρόσθετης κάρτας και ο τυχόν εγγυητής, δηλώνουν ότι είναι υπόχρεοι ως αυνοφειλέτες ευθύνονται από 

κοινού, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και για το σύνολο, οε ότι αφορά την εξόφληση όλων των χρεώσεων που έγιναν με χρήση των καρτών τους ή εξαιτίας αυτών, 

καθώς επίσης και γιο όλες τις επιβαρύνσεις τα τυχόν έξοδα και τους νόμιμους τόκους, εγγυώνται τέλος αμοιβαίους Ο κάθε ένας υπέρ του άλλου εις ολόκληρσν 

και αδιαίρετα ως αυτοιρειλέτες για την εξόφληση της οποιασδήποτε οφειλής και τπν πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων 

τους από την παρούσα σύμβαση προς την Εταιρία, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζάσεως, δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 

8 5 3 και 8 6 2 - 8 6 8 του Αστικού Κώδικα και συνομολογούν ότι κάθε ποοό χρέους θα δεσμεύει και ΤΟΥ κΰθε ένα χωριστό. 

3. ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΜΑΛ) 
3 . 1 - Η Εταιρία μια φορά το μήνα αποστέλλει στον κύριο κάτοχο, μέσω ταχυδρομείου, ΜΑΛ ο οποίος αφορά την κύρια και όλες τις πρόσθετες κάρτες. Κατ' 

εξαίρεση και κατά την κρίση της Εταιρίας μπορεί να γίνει αποστολή ΜΑΛ ή ειδοποίηση και στους κατόχους πρόσθετης κάρτας. 

3.2. Ο κάτοχος θεωρείτοι αμάχητα ότι παρέλαβε το ΜΑΛ και αποδέχθηκε πλήρως το περιεχόμενο του, εάν εντός 3 0 ημερών από την έκδοση του δεν 

ειδοποιήσει με συστημένη επιστολή την Εταιρία ότι α) δεν έλαβε τον ΜΑΛ του προηγούμενου μήνα, β) έχει βάσιμες αντιρρήσεις, που περιγράφει λεπτομερώς, 

για το περιεχόμενο του. Μετά την πάροδο τπς αναφερόμενης προθεσμίας ο/οι Κΰτοχος/οι ή/και ο Εγγυητής δεν έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει 

οποιοδήποτε ποσό και να προτείνει αντιρρήσεις, αφού τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχτηκε πλήρως όλες τις εγγραφές που έγιναν κοι το χρεωστικό του 

υπόλοιπο και δεν έχει πλέον δικαίωμα να το αμφισβητήσει, αναγνωρίζουν δ ε ότι μετά την πάροδο της αναφερομένης προθεσμίας κόθε ΜΑΛ κοι απόσπασμα 

του λογαριασμού που τηρείται για την ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ Α.Ε. μηχανογραφικά σε ηλεκτρονικό κέντρο και γενικότερα τα λογιστικά της βιβλία, θα αποτελούν πλήρη 

απόδειξη της οφειλής του/ων κατόχου/ων και του εγγυητή προς τπν ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ Α.Ε. από τη χρήση της/ων κάρτας/ων που του/ς χορηγήθηκαν. 

3.3. Στο ΜΑΛ αναφέρονται μεταξύ άλλων, α) η ημερομηνία έκόοοης του ΜΑΛ, β) οι συναλλαγές και οι αναλήψεις μετρητών που έχουν εξοφληθεί από την 

Εταιρία, κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει ο ΜΑΛ, γ) τόκοι και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, που αφορούν διαχειριοτικό-λειτουργικά έξοδα ανάληψης 

μετρητών, υπέρβαση πιστωτικού ορίου, συνδρομές και άλλα έξοδα, δ) όλες οι καταβολές που έγιναν από τον Κάτοχο για το χρονικό διάστημα που αφορά ο 

ΜΑΛ ε) το Συνολικό Ποσό της Οφειλής (ΣΠΟ), με την ένδειξη "νέο υπόλοιπο", στ) η Μηνιαία Ελάχιοτπ Καταβολή (ΜΕΚ), με την ένδειξη "ελάχιστη δόση", ζ) η 

ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να νίνει η καταβολή, π) το πιστωτικό όριο. 

3.4. Ως ΜΕΚ υπολογίζεται, ούμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην Εταιρία, το 3% επί του υφισταμένου υπολοίπου (με ελάχιστη καταβολή 1 0 

ευρώ) και μέχρι του ποσού του πιστωτικού ορίου την ημερομηνία έκδοσης του ΜΑΛ, όλο το τυχόν ποσό υπέρβασης του πιστωτικού ορίου, καθώς επίσης και 

τυχόν ανεξόφλητο ποσό ελάχιστης καταβολής του προηγούμενου ΜΑΛ. Στο ποαό που προκύπτει προστίθενται επιβαρύνσεις που αφορούν τόκους, προμήθειες 

ανάληψης μετρητών, υπέρβαση πιστωτικού ορίου, συνδρομές και έξοδα, 

3.5. Οι χρεώσεις των συναλλαγών που γίνονται στο εξωτερικό εκτός Ευρωζώνης θα μετατρέπονται σε Ευρώ με τιμή που ορίζεται από τους Οργανισμούς VISA 

International ή Europay Int. - Mastercard, κατά την ημέρα επεξεργασίας από αυτούς, πλέον των σχετικών εξόδων που στην περίπτωση της Europay Int. -

d είναι 1 % . Στο ΜΑΛ θο εμφανίζεται και το αντίτιμο των συναλλαγών αυτών, στο νόμισμα ατο οποίο πραγματοποιήθηκαν. 

Ι 3.6. 0 κάτοχος έχει την υποχρέωση να εξοφλεί το ΜΑΛ, επιλέγοντας την καταβολή του ΣΠΟ ή τη ΜΕΚ ή ενδιάμεσου ποσού, σε κάθε περίπτωση όμως 

||καταβάλλοντας τουλάχιστον το ποσό της ΜΕΚ, μέχρι τπν αναγραφόμενη ημερομηνία πληρωμής ή οποτεδήποτε άλλοτε ειδοποιηθεί εγγράφως από την Εταιρία. 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
1 . Σε περίπτωση καταβολής τπς ΜΕΚ ο λογαριασμός του κατόχου θα χρεώνεται με το εκάστοτε ισχύον ετήσιο συμβατικό επιτόκιο. Ο τόκος θα υπολογίζεται 

κάθε νέα χρέωση από την ημερομηνία έκδοσης του ΜΑΛ στονοποίο θα καταχωρείται. 

Οι αναλήψεις μετρητών θα είναι έντοκες από την ημερομηνία που διενεργήθηκαν, Η κάθε ανάληψη μετρητών από ATMs σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

•σης, που έχουν ως νόμισμα το Ευρώ, υπόκειται σε διαχειριστικά-λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται σε 2% επί του ποοού συναλλαγής. Η με οποιαδήποτε 

μορφή ανάληψη μετρητών επιβαρύνεται με 2% ως διαχειριοτικό-λειτουργικά έξοδα συν τις επιβαρύνσεις των Διεθνών Οργανισμών. Για όλες τις αναλήψεις 

ιπτών το ελάχιστο ποσό επιβάρυνσης των δισχειριστικών-λειτουργικών εξόδων ανέρχεται οτο 1,47 Ευρώ ανά συναλλαγή. Ειδικά για αναλήψεις μετρητών 

ρ υ η δ ι κ έ ς κορόνες υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση διαχειριστικών-λειτουρνικών εξόδων 0,05% επί του ποσού ανάληψης όπως ισχύει νια όλα τα κράτη-μέλη 

υρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ως νόμισμα το Ευρώ. 

Γο ύψος και οι τυχόν αναπροσαρμογές του ισχύοντος ετήσιου συμβατικού επιτοκίου και του υπερημερίας καθορίζεται από την Εταιρία και γνωστοποιείται 

ΌΧΟ εγγράφως μέσω του ΜΑΛ ή άλλου εντύπου ή μέσω του πολιτικού και οικονομικού τύηου. 

Μ | Η Εταιρία δικαιούται να χρεώνει, στον πρώτο ΜΑΛ κάθε δωδεκαμήνου από το μάνα που εκδόθηκε ή ανανεώθηκε η κάρτα, συνδρομή για την κύρια και 

για κάθε πρόοΒετη κάρτα, χωρίς άλλη ενημέρωση του/των καρτούχου/ων, ο/οι οποίος/οι με την παρούσα παρέχουν τπ ρητή και ανέκκλητη έγκριση του/ς. 

Η . Σε περίπτωση υπέρβασης του πιστωτικού ορίου η Εταιρία χρεώνει το λογαριασμό του κατόχου με πρόσθετη επιβάρυνση 2% (δύο επί τοις εκατό) επί του 

iflOpou της υπέρβασης κάθε μήνα ως ποινική ρήτρα. 

Η Β . Εάν π οριζόμενη στο ΜΑΛ ημερομηνία πληρωμής παρέλθει, χωρίς ο κάτοχος να εξοφλήσει την οφειλή του, καθίσταται υπερήμερος χωρίς καμία άλλη 

ίβ ί ΐργε ια ή ειδοποίηση του από την Εταιρία κοι η δυνατότητα χρήσης της κάρτας του περιορίζεται. Η εκάστοτε ληξιπρόθεσμη οφειλή που εμφανίζεται στο ΜΑΛ 

Και συμπεριλαμβάνει κεφάλαιο, τόκους και άλλα έξοδα, επιβαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα τόκο υπερημερίας, από την επομένη της οριζόμενης ως 

ημερομηνίας πληρωμής. Όλα τα έξοδα για τπν είσπραξη καθυστερημένου λογαριασμού βαρύνουν τον/ους Κάτοχο/ους ή/ και τον Εγγυητή. 

4 . 7 . Σε περίπτωση μη εξόφλησης ΜΑΛ δύο φορές και μετά την παρέλευση της προθεσμίας του όρθρου 3.2., η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει 

μονομερώς και χωρίς άλλη ενέργεια την παρούσα, να ανακαλέσει τπν ισχύ κοι το δικαίωμα χρήσης της κύριας και κάθε άλλης πρόσθετης κάρτας, να θεωράοει 

άμεσα απαιτητό και ληξιπρόθεσμο το σύνολο τπς οφειλής και να αναγγείλει την καταννελία σε πληροφοριακό αρχείο δεδομένων οικονομικής συναλλακτικής 

τάξης. Τυχόν εξώδικα ή δικαστικά έξοδα για την είσπραξη ή εξασφάλιση ληξιπροθέσμων οφειλών βαρύνουν τον/ους κΰτοχο/ους ή και τον εγγυητή. 

4.8. ΣΕ περίπτωση ανεξόφλητης και ληξιπρόθεσμης οφειλής οι κάτοχοι και ή ο εγγυητής εξουσιοδοτούν ανέκκλητα με την παρούσα την Εταιρία κατά την κρίση 

της και χωρίς ειδοποίηση, να χρεώνει μονομερώς και χωρίς άλλη ούμπροξή του με το ποσό της οφειλής κΰθε μορφής τραπεζικού λογαριασμού που τυχόν 

τηρούν στην Αγροτικό Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (Υποθετικό Παράδειγμα Εκτοκισμού υπάρχει στην παρ. 11). 

Ί της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του κατόχου. Ο 

9 . Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Τ Η Τ Α Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν 

Αποκλειστικά αρμόδια κατό τόπο για τπν επίλυση κάθε τυχόν διαφοράς από η 

εφαρμοστέο Δίκαιο το Ελληνικό. 

• JJ.J:H:B 

• 

Κάτοχος Αρ. Δελτίου Ταυτότητας 

Ημ/νία Έκόοοης & Αστυνομική Αρχή 

Εγγυώμαι ανεπιφύλακτα ως αυτοφειλέτης προς την ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ Α.Ε. με την παρούσα υπέρ του 

Πιοτούχου 

Αφού ανέγνωοα με προοοχή και αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους που διέπουν τπ σύμβαση και τπν εγγύηση. 

Τόπος Ημερομηνία 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΤΗ . 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ένθετο 4α 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΙΙΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ένθετο 4β 

1.1. Με τη σύμβαση αυτή η ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ ΑΕ. (στο εξής Εταιρία) χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (οτο εξής κάτοχος), την πλαστική πιστωτική 
κάρτα (οτο εξής κάρτα), το όνομα της οποίας προσδιορίζεται στην άλλη άψη του εντύπου αυτού, με τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι 
συνομολογούνται ως κύριοι και ουσιώδεις και των οποίων ο Κάτοχος η οι Κάτοχοι ή / και ο Εγγυητής ανέγνωσαν, έλαβαν πλήρη γνώση και 
έγιναν ρητά και ανεπιφύλακτα πλήρως αποδεκτοί από αυτούς στο σύνολα τους με την υπογραφή της παρούσας, 
1.2 Τα στοιχεία του/των κατόχου/ων που αναγράφονται στην άλλη όψη του εντύπου αυτού (οτο εξής Αιτηση-Συμβαση) και όλα τα στοιχεία της 
αίτησης-σύμβασης για την χορήγηση Πιστωτικής Κάρτας κατά ρητή δήλωση του/ων κατόχου/ων είναι ακριβή οτο ούνολό τους και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, και ενιαίο με αυτή σύνολο. Ο/οι Κάτοχος/οι εξουσιοδοτεί/ουν ανέκκλητα, με την παρούσα την Εταιρία, να 
ενεργήσει οτιδήποτε για την εξακρίβωση τους. εφόσον το επιθυμεί, καθώς και να απευθυνθεί στις Τράπεζες ή Ασφαλιστικές Εταιρίες που 
αναφέρει ο κάτοχος ότι συνεργάζεται. 
1.3.α)«Κάρτα» είναι το πλαστικό δελτίο που επιτρέπει στον κάτοχο του να πραγματοποιεί πληρωμή σε κάποιο σημείο πώλησης, ανάληψη ή 
κατάθεση χαρτονομισμάτων και συναφείς πράξεις οε μηχανές ανάληψης χρημάτων ή Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές, β) "Εκδότης» είναι 
κάθε πρόσωπο το οποίο οτο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του παρέχει σε ένα άλλο πρόσωπο κάρτα, βάσει σύμβασης που συνάπτει με αυτά. γ) 
'•Κάτοχος»' είναι κάθε πρόσωπο, που κατόπιν σύμβασης που έχει συνάψει με έναν εκδότη, κατέχει κάρτα, ο) "Κύρια κάρτα" είναι η αρχικά 
εκδιδόμενη βασική κάρτα που εκδίδεται για λογαριασμό του κυρίου κατόχου. ε)"Πρόσθετη κάρτα" είναι η κάρτα, μέχρι και δύο το πολύ, την 
έκδοση των οποίων εγγράφως ζητούν οι αιτούντες πρόσθετη κάρτα και ο κάτοχος κύριας κάρτας στο όνομα τρίτου φυσικού προσώπου, 
αποδεχόμενος και για αυτήν τη χρέωση του λογαριασμού του. Με την έννοια αυτή "Κάτοχος" της κάρτας είναι κάθε κάτοχος "κύριας" και 
"πρόσθετης" κάρτας. 

1.4. Η κάρτα εκδίδεται, ανήκει και παραμένει στην κυριότητα της Εταιρίας, καθ' όλη την διάρκεια της ισχύος της, φέρει αποτυπωμένο το 
ονοματεπώνυμο του κατόχου, τη χρονική περίοδο που ισχύει και η χρήση της είναι αυστηρά προσωπική. Ο κάτοχος, και μόνο αυτός, αποκτά το 
δικαίωμα χρήσης της κάρτας. Απαγορεύεται η μεταβίβαση, η παραχώρηση και η χρήση της από κάθε τρίτο πρόσωπο. Ο Κάτοχος οφείλει να 
επιστρέψει άμεσα την Κάρτα του στην Εταιρία, εφόσον του τη ζητήσει οποιοσδήποτε που ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας, 
χωρίς να απαπείται αιτιολόγηση. Ο Κάτοχος μπορεί να ασκήοει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη ειδοποίηση 
προς την Εταιρία, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της Κάρτας. 
1.5.Personal Identification Number (PIN) είναι ο μοναδικός κωδικός Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης κατόχου κάρτας από ATM που χορηγεί η 
Εταιρία οτον κάτοχο της κάρτας. Παράγεται ηλεκτρονικά υπό συνθήκες ασφάλειας που αποκλείουν κάθε δυνατότητα αναπαραγωγής του. 
Χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυοσμό με την κάρτα στην οποία αντιστοιχεί για την πραγματοποίηση ειδικών συναλλαγών και ισοδυναμεί με την 
υπογραφή του κατόχου. Ο Κάτοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα εγγράφως και τηλεφωνικώς την Εταιρία, εάν εντός δέκα (10) ημερών από την 
παραλαβή της Κάρτας του, δεν παραλάβει το έντυπο γνωστοποίησης του PIN. 
1.6. Η κάρτα και ο κωδικός PIN παραδίδεται στον κάτοχο μέσω ταχυδρομείου. Με την παραλαβή της κάρτας, αρχική ή μετά από ανανέωση, ο 
κάτοχος υποχρεούται, πριν τη διενέργεια συναλλαγής, να υπογράφει αμέσως με στυλό διαρκείας στην ειδική θέση που υπάρχει στο σώμα της 
κάρτας για το σκοπό αυτό και έχει αποκλειστικά την ευθύνη για τη γνησιότητα της υπογραφής του. Ο κάτοχος πρέπει επίσης να 
απομνημονεύσει τον κωδικό PIN, νο καταστρέψει το έντυπο γνωστοποίησης του και να τον τηρεί αυστηρά απόρρητο. Ο Κάτοχος, από την 
στιγμή της παραλαβής της Κάρτας, υποχρεούται για τη νόμιμη χρήση της Κάρτας και την ακριβή τήρηση των όρων της παρούσας. 
1.7. Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, εντός των οικονομικών ορίων που του έχουν 
γνωστοποιηθεί από την Εταιρία και μέσα στα χρονικά όρια ισχύος της Κάρτας ως μέσου πληρωμής για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από 
τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις που φέρουν το διακριτικό σήμα της κάρτας του (VISA ή MASTERCARD). Σε συνδυασμό με τον κωδικό ΡΙΝΊ ο 
κάτοχος μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί την κάρτα του για να διενεργεί αναλήψεις μετρητών, από τραπεζικά καταστήματα και Αυτόματες 
Ταμειολογιοτικές Μηχανές (ATM) που φέρουν αντίστοιχα το σήμα της κάρτας του. 
1.8. Η Εταιρία εγκρίνει και γνωστοποιεί εγγράφως στον κάτοχο ταυτόχρονα με την αποστολή της κάρτας το πιστωτικό όριο που του παρέχεται, 
καθώς επίσης και το συμπεριλαμβανόμενο σε αυτό ανώτατο μηνιαίο, ημερήσιο και ανά πράξη όριο ανάληψης μετρητών. Η Εταιρία έχει το 
δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε το πιστωτικό όριο και τα αναφερόμενα όρια ανάληψης μετρητών. Με αποκλειστική ευθύνη του κατόχου οι 
συναλλαγές με την κάρτα του πρέπει να γίνονται πάντα μέσα οτο πιστωτικό όριο που του ανακοινώνεται. 
1.9. Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσης που ισχύουν σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας, ο κάτοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε 
υποχρέωση ή ζημία που τυχόν θα προκύψει από τη χρήση της κάρτας, ανεξάρτητα από το πρόσωπο και τον τρόπο χρήσης, ως μη νόμιμης ή 
αντισυμβσπκής. 

2.1. Ο κάτοχος πρέπει: α) να χρησιμοποιεί την κάρτα σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την έκδοση και χρήση της και να λαμβάνει όλα τα 
προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη της κάρτας και των μέσων (προσωπικού αριθμού αναγνώρισης τουτότητας ή άλλου κωδικού 
αριθμού) που επιτρέπουν την χρησιμοποίηση της. β) να ειδοποιεί αμέσως, χωρίς καθυστέρηση τον εκδότη (ή το φορέα που αυτός έχει ορίσει) 
μόλις αντιληφθεί: - την απώλεια ή κλοπή της κάρτας ή των μέσων που επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση της, - τον καταλογισμό στο λογαριασμό του 
οποιασδήποτε συναλλαγής που έγινε παρά τη βούληση του, - τυχόν σφάλμα ή άλλη ανωμαλία στην τήρηση του λογαριασμού του από τον 
εκδότη, γ) να μην καταγράφει τον προσωπικό του αριθμό αναγνώρισης ταυτότητας ή άλλο κωδικό αριθμό σε ευχερώς αναγνωρίσιμη μορφή, 
ιδιαίτερα επί της κάρτας ή άλλου αντικειμένου που φυλάσσει ή μεταφέρει μαζί με την κάρτα. 

2.2. Σε περίπτωση συναλλαγών μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, διαδικτύου (Internet) ή και κάθε άλλης μορφής προφορικής, έγγραφης ή 
ηλεκτρονικής εντολής χρέωσης, που φέρει τα στοιχεία της κάρτας και κατά περίπτωση την υπογραφή του κατόχου, δεν απαιτείται η υπογραφή 
της απόδειξης πληρωμής και σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως παραγγελίες) αρκεί η υπογραφή του τυχόν υπάρχοντος δελτίου παραλαβής ως 
αποδεικτικού ολοκλήρωσης της συναλλαγής. 
2.3. Σε περίπτωση συναλλαγών μέσω ATM εκδίδεται μηχανογραφημένο δελτίο αποτύπωσης της πράξης και γίνεται εγγραφή σε σχετικό 
ημερολόγιο. Ο κάτοχος αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεσμεύεται για τις πράξεις αυτές όπως αποτυπώνονται στις εκτυπώσεις του 
ημερολογίου ή του ηλεκτρονικού αρχείου της Τράπεζας. 
2.4. Ο κάτοχος ευθύνεται για την εξόφληση όλων των χρεώοεων σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και χορηγεί ανέκκλητη εντολή στην 
Εταιρία: α) Να εξοφλεί για λογαριασμό του αποδείξεις πληρωμής, λογαριασμούς, εντολές, δελτία χρέωσης, αποδεικτικά, αναλήψεις μετρητών, 
που γίνονται με χρήση της κάρτας του και φέρουν τα στοιχεία της και τα οποία προσκομίζονται από συμβεβλημένες επιχειρήσεις και τράπεζες. 
β) Να χρεώνει το λογαριασμό του με τα αντίστοιχα ποσά. Σε περίπτωση ακύρωσης συναλλαγής η Εταιρία πιστώνει το λογαριασμό του κατόχου 
μόνο μετά την κατάθεση σε αυτήν του πιστωτικού σημειώματος που εκδίδει η επιχείρηση. 
2.5. Απαγορεύεται ρητώς στον κάτοχο να υπερβεί το καθορισμένο πιστωτικό όριο. Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό της υπέρβασης καθίσταται 
άμεσα απαιτητό, καταχωρείται και εξοφλείται με τον πρώτο μετά την υπέρβαση μηνιαίο λογαριασμό. 
2.6. Η Εταιρία δεν έχει έναντι του κατόχου οποιαδήποτε υποχρέωση, ανάμειξη ή ευθύνη, για τις πράξεις ή παραλείψεις των Επιχειρήσεων προς 
τον κάτοχο και αντίστροφα και για κάθε είδους σχέση του κατόχου με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Ο κάτοχος δεν έχει το δικαίωμα να 
προβάλλει κατά της Εταιρίας ισχυρισμούς, ενστάσεις, επιφυλάξεις, αντιρρήσεις, αξιώσεις για πράξεις, παραλείψεις, πλημμελή ή μη εκπλήρωση 
υποχρεώσεων, κατά τις συναλλαγές του με αυτές. 
2.7. Ο κάτοχος κύριας κάρτας, ο/οι κάτοχοςΌι πρόσθετης κάρτας και ο τυχόν εγγυητής, δηλώνουν ότι είναι υπόχρεοι ως συνοφειλέτες 
ευθύνονται από κοινού, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και για το σύνολο, σε ότι αφορά την εξόφληση όλων των χρεώσεων που έγιναν με χρήση των 
καρτών τους ή εξαιτίας αυτών, καθώς επίσης και για όλες τις επιβαρύνσεις τα τυχόν έξοδα και τους νόμιμους τόκους, εγγυώνται τέλος 
αμοιβαίως ο κάθε ένας υπέρ του άλλου εις ολόκληρον και αδιαίρετα ως αυτοφειλέτες γιο την εξόφληση της οποιασδήποτε οφειλής και την 
πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων τους από την παρούσα σύμβαση προς την Εταιρία, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 853 και 862-868 του Αστικού Κώδικα και συνομολογούν ότι 
κάθε ποσό χρέους θα δεσμεύει και τον κάθε ένα χωριστά. 

3.1. Η Εταιρία μια φορά το μήνα αποστέλλει οτον κύριο κάτοχο, μέσω ταχυδρομείου. ΜΑΛ ο οποίος αφορά την κύρια και όλες τις πρόσθετες 
κάρτες. Κατ' εξαίρεση και κατά την κρίση της Εταιρίας μπορεί να γίνει αποστολή ΜΑΛ ή ειδοποίηση και στους κατόχους πρόσθετης κάρτας. 
3.2. Ο κάτοχος θεωρείται αμάχητα ότι παρέλαβε το ΜΑΛ και αποδέχθηκε πλήρως το περιεχόμενο του, εάν εντός 30 ημερών από την έκδοση του 
δεν ειδοποιήσει με συστημένη επιστολή την Εταιρία ότι α) δεν έλαβε τον ΜΑΛ του προηγούμενου μήνα. β) έχει βάσιμες αντιρρήσεις, που 
περιγράφει λεπτομερώς, για το περιεχόμενο του. Μετά την πάροδο της αναφερόμενης προθεσμίας ο/οι Κάτοχος/οι ή /και ο Εγγυητής δεν έχει 
το δικαίωμα να αμφισβητήσει οποιοδήποτε ποσό και να προτείνει αντιρρήσεις, αφού τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχτηκε πλήρως όλες τις 
εγγραφές που έγιναν και το χρεωστικό του υπόλοιπο και δεν έχει πλέον δικαίωμα να το αμφισβητήσει, αναγνωρίζουν δε ότι μετά την πάροδο της 
αναφερομένης προθεσμίας κάθε ΜΑΛ και απόσπασμα του λογαριασμού που τηρείται για την ΑΤΕ Κάρτα Α.Ε. μηχανογραφικά σε ηλεκτρονικό 
κέντρο και γενικότερα τα λογιστικά της βιβλία, θα αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής του/ων κατόχου/ων και του εγγυητή προς την ΑΤΕ 
Κάρτα Α. Ε. από τη χρήση της/ων κάρτας/ων που του/ς χορηγήθηκαν. 

3.3. Στο ΜΑΛ αναφέρονται μεταξύ άλλων: α) η ημερομηνία έκδοσης του ΜΑΛ, β) οι συναλλαγές και οι αναλήψεις μετρητών που έχουν εξοφληθεί 
από την Εταιρία, κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει ο ΜΑΛ, γ) τόκοι και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, που αφορούν διαχειριστικό 
-λειτουργικά έξοδα ανάληψης μετρητών, υπέρβαση πιστωτικού ορίου, συνδρομές και άλλα έξοδα, δ) όλες οι καταβολές που έγιναν από τον 
Κάτοχο για το χρονικό διάστημα που αφορά ο ΜΑΛ. ε) το Συνολικό Ποσό της Οφειλής (ΣΠΟ),με την ένδειξη "νέο υπόλοιπο', οτ) η Μηνιαία 
Ελάχιστη Καταβολή (ΜΕΚ), με την ένδειξη "ελάχιστη δόση", ζ) η ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να γίνει η καταβολή, η) το πιστωτικό 
όριο. 
3.4. Ως ΜΕΚ υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην Εταιρία, το 5% επί του υφισταμένου υπολοίπου (με ελάχιστη 
καταβολή 10 ευρώ) και μέχρι του ποσού του πιστωτικού ορίου την ημερομηνία έκδοσης του ΜΑΛ, όλο το τυχόν ποσό υπέρβασης του 
πιστωτικού ορίου, καθώς επίσης και τυχόν ανεξόφλητο ποσό ελάχιστης καταβολής του προηγούμενου ΜΑΛ. Στο ποσό που προκύπτει 
προστίθενται επιβαρύνσεις που αφορούν τόκους, προμήθειες ανάληψης μετρητών, υπέρβαση πιστωτικού ορίου, συνδρομές και έξοδα. 
3.5. Οι χρεώσεις των συναλλαγών που γίνονται στο εξωτερικό εκτός Ευρωζωνης θα μετατρέπονται σε Ευρώ με τιμή που ορίζεται από τους 
Οργανισμούς VISA International ή Europay Int. - Mastercard, κατά την ημέρα επεξεργασίας από αυτούς, πλέον των σχετικών εξόδων που στην 
περίπτωση της Europay Int. - Mastercard είναι 1%. Στο ΜΑΛ θα εμφανίζεται και το αντίτιμο των συναλλαγών αυτών, στο νόμισμα στο οποίο 
πραγματοποιήθηκαν. 
3.6. Ο κάτοχος έχει την υποχρέωση να εξοφλεί το ΜΑΛ, επιλέγοντας την καταβολή του ΣΠΟ ή τη ΜΕΚ ή ενδιάμεσου ποσού, σε κάθε περίπτωση 
όμως καταβάλλοντος τουλάχιστον το ποσό της ΜΕΚ, μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία πληρωμής ή οποτεδήποτε άλλοτε ειδοποιηθεί 
εγγράφως από την Εταιρία. 

5.1. Η Εταιρία ανανεώνει κάθε δωδεκάμηνο, από το μήνα που εκδόθηκε ή ανανεώθηκε η Κάρτα την ισχύ της. χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση 
του κατόχου. Ο Κάτοχος ευθύνεται άμεσα για την εξόφληση όλου του ποσού της ετήσιας συνδρομής της Κάρτας (Κύριας και Πρόσθετης) εντός 
της ημερομηνίας πληρωμής που αναφέρεται στο ΜΑΛ. Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν παραλάβει την ανανεωμένη κάρτα του μέχρι το τέλος 
του μήνα λήξης της προηγούμενης, πρέπει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρία. Εάν ο κάτοχος δεν επιθυμεί την ανανέωση της κάρτας του 
υποχρεούται να ειδοποιήσει με συστημένη επιστολή την Εταιρία τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της κάρτας, ώστε να μην 
επιβαρυνθεί την ετήσια συνδρομή. Σε κάθε άλλη περίπτωση ευθύνεται για την εξόφληση της ετήσιας συνδρομής τόσο της κύριας όσο και των 
τυχόν πρόσθετων καρτών. 

5.2. Ο κάτοχος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα οποτεδήποτε χωρίς να αιτιολογήσει την απόφαση του. Στην περίπτωση αυτή: α) 
αποστέλλει στην Εταιρία έγγραφη δήλωση της απόφασης του και επισυνάπτει κατεστραμμένη (με κοπή ή άλλο τρόπο) την κάρτα τουΓ κύρια και 
τυχόν πρόσθετες, β) ευθύνεται για τις χρεώσεις από συναλλαγές που έγιναν μέχρι την επιστροφή της κάρτας, γ) εξοφλεί το σύνολο της οφελής 
του εντός 10 ημερών, 
5-3. Σε περίπτωση που η Εταιρία διαπιστώσει αθέτηση οποιουδήποτε όρου της παρούσης ή για άλλη νόμιμη αιτία, έχει το δικαίωμα, χωρίς να 
αιτιολογήσει την απόφαση της, να καταγγείλει την παρούσα και να ακυρώσει την κάρτα, ειδοποιώντας εγγράφως τον κάτοχο και τις 
συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος υποχρεούται να εξοφλήσει το ΣΠΟ του αμέσως μετά την καταγγελία και μέχρι την 
ημερομηνία πληρωμής που αναφέρεται στο ΜΑΛ. Σε άλλη περίπτωση καθίσταται υπερήμερος και εφαρμόζονται αντίστοιχα τα προβλεπόμενα 
στην παρούαα. Ο κάτοχος οφείλει να διακόψει αμέσως την χρήση της κάρτας και να την παραδώσει χωρίς καθυστέρηση και αντίρρηση στην 
ΑΤΕ Κάρτα Α.Ε. ή στο πλησιέστερο κατάστημα της ΑΤΕ. 
5-4. Ακύρωση της κύριας κάρτας συνεπάγεται ταυτόχρονα και ακύρωση κάθε άλλης συνδεδεμένης πρόσθετης κάρτας. Ο κάτοχος οφείλει να 
επιστρέψει αμέσως την/τις κάρτες στην Εταιρία. Απαγορεύεται η χρήση της κάρτας μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος που αναγράφεται 
επάνω στην κάρτα ή μετά την καταγγελία ή και ακύρωση της από την Εταιρία και οποιοσδήποτε τρόπος χρήσης της συνιστά παράνομη και 
αξιόποινη πράξη. Πάντως, ο/οι Κάτοχος/οι και ο τυχόν εγγυητής ευθύνονται για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με βάση την 
κάρτα μέχρι την επιστροφή της/ους στην Εταιρία. 

6.1. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, εκούσιας ή ακούσιας διαρροής του PIN ο κάτοχος υποχρεούται αμέσως να ειδοποιεί, μέσω τηλεφώνου η 
με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, να επιβεβαιώνει με έγγραφη δήλωση το γεγονός και να προσφέρει κάθε δυνατή συνδρομή στην 
Εταιρία για την εξάλειψη οποιασδήποτε δυσμενούς συνέπειας. Επίσης, αν του ζητηθεί από την Εταιρία, θα πρέπει άμεσα να καταθέσει υπεύθυνη 
δήλωση με το ειδικά έντυπο που ορίζεται από το Νόμο. 
6.2. Παράλειψη δήλωσης της απώλειας από τον κάτοχο θεωρείται βαριά αμέλεια. Μέχρι τη γνωστοποίηση στον εκδότη ο κάτοχος ευθύνεται για 
τις ζημιές που έχει υποστεί συνεπεία της απώλειας ή κλοπής της κάρτας μέχρις ενός ορίου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 €, εκτός εάν 
από βαριά αμέλεια δεν έχει τηρήσει τους όρους της παρούσας ή έχει ενεργήσει με δόλο, οπότε ευθύνεται για όλες τις συναλλαγές ανεξαρτήτως 
ποσού. Από το χρόνο της γνωστοποίησης στον εκδότη ο κάτοχος δεν φέρει πλέον ευθύνη για τις ζημιές από την απώλεια ή την κλοπή της 
κάρτας, εκτός εάν έχει ενεργήσει με δόλο. Επίοης ο κάτοχος δεν ευθύνεται για τις συναλλαγές για τις οποίες η αναγνώριση ταυτότητας 
περιορίζεται στη χρησιμοποίηση εμπιστευτικού κωδικού αριθμού ή άλλης παρόμοιας απόδειξης ταυτότητας, χωρίς να απαιτείται επίδειξη ή 
ηλεκτρονική αναγνώριση της κάρτας. 

6.3. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, με την επιφύλαξη της τήρησης των όρων της παρούσης και με τη σύμφωνη γνώμη του κατόχου, η 
Εταιρία δύναται να εκδώσει και να του χορηγήσει νέα κάρτα και PIN. 

Ο/οι κάτοχοςάι παρέχει/ouv τη ρητή συγκατάθεση του/τους ώστε: α) η Εταιρία, ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται μαζί της. 
να τηρούν αρχείο δεδομένων, ηλεκτρονικό ή μη. με τα ατομικά του στοιχεία, που δηλώθηκαν στην παρούσα και με αυτά που αφορούν τις 
συναλλαγές με την κάρτα του. β) να τα επεξεργάζονται, να τα ελέγχουν και να τα διασταυρώνουν με αντίστοιχα στοιχεία άλλων οργανισμών 
(που εκδίδουν και χορηγούν κάρτες ή καταγράφουν την πιστοληπτική ικανότητα πελατών ή διενεργούν έρευνες αγοράς) και να τα γνωστοποιούν 
σε αυτούς, γ) η Εταιρία να γνωστοποιεί τα στοιχεία αυτά σε εταιρίες του Ομίλου της Αγροτικής Τράπεζας. 

8.1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους της παρούσας. Κάθε μεταβολή θα γνωστοποιεί™ εγγράφως στον 
κάτοχο με επιστολή ή μέσω του ΜΑΛ. Σε περίπτωση που ο κάτοχος διαφωνεί μπορεί να καταγγείλει με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 5.2. 
τη σύμβαση εντός 20 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση και σε περίπτωση περαιτέρω χρήσης της κάρτας, 
τεκμαίρεται αμάχητα ότι υπάρχει ρητή αποδοχή της τροποποίησης, στο σύνολο της. 
8.2. Μεταβολή επιτοκίου, ετήσιου συμβατικού ή υπερημερίας, ή ποσού συνδρομής, άλλων επιβαρύνσεων, πιστωτικού ορίου και ορίου ανάληψης 
μετρητών, δεν θεωρούνται τροποποιήσεις της παρούσης, και η γνωστοποίηση τους στον κάτοχο γίνεται μέσω ΜΑΛ ή άλλου εγγράφου. Η μη 
καταγγελία της παρούσης από τον κάτοχο, σύμφωνα με την αναφερόμενη σχετική διαδικασία, θεωρείται ρητή αποδοχή κάθε μεταβολής. 
8.3. Ο κάτοχος υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως την Εταιρία για κάθε αλλαγή των στοιχείων που δηλώνει στην παρούσα αίτηοη-
σύμβαση, όπως μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, κάθε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας ή και εργασίας του και σε κάθε περίπτωση της 
διεύθυνσης που δηλώνει στην παρούσα για την παραλαβή των μηνιαίων αναλυτικών λογαριασμών της κάρτας του. Ρητά συμφωνείται ότι μέχρι 
τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκαιρα στην παλιά διεύθυνση. 

Αποκλειστικά αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση κάθε τυχόν διαφοράς από την παρούσα ή εξαιτίας αυτής, ορίζονται τα Δικαστήρια της πόλης 
της Αθήνας και εφαρμοστέο Δίκαιο το Ελληνικό. 

Ο/οι κάτοχος/οι ή και ο εγγυητής παρέχει/ουν στην Εταιρία τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του/ς και της παρέχει/ουν το δικαίωμα και 
την εξουσιοδοτεί/ουν να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο τα στοιχεία που αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (πλην των ευαίσθητων), 
όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 2472/1997, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ή θα περιέλθουν στην Εταιρία στο μέλλον, στα 
πλαίσια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ή δηλώθηκαν ή θα δηλωθούν από τον/ους κάτοχο/ους ή και τον εγγυητή στην Εταιρία εξαιτίας 
της αίτησης ή της εγγύησης για χορήγηση κάρτας και τα στοιχεία τα οποία αφορούν την κίνηση του λογαριασμού του/ςΓ καθώς επίοης και να 
επεξεργάζεται κατά την κρίση της τα στοιχεία αυτά κατά την έννοια της συλλογής, καταχώρησης, οργάνωσης, αποθήκευσης, χρήσης, 
διαβίβασης, διάδοσης ή κάθε άλλης μορφής διάθεσης, συσχέτισης και διασύνδεσης, μέχρι την πλήρη παραγραφή κάθε αξίωσης που συνδέεται 
με αυτά. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα διατηρηθεί και μετά τη λήξη της σύμβασης κοι για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Στα 
προσωπικά Δεδομένα που θα τύχουν επεξεργασίας περιλαμβάνονται και όσα είναι καταχωρημένα στο όνομα του/ων κατόχου/ων και εγγυητή στο 
Αρχείο Πληροφοριών "Τειρεσίας» ή άλλο ανάλογο. Επίσης ο/οι κάτοχος/οι και ο εγγυητής παρέχευάυν την εξουσιοδότηση και συγκατάθεση 
του/ς να γνωστοποιούνται το ανωτέρω στοιχεία προς χρήση από συνεργαζόμενα με την Εταιρία φυσικά και νομικά πρόσωπα και συμβεβλημένες 
επιχειρήσεις προς τις οποίες έχει αναθέσει ολικά ή μερικά την εκτέλεση της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με 
το Νόμο, που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στα προγράμματα χρήσης της κάρτας, προκειμένου να διαχειρισθούν τα προγράμματα 
παροχών μέσω της κάρτας, να προωθήσουν τις πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών, να προωθήσουν από απόσταση τα δικά της 
χρηματοοικονομικά προϊόντα ή και τα προϊόντα/υπηρεσίες επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο με ουτή όμιλο, και στα πλαίσια ενημέρωσης του 
κατόχου σχετικά με άλλες υπηρεσίες ή προϊόντα τα οποία κατά την κρίση της Εταιρίας ενδεχομένως θα ενδιαφέρουν τον κάτοχο και τον 
εγγυητή. Επίσης, ο/οι κάτοχος/οι και ο εγγυητής παρέχει/ουν προς την Εταιρία την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του/ς για τη διαβίβαση ή 
γνωστοποίηση των στοιχείων που επιβάλλεται από το Νόμο ή δικαστική απόφαση, καθώς και για την παροχή πληροφοριών προς τα Διατραπεζικά 
Συστήματα Συναλλαγών ή Αρχεία Πληροφοριών με σκοπό την εκτέλεση των συναλλαγών και την προστασία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
και προς άλλες Εταιρίες έκδοσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και γενικά προς κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναφορικά με την 
πιστωτική του/ς σχέση με την Εταιρία, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικές με την περιουσιακή του/ς κατάσταση και το πιστωτικό ιστορικό 
του/ς. 

Ο/οι κάτοχος/οι και ο εγγυητής διατηρεί/ούν το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης που παρέχει ο Νόμος καθώς και το δικαίωμα της εξαίρεσης 
του/ς από την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς προώθησης πωλήσεων από απόσταση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2.934,70 € 
1) Ισχύει στις 2 Ιανουαρίου 2003 
2) Πρόκειται για εφάπαξ αγορά η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα την προηγούμενη μέρα της έκδοσης του πρώτου λογαριασμού. 
* Συμβατικό Επιτόκιο: 14,75%, 
·> Εισφορά Ν 128,75: 0,6%. 
* Έξοδα Έκδοσης Λογαριασμού: 0,29 €. 
* Ετήσια Συνδρομή: 49.89 € 
·> Έκδοση λογαριασμού: Κάθε 15 του μηνός 
<* Πληρωμή λογαριασμού: Κάθε 5 επόμενου μήνα 
* Υπόλοιπο δόσεων: (κεφάλαιο,Ί2) + τόκος (ή σιινδρομή) + 0.29 € 
* Ετήσιο πραγματικό επιτόκιο: 20.645%. 
3)1η δόση : Υπόλοιπο Κεφαλαίου (ΥΚ) 2.984.59. Τόκος (Τ) 0, Δόση (Δ) 294,74, 2η δόση : ΥΚ 2.727,37, Τ 37.23, Δ 282,08, 3η δόση : ΥΚ 
2.476,51, Τ 30,93, Δ 275,78. 4η δόση : ΥΚ 2.232,15, Τ 31,13, Δ 275.97, 5η δόση : ΥΚ 1.983.47. Τ 27,00, Δ 271,85, 6η δόση : ΥΚ 1.736,62, Τ 
24,72, Δ 269,56. 7η δόση : ΥΚ 1.488,13, Τ 20,78, Δ 265,62, 8η δόση : ΥΚ 1,241.08, Τ 18,28. Δ 263,13, 9η δόση : ΥΚ 993,31, Τ 15,07. Δ 259,92, 
10η δόση : ΥΚ 745,11 Τ 11,44, Δ 256,29, 11η δόση : ΥΚ 497,75 Τ 8,64, Δ 253,48. 12η δόση : ΥΚ 252.56. Τ 7.44, Δ 252,58. 
4) Η συνολική ετήσια επιβάρυνση του κατόχου της κάρτας λόγω της χρήσης της ως πιστωτικής δίδεται υπό τη μορφή ποσοστού επί τοις εκατό, 
από το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΈ.Π.ΠΈ.) όπως αυτό ορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση Φ 1-938 9 (ΦΕΚ 
172 Β.21.3.91). Το ύψος του Σ.Ε.Π.Π.Ε. σήμερα είναι 20.645% και αντιστοιχεί στις υποθέσεις του αριθμητικού παραδείγματος. Το ΣΈ.Π.ΠΈ. 
μπορεί να μεταβάλλεται από τον εκδότη της κάρτας αν μεταβληθούν τα στοιχεία που το αποτελούν (επιτόκιο κ.ά.), οπότε ο κάτοχος θα 
ενημερωθεί για το ύψος του με το μηνιαίο λογαριασμό που θα αποστέλλεται σ αυτόν, 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

Ο Υπογράφων . 

4.1. Σε περίπτωση καταβολής της ΜΕΚ ο λογαριασμός του κατόχου θα χρεώνεται με το εκάστοτε ισχύον ετήσιο συμβατικό επιτόκιο. Ο τόκος θα 
υπολογίζεται για κάθε νέα χρέωση από την ημερομηνία έκδοσης του ΜΑΛ στον οποίο θα καταχωρείται. 
4.2. Οι αναλήψεις μετρητών θα είναι έντοκες από την ημερομηνία που διενεργήθηκαν. Η κάθε ανάληψη μετρητών από ATM'S σε κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ως νόμισμα το Ευρώ, υπόκειται σε διαχειριοτικά-λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται σε 2% επί του ποσού 
συναλλαγής. Η με οποιαδήποτε άλλη μορφή ανάληψη μετρητών επιβαρύνεται με 2% ως διαχειριστικό - λειτουργικά έξοδα συν τις επιβαρύνσεις 
των Διεθνών Οργανισμών. Για όλες τις αναλήψεις μετρητών το ελάχιστο ποσό επιβάρυνσης των διαχειριστικών - λειτουργικών εξόδων ανέρχεται 
στο 1,47 Ευρώ ανά συναλλαγή. Ειδικά για αναλήψεις μετρητών σε σουηδικές κορόνες υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση διαχειριστικών -
λειτουργικών εξόδων 0,05% επί του ποσού ανάληψης όπως ισχύει για όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ως νόμισμα το 
Ευρώ. 

4.3. Το ύψος και οι τυχόν αναπροσαρμογές του ισχύοντος ετήσιου συμβατικού επιτοκίου και του υπερημερίας καθορίζεται από την Εταιρία και 
γνωστοποιείται στον κάτοχο εγγράφως μέσω του ΜΑΛ, ή άλλου εντύπου, ή μέσω του πολιτικού και οικονομικού τύπου. 
4.4. Η Εταιρία δικαιούται να χρεώνει, στον πρώτο ΜΑΛ κάθε δωδεκαμήνου από το μήνα που εκδόθηκε ή ανανεώθηκε η κάρτα, συνδρομή για την 
κύρια και για κάθε πρόσθετη κάρτα, χωρίς άλλη ενημέρωση του/των καρτούχου/ων. ο/οι οποίος/οι με την παρούσα παρέχουν τη ρητή και 
ανέκκλητη έγκριση του/ς, 
4.5. Σε περίπτωση υπέρβασης του πιστωτικού ορίου η Εταιρία χρεώνει το λογαριασμό του κατόχου με πρόσθετη επιβάρυνση 2 % (δύο επί τοις 
εκατό) επί του ποσού της υπέρβασης κάθε μήνα ως ποινική ρήτρα. 
4.6. Εάν η οριζόμενη στο ΜΑΛ ημερομηνία πληρωμής παρέλθει, χωρίς ο κάτοχος να εξοφλήσει την οφειλή του, καθίσταται υπερήμερος χωρίς 
καμία άλλη ενέργεια ή ειδοποίηση του από την Εταιρία και η δυνατότητα χρήσης της κάρτας του περιορίζεται. Η εκάστοτε ληξιπρόθεσμη οφειλή 
που εμφανίζεται στο ΜΑΛ και συμπεριλαμβάνει κεφάλαιο, τόκους και άλλα έξοδα, επιβαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα τόκο υπερημερίας, 
από την επομένη της οριζόμενης ως ημερομηνίας πληρωμής. Όλα τα έξοδα για την είσπραξη καθυστερημένου λογαριασμού βαρύνουν τον/ους 
Κάτοχο/ους ή / και τον Εγγυητή. 
4.7. Σε περίπτωση μη εξόφλησης ΜΑΛ δύο φορές και μετά την παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 3.2.,η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να 
καταγγείλει μονομερώς και χωρίς άλλη ενέργεια την παρούσα, να ανακαλέσει την ισχύ και το δικαίωμα χρήσης της κύριας και κάθε άλλης 
πρόσθετης κάρτας, να θεωρήσει άμεσα απαιτητό και ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής και να αναγγείλει την καταγγελία σε πληροφοριακό Εγγυώμαι ανεπιφύλακτα ως αυτοφειλέτης προς την ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ Α.Ε. με την παρούσα υπέρ του 
αρχείο δεδομένων οικονομικής συναλλακτικής τάξης. Τυχόν εξώδικα ή δικαστικά έξοδα για την είσπραξη ή εξασφάλιση ληξιπροθέσμων οφειλών 
βαρύνουν τον/ους κάτοχο/ους ή και τον εγγυητή. 
4.8. Σε περίπτωση ανεξόφλητης και ληξιπρόθεσμης οφειλής οι κάτοχοι και ή ο εγγυητής εξουσιοδοτούν ανέκκλητα με την παρούσα την Εταιρία ΠΐΟΊΟύχου 
κατά την κρίση της και χωρίς ειδοποίηση, να χρεώνει μονομερώς και χωρίς άλλη σύμπραξη του με το ποσό της οφειλής κάθε μορφής 
τραπεζικού λογαριασμού που τυχόν τηρούν στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (Υποθετικό Παράδειγμα Εκτοκισμού υπάρχει στην παρ. 

Διεύθυνση Οικίας 

Κάτοχος Αρ. Δελτίου Ταυτότητας . 

Ημ/νία Έκδοσης & Αστυνομική Αρχή 

Τηλ._ 

10). 

Ο ΑΙΤΩΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ Ο ΑΙΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΡΤΑ 

Αφού ανέγνωοα με προσοχή και αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους που διέπουν τη σύμβαση και την εγγύηση. 

Τόπος Ημερομηνία 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΤΗ 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ένθετο 5α 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ένθετο 5β 

Ο Ρ Ο Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η Σ Κ Α Ρ Τ Α Σ Κ Α Ι Δ Α Ν Ε Ο Υ U R O L Ν 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. με Α.Φ.Μ. 094014250 Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος 8) όπως νόμιμα εκπροσωπείται από χους υπογράφοντες οίο τέλος της παρούσας (οτο εξής η 'Τράπεζα"), χορηγεί στον αιτούντα-συμ-
βολλόμενο (οτο εξής ο Κάτοχος'), προσωπικό καταναλωτικό δάνειο με την ονομασία "Δάνειο EuroLine" (οτο εξής 'Το Δάναο") και πιοτωτική/μαγνητική κάρτα με την ονομασία "EuroLine" (στο εξής η "Κάρτα"), η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους ακόλου
θους όρους: 

Α.ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ EUROLINE 1. Παράδοση Κύρτας/ΡΙΝ: 1.01. Η Κάρτα θα παραδοθεί στον Κάτοχο με συστημένο ταχυδρομείο. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή ανανέωσης της, η νέα Κάρτα θα παραδίδεται οτον Κάτοχο πάλι με συστημένο ταχυδρομείο 
και ο Κάτοχος αναλαμβάνει τον κίνδυνο της παράδοσης με τον τρόπο αυτό. 1.02. Αμέσως μετά την παραλαβή της Κάρτας, ο Κάτοχος οφείλει να θέτει την υπογραφή του οτο σώμα της Κάρτας και συγκεκριμένα οτο χώρο που προβλέπεται ειδικά για τον σκοπό αυτό. 
Η Κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και αμεταβίβαστη και ανήκει κατά κυριότητα στην Τράπεζα. Η πιχόν χρήση της Κάρτας από τον Κάτοχο ή τρίτο μετά την για οποιονδήποτε λόγο λύση της παρούσας ή την ακύρωση της, θα συνιστά παράνομη και αξιόποινη πράξη, 
η δε Τράπεζα θα μπορεί να αξιώσει την άμεση επιστροφή της. 1.03. Μετά την παράδοση της Κάρτας θα αποστέλλεται στον Κάτοχο με απλό ταχυδρομείο, ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (στο εξής "PIN"), ο οποίος θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την 
Κάρτα για τις συναλλαγές που περιγράφονται ειδικά οτον παρακάτω όρο (Α.4). 0 Κάτοχος θο πρέπει να απομνημονεύσει τον PIN και να καταστρέψει αμέσως το έντυπο της γνωστοποίησης του. 2. Φύλαξη Κάρτας/ΡΙΝ: 2.01.0 Κάτοχος έχει την υποχρέωση να φυλάσ
σει με απόλυτη ευθύνη του την Κάρτα, να τη συντηρεί οε καλή κατάσταση και να διατηρεί τον PIN απόλυτα εμπιστευτικό. 2.02. Αν ο Κάτοχος απωλέοει τη Κάρτα πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως τηλεφωνικώς και στη συνέχεια γραπτώς την Τράπεζα. 2.03.0 Κάτοχος 
θα φέρει ακέραιη την υποχρέωση καταβολής οτην Τράπεζα, όλων των ποσών των συναλλαγών που διενεργήθηκαν με την Κάρτα μέχρι την γνωστοποίηση της απώλειας της Κάρτας στη Τράπεζα 2.04. Εάν ο Κάτοχος έχει εύλογες υπόνοιες όπ ο PIN έχει διαρρεύ
σει ή ότι η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο οφείλει, έχοντας την σχετική ευχέρεια, να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση τους από την Τράπεζα 3. Συναλλαγές με Επιχειρήσεις: 3.01. Η Κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Κάτοχο για 
πς συναλλαγές του με τις επιχειρήσεις που είναι συμβεβλημένες με την Τράπεζα και φέρουν το σήμα EuroLine (στο εξής "Επιχειρήσεις"). Οι Επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και η τυχόν συνεργασία της Τράπεζας με Επιχειρήσεις του εξωτερικού, 
εφόσον πραγματοποιηθεί, θα ανακοινωθεί προηγουμένως στον Κάτοχο. 3.02. Σε απόδειξη κάθε μίας συναλλαγής του με Επιχείρηση, ο Κάτοχος θα υπογράφει ειδικό έντυπο (δελτίο χρέωσης) της Τράπεζας, το οποίο θα συμπληρώνεται με τα στοιχεία της συναλλα
γής από την Επιχείρηση, εκτός εάν η Τράπεζα έχει ρητά επιτρέψει τις συναλλαγές με την Επιχείρηση, μέσω τηλεφώνου ή και γενικά από απόσταση, οπότε η συναλλαγή θα διενεργείται χωρίς υπογραφή του, Κατόχου. 3.03.0 Κάτοχος παρέχει προς την Τράπεζα την 
ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να εξοφλεί για λογαριασμό του την Επιχείρηση, με τα ποσά των δελτίων χρέωσης που είναι υπογεγραμμένα από αυτόν ή και χωρίς υπογραφή του, εφόσον πρόκειται περί συναλλαγών από απόσταση και τα οποία προσκομίζονται 
από την Επιχείρηση και απεικονίζουν την μεταξύ τους συναλλαγή. 3.04. Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη από την τυχόν αδυναμία, άρνηση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ μέρους των Επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τον Κάτοχο, ούτε ο Κάτοχος 
έχει το δικαίωμα να προβάλει εναντίον της Τράπεζας πιχόν ενστάσεις, αντιρρήσεις ή αξιώσεις του που απορρέουν από πς σχέσεις του με πς Επιχειρήσεις. 4. Αναλήψεις Μετρητών από ATM λόγω Δανείου: 4.01. Παράλληλα με την λειτουργία της σύμφωνα με τον 
παραπάνω όρο (Α.3), η Κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Κάτοχο και ως μαγνητική κάρτα, για ανάληψη μετρητών υπό τους ειδικούς όρους που αναφέρονται οτο παρόν άρθρο, σε συνδυασμό με τους όρους του τμήματος (Β) της παρούσας σύμβασης. Ειδι
κότερα, ο Κάτοχος μπορεί, επίσης, με την συνδυασμένη χρήση της Κάρτας και του PIN, να αναλαμβάνει λόγω του Δανείου μετρητά από τα ATM της Τράπεζας ή/και στο εξωτερικό από ATM που φέρουν το σήμα Maestro. Το Δάνειο θα χορηγείται ταυτόχρονα με την 
Κάρτα και οι σχετικές αναλήψεις θα διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο με την χρήση της Κάρτας. Σε περίπτωση άρσης των περιορισμών ως προς το ανώτατο όριο ανάληψης μετρητών, ο λογαριασμός του Δανείου με την ανεπιφύλακτη συναίνεση και εξουσιοδό
τηση του Κατόχου που παρέχεται με την υπογραφή των παρόντων όρων, θα κλείνει και το χρεωστικό υπόλοιπο του θα μεταφέρεται (χρεώνεται) στον λογαριασμό που εξυπηρετο την Κάρτα και θα εξοφλείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα οτον όρο (Γ.3) παρακά
τω. Τυχόν γενόμενες αναλήψεις στο διάστημα από της άρσης των περιορισμών ανάληψης μετρητών, μέχρι το κλείσιμο του λογαριασμού του Δανείου, διέπονται από τους παρόντες όρους. 4.02. Η Τράπεζα δεν θα υπέχβ καμία ευθύνη προς τον Κάτοχο (ο οποίος και 
αναλάμβανα το σχετικό κίνδυνο) οε περίπτωση που η Κάρτα χρησιμοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο έτυχε να γνωρίζει ή συνέθεσε τυχαία τον PIN και έτσι μπόρεσε να έχει πρόσβαση σε λογαριασμό του Κατόχου, μέοω ATM. Ο Κάτοχος συμ
φωνεί όπ σε περίπτωση κλοπής, απώλειας της Κάρτας ή περιέλευοης του PIN σε τρίτους, η Τράπεζα δεν θα έχει καμία ευθύνη απέναντι του, εκτός εάν ο Κάτοχος έχει αναφέρο το περιστατικό αυτό στην Τράπεζα γραπτώς και με απόδειξη. 4.03. Για κάθε συναλ
λαγή στα ATM ο Κάτοχος, θα λαμβάνει την ίδια οτιγμή και με τη μορφή εκτυπώματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, μια γραπτή απόδειξη που θα επιβεβαίωνα πς εντολές που έδωσε σε ATM. 4.04. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού της λειτουργίας της Κάρ
τας, ως μόνο πιστωτικής. 4.05. Αναλήψεις σε ATM του εξωτερικού θα μετατρέπονται οε Ευρώ και θα υπόκεινται σε έξοδα επεξεργασίας. 5. Πιστωτικό Όριο: 5.01 .Οι συναλλαγές του Κατόχου με Επιχειρήσεις καθώς και οι αναλήψεις μετρητών λόγω Δανείου, δυνά
μει των όρων του τμήματος (Β) της παρούσας σύμβασης υπόκεινται σε ανώτατο όριο (στο εξής το "Πιστωτικό Όριο EuroLine") που καθορίζεται από την Τράπεζα και οπωσδήποτε μέσα στα όρια που π'θενται από τις νομσμαπκές αρχές. 5.02. Διαφορετικό είναι το 
ανώτατο όριο του Δανείου, όπως περιγράφεται παρακάτω στον όρο (Β.1) της παρούσας σύμβασης, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο Πιστωτικό Όριο EuroLine και υπόκειται πάντοτε στους διοικητικούς περιορισμούς που ισχύουν ως προς το ύψος του. 6. Ανανέωση 
Κάρτας: Ο Κάτοχος εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χορηγεί σ' αυτόν νέα Κάρτα, όταν η παλαιά λήξει, με χρονική ισχύ που θα καθορίζεται από την Τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή, η χρήση της νέας Κάρτας θα εξακολουθεί να διέπεται από τους παρόντες όρους και 
οι τυχόν ασφάλαες ή εγγυήσεις της θα παραμένουν ακέραιες, οε εξασφάλιση της νέας Κάρτας. Εάν ο Κάτοχος δεν επιθυμεί την χορήγηση νέας Κάρτας όφειλα να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Τράπεζα τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν από την λήξη 
της Κάρτας. Β. ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 1. Βασικά Στοιχεία και Σκοπός της Σύμβασης: 1.1. Το Δάνειο χορηγείται από την Τράπεζα οτον Κάτοχο, για την κάλυψη προσωπικών αναγκών του, μέχρι του ορίου που αναγράφεται στα Στοιχεία Δανείου, οτην εμπρός 
σελίδα της παρούσας (στο εξής 'Το Πιστωτικό Όριο του Δανείου'). 1.2.0 Κάτοχος θα έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιεί το Δάνειο κατ'επανάληψη με μερικές ή ολικές αναλήψεις μέχρι το Πιστωτικό Όριο του Δανείου που αναφέρεται στα Στοιχεία Δανείου οτην 
εμπρός σελίδα της παρούσας. 1.3. Η χρήση του ποοού του Δανείου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με αναλήψεις μετρητών από αυτόματες ταμειολογιοτικές μηχανές (ΑΤΜ'ς) με την πισιωπκή/μαγνηπκή κάρτα "EuroLine" που χορηγεί η Τράπεζα και σύμφωνα με 
τους όρους που διέπουν την χρήση αυτής της κάρτας 2.0 Δανειακός Λογαριασμός: 2.1. Το Δάνειο εξυπηρετείται και αποδεικνύεται από δανειακό λογαριασμό (στο εξής ο "Δανειακός Λογαριασμός") ο οποίος θα τηρείται στο όνομα του Κατόχου στα ββλία της Τρά
πεζας. Στο Δανειακό Λογαριασμό θα καταχωρούνται όλες οι αναλήψεις και οι ένανπ αυτών καταβολές, που γίνονται με βάση την παρούσα, χωρίς όμως να χάνεται η αυτοτέλεια των κονδυλίων των εν λόγω αναλήψεων και των έναντι αυτών καταβολών. 2.2. Η Τρά
πεζα θα μπορεί, μονομερώς, και κατά τις ανάγκες του λογιστικού της συστήματος να διαχωρίζει τον Λογαριασμό οε περισσότερους ή ακόμα να συνένωνα τους τυχόν περισσότερους λογαριασμούς σε έναν. 2.3.0 Δανειακός Λογαριασμός δεν θα αποβαίνει χρεω
στικός σε βάρος της Τράπεζας και σε κάθε περίπτωση ο Κάτοχος δεν θα δικαιούται τόκο σε περίπτωση πιστωτικού υπέρ αυτού υπολοίπου. 3. Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή: 3.1.0 Κάτοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε μήνα στην Τράπεζα, ανεξαρτήτως 
χρεωστικού υπολοίπου του Δανειακού Λογαριασμού, ελάχιστη καταβολή η οποία ανέρχεται σε ποσοστό επί του συνολικού ποοού αναλήψεων μετρητών λόγω Δανείου που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της κάρτας EuroLine και το οποίο προσδιορίζεται οτην εμπρός 
σελίδα της παρούσας υπό τον τίτλο Στοιχεία Δανείου (στο εξής η "Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή"). 3.2. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής, μετά από γραπτή ειδοποίηση του Κατόχου προ ενός (1) μηνός μέσω του 
Μηνιαίου Λογαριασμού του όρου Γ.1 παρακάτω. 3.3. Στο εκάστοτε ποσό της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής προστίθενται: α) τα τυχόν ποσά που οφείλονται από τον Κάτοχο λόγω υπέρβασης του Πιστωτικού Ορίου του Δανείου και τα οποία θα είναι αμέσως απαιτη
τά και πληρωτέα κατά την ημερομηνία που επήλθε η υπέρβαση β)τα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ποσά προηγουμένων Ελαχίστων Μηνιαίων Καταβολών, τα οποία δεν έχουν καταβληθεί από τον Κάτοχο γ) το ποσό των ετησίων λειτουργικών και διαχειριστικών εξόδων 
της Τράπεζας, το ύψος των οποίων αναγράφεται στα στοιχεία Δανείου στην εμπρός σελίδα της παρούσας. Γ. ΚΟΙΝΟΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΥ EUROLINE 1. Μηνιαίοι Λογαριασμοί: Η Τράπεζα θα αποστέλλει κάθε μήνα με απλό ταχυδρομείο οτον 
Κάτοχο, εκκαθαριστικό σημείωμα (στο εξής "Μηνιαίος Λογαριασμός') που εξάγεται από τα εμπορικά βιβλία της Τράπεζας, στο οποίο θα εμφανίζεται η κίνηση του λογαριασμού της Κάρτας, καθώς και η κίνηση του Δανειακού Λογαριασμού κατά την αντίστοιχη μηνιαία 
περίοδο. Ειδικότερα θα εμφανίζονται όλες οι χρεώσεις που έγιναν με την χρήση της, όπως τα ποσά που κατέβαλε κατά την προηγούμενη μηνιαία περίοδο η Τράπεζα σης Επιχειρήσετς για λογαριασμό του Κατόχου, οι τόκοι, φόροι, έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις. Ο 
Μηνιαίος Λογαριασμός θα περιλαμβάνει ξεχωριστά πς αναλήψεις των μετρητών που διενεργήθηκαν λόγω του Δανείου, με τα ανπσιοιχα κονδύλια τόκων, φόρων, εξόδων, Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής του Δανείου κ.λ.π. Στον Μηνιαίο Λογαριασμό θα αναγράφο
νται επίοης οι ημερομηνίες των παραπάνω χρεώσεων, η αιπολογία τους, το χρεωστικό υπόλοιπο από τον προηγούμενο Μηνιαίο Λογαριασμό του Κατόχου, το νέο χρεωστικό υπόλοιπο, το ελάχιστο ποσό καταβολής, η ημερομηνία πληρωμής του, καθώς και το Πιστω
τικό όριο EuroLine. Οι συναλλαγές οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εγγραφεί σε έναν Μηνιαίο Λογαριασμό, θα καταχωρούνται οτον αμέσως επόμενο. 2. Αποδεικτικές συμφωνίες: 2.01. Αν μέοα οε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την λήψη του 
κάθε Μηνιαίου Λογαριασμού ή οποιασδήποτε άλλης έγγραφης ειδοποίησης της Τράπεζας αναφορικά με π]ν οφειλή από την χρήση της Κάρτας, ο Κάτοχος ή ο εγγυητής δεν αμφισβητηθούν εγγράφως το ποσό της οφειλής, τότε θα θεωρείται όπ αποδέχθηκαν ανε
πιφύλακτα το περιεχόμενο τους και θα επέρχεται αναγνώριση του χρεωστικού υπολοίπου και των επί μέρους χρεώσεων που αναγράφονται στον Μηνιαίο Λογαριασμό κατά το άρθρο 874 ΑΚ.2.02. Η λήψη του Μηνιαίου Λογαριασμού από τον Κάτοχο θα τεκμαίρεται 
αμάχητα εάν μέσα στον επόμενο ημερολογιακό μήνα ο Κάτοχος δεν ειδοποιήσει εγγράφως και με απόδαξη ότι δεν παρέλαβε τον Μηνιαίο Λογαριασμό του προηγούμενου μήνα. 2.03.0 Κάτοχος, και ο τυχόν εγγυητής αναγνωρίζουν όπ οι Μηνιαίοι Λογαριασμοί καθώς 
και τα αποσπάσματα από τα εμπορικά βιβλία της Τράπεζας που τηρούνται με μηχανογραφικό σύστημα αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής και γενικά των χρεώσεων από τη χρήση της Κάρτας κατά της οποίας, όμως, θα επιτρέπεται ανταπόδειξη. 2.04. Για κάθε 
συναλλαγή με Κάρτα στα ATM, θα καταγράφονται και διαφυλάσσονται στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή της Τράπεζας πλήρη στοιχεία. Όλες οι εγγραφές που καταγράφονται στην μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή της Τράπεζας, είναι δεσμευτικές για τον 
Κάτοχο, ο οποίος συμφωνεί ότι τα σχετικά εκτυπώματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή της Τράπεζας, όπου υπάρχουν, θα αποτελούν πλήρη απόδειξη κατά του Κατόχου για τη διενέργαα της σχετικής συναλλαγής, επιτρεπόμενης της ανταπόδειξης. 2.05. Η χρήση της 
Κάρτας σε συνδυασμό με τον PIN ισοδυναμεί με την υπογραφή του Κατόχου. 3 . Αποπληρωμή: 3.01.0 Κάτοχος υποχρεούται να εξοφλήσει το χρεωστικό υπόλοιπο του Μηνιαίου Λογαριασμού, είτε ολόκληρο μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στο Μηνιαίο Λογα
ριασμό (άτοκο μεν κατά το μέρος του που προέρχεται από συναλλαγές με πς Επιχειρήσεις, έντοκο δε κατά το μέρος που προέρχεται από αναλήψεις μετρητών δυνάμει του Δανείου) είτε τμηματικά με έντοκες μηνιαίες δόσεις. Το ύψος κάθε μηνιαίας δόσης θα απο
τελείται από την Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή του Δανείου καθώς και από ποσοστό επί του χρεωστικού υπολοίπου, από την πιστωτική χρήση της Κάρτας και θα είναι ίσο προς το 3% τουλάχιστον του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου που προέρχεται από τις συναλ
λαγές με πς Επιχειρήσεις και πς αναλήψεις μετρητών λόγω Δανείου. 3.02. Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα προσαυξάνεται με τα ποσά των τυχόν ληξιπρόθεσμων προηγούμενων οφειλών ή κοι χρεώσεων του Κατόχου, καθ' υπέρβαση του Πιστωτικού Ορίου EuroLine, 
καθώς και των διαχειριστικών εξόδων της Τράπεζας για την έκδοση του κάθε Μηνιαίου Λογαριασμού. 3.03. Αν ο Κάτοχος καθυστερηθεί την πληρωμή της μηνιαίας δόσης, όπως αυτή περιγράφεται στον όρο (Γ.3.01.) παραπάνω, τριών συνεχόμενων Μηνιαίων Λογα
ριασμών, ή εάν συντρέχει άλλος λόγος καταγγελίας, σύμρνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οπότε θα κλείνεται ο Δανειακός Λογαριασμός και θα κηρύσσεται ληξιπρόθεσμο και απαι
τητό οτο σύνολο του το ανεξόφλητο χρεωστικό υπόλοιπο του Κατόχου, το οποίο θα βαρύνεται πλέον με τους αναλογούντες τόκους υπερημερίας που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 4. Τόκοι-Επιβαρύνσεις: 4.01. Σε κάθε Μηνιαίο Λογαριασμό θα σημειώνο
νται επίσης αναλυτικά τα στοιχεία του κόστους και οι επιβαρύνσεις από την χρήση της Κάρτας (τόσο γιο συναλλαγές με Επιχειρήσεις όσο και για αναλήψεις μετρητών λόγω Δανείου) που είναι σήμερα οι ακόλουθες:(α) Διαχειριστικά έξοδα για την έκδοση και απο
στολή κάθε Μηνιαίου Λογαριασμού, που ανέρχονται σε ποσό δραχμών τετρακοσίων (Δρχ. 400 / € 1,17). (β) Οι συμβατικοί τόκοι που βαρύνουν το χρεωοτικό υπόλοιπο, οι οποίοι καταβάλλονται από τον Κάτοχο σύμφωνα με τον όρο (Γ.3) και θα υπολογίζονται ως 
εξής: (βα) Στο μέρος των χρεώσεων που πραγματοποιείται από συναλλαγές με Επιχειρήσεις, οι συμβατικοί τόκοι υπολογίζονται με βάση κυμαινόμενο επιτόκιο που καθορίζεται από την Τράπεζα με βάση πς κρατούοες κάθε φορά, νομισματικές και πιστωτικές συν
θήκες και ανέρχεται σήμερα (ΜΑΡΤΙΟΣ 2001) σε 13% το χρόνο, προσαυξημένο κατά 0,6% εισφορά Ν. 128/1975. Το ποσό της κάθε χρέωσης θα εκτοκίζεται από την ημερομηνία καταχώρισης του στα εμπορικά βιβλία της Τράπεζας. Η ημερομηνία χρέωσης θα εμφα
νίζεται στον Μηνιαίο Λογαριαομό. Κάθε μεταβολή του επιτοκίου θα γνωστοποιείται από την Τράπεζα με σχετική σημείωση στον Μηνιαίο Λογαριασμό και θο ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του επόμενου Μηνιαίου Λογαριασμού ή από την τυχόν διαφορετική ημε
ρομηνία που αναγράφεται οτον Μηνιαίο Λογαριασμό, (ββ) Στο μέρος των χρεώσεων που πραγματοποιείται από αναλήψεις μετρητών λόγω Δανείου, εφαρμόζεται κυμαινόμενο συμβατικό επιτόκιο ίσο προς το Βασικό Επιτόκιο Δανείου EuroLine της Τράπεζας (στο εξής 
το "Βασικό Επιτόκιο"), το οποίο σήμερα ανέρχεται οτο ύψος που αναγράφεται στα Στοιχεία Δανείου στην εμπρός σελίδα της παρούσας. Στο επιτόκιο αυτό προστίθεται η εισφορά του άρθρου 1. παρ. 3 του Ν.128/1975 όπως εκάστοτε ισχύα Το Βασικό Επιτόκιο θα 
μεταβάλλεται με δημοσίευση στον τύπο και κάθε μεταβολή του θα ισχύει στο Δάνειο από την ημερομηνία δημοσίευσης. Ο Κάτοχος οφείλει να ενημερώνεται και να παρακολουθεί καθημερινά το ύψος του Βασικού Επιτοκίου που ανακοινώνεται από την Τράπεζα και 
δημοσιεύεται οτον τύπο. Οι τόκοι θα υπολογίζονται τοκαριθμικά επί του κεφαλαίου του Δανείου που χρησιμοποιείται κάθε φορά από τον Κάτοχο. Για τον υπολογισμό των τόκων θα λαμβάνεται ως μήνας, περίοδος ίση προς 1/12 του έτους, ενώ η εβδομάδα θα είναι 
ίση προς 1/52 του έτους και μία ημέρα ίση προς 1/365 του έτους, (γ) Ο τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται με επιτόκιο ίσο προς το συμβατικό επιτόκιο προσαυξημένο κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής 
απο τον κάτοχο οποιουοηποτε ληξιπροθέσμου ποσού, σύμφωνα με την παρούσα, κατά την ημερομηνία που ορίζεται στον ινήνιαίο Λογαριασμό μετά την παρέλευση της οποίας θα περιέρχεται αυτοδικαίως σε υπερημερία χωρίς ειδική ειδοποίηση. 4.02. Οι Συνολικές 
Ετήσιες Πραγματικές Επιβαρυνθείς (Σ.Ε.Π.Ε) του Κατόχου από την χρήση της Κάρτας τόσο για συναλλαγές με Επιχειρήσεις όσο και για αναλήψεις μετρητών λόγω Δανείου, απεικονίζονται ποσοσπαία από τον συντελεστή όπως αυτός ορίζεται από την κοινή υπουρ
γική απόφαση Φ1- 983/1991 (ΦΕΚ172 τ.Β. 21.2.1991). Οι Σ.Ε.Π.Ε. που ισχύουν καθώς και παράδειγμα υπολογισμού τους με υποθετικά στοιχεία αναγράφονται στο παράρτημα οτο τέλος των παρόντων όρων. 4.03. Οι Σ.Ε.Π.Ε. θα μεταβάλλονται σε κάθε περίπτωση 
μεταβολής των στοιχείων του κόστους που τις συνθέτουν (Επιτόκιο, κλπ), οπότε ο Κάτοχος θα ενημερώνεται για το νέο ύψος τους με τον Μηνιαίο Λογαριασμό που θα αποστέλλεται σε αυτόν. 4.04. Οι τόκοι οποιασδήποτε φύσης, που οφείλονται αλλά δεν καταβάλ
λονται εμπρόθεσμα από τον Κάτοχο, θα εκτοκίζονται από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης τους, με βάση το προαναφερόμενο επιτόκιο υπερημερίας και οι τόκοι που θα προκύπτουν θα κεφαλαιοποιούνται (ανατοκίζονται) ανά εξάμηνο, ακόμη και μετά το κλείσι
μο του λογαριασμού της Κάρτας και του Δανειακού Λογαριασμού και μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης του χρεωστικού υπολοίπου. 4.05.0 Κάτοχος βαρύνεται με όλα τα δικαστικά ή μη έξοδα και τις εύλογες αμοιβές των πληρεξουσίων δικηγόρων της Τράπεζας σε 
περίπτωση υπερημερίας του, δικαστικής επιδίωξης των απαιτήσεων της Τράπεζας από την παρούσα και αναγκαστικής εκτέλεσης. 4.06.0 Κάτοχος, εάν ζητήσει την χορήγηση από την Τράπεζα αναγραφών των δελτίων χρέωσης που αφορούν συναλλαγές του με την 
Κάρτα, θα επιβαρύνεται με το εύλογο κόστος έκδοσης τέτοιων αντιγράφων που καθορίζει η Τράπεζα 4.07.0 Κάτοχος εξουσιοδοτεί με την παρούοα την Τράπεζα, να χρεώνει τον Μηνιαίο Λογαριασμό, με όλα τα κονδύλια του παρόντος (τόκοι, φόροι, έξοδα κλπ). 
5. Καταλογισμός Πληρωμών: Σε περίπτωση που το ποοό πληρωμής εκ μέρους του Κατόχου υπερβαίνει την μηνιαία δόση, το υπερβάλλον θα καταλογίζεται κατά προτεραιότητα σε εξόφληση της οφειλής από τις αναλήψεις μετρητών λόγω Δανείου. 6. Γνωστοποι
ήσεις: Κΰθε γνωστοποίηση, αίτηση ή όχληση της Τράπεζος θα κοινοποιείται είτε στον Κάτοχο στη διεύθυνση που αναγράφεται οτην αίτηση του για την χορήγηση της Κάρτας, εκτός εάν ειδοποίησα με έγγραφο την Τράπεζα για την αλλαγή της είτε στον Αντίκλητο. 
Αντίστοιχα, κάθε αίτηση, γνωστοποίηση, επιστροφή Κάρτας ή ακόμη και τυχόν παράπονο του Κατόχου από την χρήση της Κάρτας θα απευθύνεται στην εταιρία Eurobank Cards Α.Ε, η οποία είναι ανππρόσωπος της Τράπεζας, στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που γνω
στοποιούνται μέσω των ενημερωτικών φυλλαδίων και των Μηνιαίων Λογαριασμών. 7. Δικαίωμα Συμψηφισμού: Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα συμψηφισμού των απαιτήσεων της από την παρούσα σύμβαση προς οποιαδήποτε ανταπαίτηοη του Κατόχου, έστω και αν 
προέρχεται από εμβάσματα ή καταθέσεις σε διαφορετικό νόμισμα, χωρίς ανάγκη προειδοποίησης. 8. Καταγγελία Σύμβασης: Η Τράπεζα, σε περίπτωση μη τήρησης από τον Κάτοχο οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι συμφωνούνται 
όλοι ως ουσιώδεις ή παράβασης των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων ή συνδρομής σπουδαίου λόγου, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση κατά τα οριζόμενα οτον όρο (Γ.3.03) και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της Κάρτας, ειδοποιώ
ντας σχετικά τον Κάτοχο. Ο Κάτοχος επίσης δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση ή αιπολόγηοη την παρούσα σύμβαση. 9. Δωσιδικία - Εφαρμοστέο Δίκαιο: Αρμόδια κατά τόπο, για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την παρού
σα σύμβαση, ορίζονται τα Δικαστήρια η ς Αθήνας στην συντρέχουσα δωσιδικία των οποίων υπάγονται τα μέρη. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. 10. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Τα στοιχεία του Κατόχου καθώς και οι πληροφορίες αναφορικά με την 
οικονομική του κατάσταση, το πιστωτικό γενικά ιστορικό του και τη συναλλακτική συμπεριφορά του, που περιέρχονται στη Τράπεζα κατά τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης, θα είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα κατέχονται αποκλειστικά και μόνο από την Τρά
πεζα. Αναφορικά με την επεξεργασία και χρήση των Προσωπικών αυτών Δεδομένων, ο Κάτοχος συμφωνεί και αποδέχεται ότι: α) Η Τράπεζα και η Eurobank Cards ΑΕ. θα διατηρούν σε αρχείο και θα επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα, με σκοπό την υποστή
ριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον Κάτοχο.β) 0 Κάτοχος εξουσιοδοτεί την Τράπεζα και την Eurobank Cards Α. Ε. να διαβιβάζουν τα Προσωπικά Δεδομένα στις συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, που βρίσκονται σε χώρες εντός ή εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλαγής η για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους, γ) Τα Προσωπικά Δεδομένα επιτρέπεται να ανακοινώνονται προς τρίτους, όπως ενδεικτικά τα 
Διατραπεζικά Συστήματα Συναλλαγών ή Αρχεία Πληροφοριών, με σκοπό την εκτέλεση συναλλαγών μέσω διατραπεζικών συστημάτων, την προστασία των συναλλαγών και της τραπεζικής πίστης, καθώς και την διαφημιστική προβολή των χρηματοοικονομικών προϊό
ντων της Τράπεζας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα, δ) Εφόσον δεν λάβει ειδική εντολή του Κατόχου, η Τράπεζα και η Eurobank Cards Α.Ε. έχουν δικαίωμα χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων, πλην 
των ευαίσθητων, με οκοπό την προώθηση από απόσταση των δικών τους χρηματοοικονομικών προϊόντων ή και των προϊόντων/υπηρεσιών τρίτων επιχειρήσεων 11. Τελικοί Όροι: 11.1. Σε καμία περίπτωση ή παράλειψη ή καθυστέρηση της Τράπεζας να ασκήσει νόμι
μα ή συμβατικά δικαιώματα της, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ή εκληφθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτό. 11.2. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης, τους οποίους οι συμβαλλόμενοι συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν όλους ως ουσιώδεις, τροποποιούνται 
μόνο ρητά και εγγράφως και ο έγγραφος τύπος είναι ουσιαστικός με εξαίρεση την κατάργηση του Δανείου ούμφωνα με τον όρο (Α.4.01) της παρούσας σύμβασης. 11.3. Η ακυρότητα ή η ακυρωοία ενός όρου της παρούσας δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο 
κύρος και την δεσμευτικότητα των υπολοίπων όρων της. 11.4. Οι από τη σύμβαση αυτή κύριες ή παρεπόμενες οφειλές μετατρέπονται σε EURO και επιβαρύνονται με το επιτόκιο που η Τράπεζα θα ανακοινώσει δια του τύπου ή με το Μηνιαίο Λογαριασμό του όρου 
(Γ.1) της παρούσας σύμβασης ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο για το αντίστοιχο χρηματοδοτικό προϊόν της, όταν το EURO θα μπει σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, χωρίς καμία αναδιαπραγμάτευση των όρων της παρούσας σύμφωνα και με πς σχεπκές νομο
θετικές ρυθμίσεις. Οι παραπάνω Όροι διαβάστηκαν, έγιναν αμοιβαία αποδεκτοί και σε απόδειξη υπογράφονται στο Κατάστημα της Τράπεζας που αναφέρεται οτην εμπρός σελίδα της παρούσας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Ε.Π.Ε. 1. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ: Το 
παράρτημα υπολογισμού Σ.Ε.Π.Ε. κάρτας EuroLine με ετήσιο επιτόκιο 13,6%, για αγορά ύψους δρχ. 1.000.000 / €2.934,70 μέοω πτοτωτικής κάρτας που πραγματοποιήθηκε την 05/01 και αποπληρώνεται οε 12 δόσας, που συνυπολογίζεται οτην πρώτη δόση' Κεφά
λαιο δρχ. 1.000.000 / € 2.934,70,1η δόση 05/02 δρχ. 83.733 / € 245,73,2η δόση 05/03 δρχ. 95.315 / € 279,72,3η δόση 05/04 δρχ. 92.955 / € 272,80,4η δόση 05/05 δρχ. 93.017 / € 272,98,5η δάση 05/06 δρχ. 91.775 / € 269,33,6η δόση 05/07 δρχ. 91.092 
/ € 267,33,7η δόση 05/08 δρχ. 89.912 / € 263,87,8η δόση 05/09 δρχ. 89.167 / € 261,68,9η δόση 05/10 δρχ. 88.204 / € 258,85,10η δόση 05/11 δρχ. 87.118 / € 255,67,11η δόση 05/12 δρχ. 86.279 / € 253,20,12η δόση 05/01 δρχ. 85.258 / € 250,21. Σύνολο 
καταβολών: δρχ. 1.073.825 / € 3.151,36, Σ.Ε.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένης συνδρομής 14,43%, Σ.Ε.Π.Ε. χωρίς συνδρομή 13,45%. 2. ΔΑΝΕΙΟΥ: Για ποσό δρχ. 1.000.000 / € 2.934,70, που εκταμιεύθηκε την 01/04/2000, με αποπληρωμή σε 24 μηνιαίες ισόποσες τοκο
χρεολυτικές δόσεις ποσού δρχ. 48.224 / € 141,52 κάθε μία, ονομαστικό επιτόκιο 13,6%, το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π.Ε) που προκύπτει είναι: 15,42%. Η τιμή των ανωτέρω Σ.Ε.Π.Ε. προκύπιει από τις υποθέσεις του συγκεκριμένου παραδείγμα
τος χορήγησης. Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε από τα επιμέρους δεδομένα οι Σ.Ε.Π.Ε. μεταβάλλονται αντιστοίχως. 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΙΙΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ένθετο 6α 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ένθετο 6β 

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
1.1, Με τη σύμβαση αυτή η ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ Α.Ε. (οτο εξής Εταιρία) χορηγεί οτον αντισυμβαλλόμενο (στο εξής κάτοχος), την πλαστική πιστωτική 
κάρτα (οτο εξής κάρτα), το όνομα της οποίας προσδιορίζεται οτην άλλη όψη του εντύπου αυτού, με τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι 
συνομολογούνται ως κύριοι και ουσιώδεις και των οποίων ο Κάτοχος ή οι Κάτοχοι ή / και ο Εγγυητής ανέγνωσαν, έλαβαν πλήρη γνώση και 
έγιναν ρητά και ανεπιφύλακτα πλήρως αποδεκτοί από αυτούς στο σύνολο τους με την υπογραφή της παρούσας. 
1.2 Τα στοιχεία του/των κατόχου/ων που αναγράφονται στην άλλη όψη του εντύπου αυτού (οτο εξής Αίτηση-Σύμβαση) και όλα τα στοιχεία της 
αιτησης-σύμβασης για την χορήγηση Πιστωτικής Κάρτας κοτά ρητή δήλωση του/ων κατόχου/ων είναι ακριβή οτο σύνολο τους και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, και ενιαίο με αυτή σύνολο. Ο/οι Κάτοχος/οι εξουσιοδοτεί/ουν ανέκκλητα, με την παρούσα την Εταιρία, να 
ενεργήσει οτιδήποτε για την εξακρίβωση τους, εφόσον το επιθυμεί, καθώς και να απευθυνθεί στις Τράπεζες ή Ασφαλιστικές Εταιρίες που 
αναφέρει ο κάτοχος ότι συνεργάζεται. 
1.3.α)«Κάρτα» είναι το πλαστικό δελτίο που επιτρέπει οτον κάτοχο του να πραγματοποιεί πληρωμή σε κάποιο σημείο πώλησης, ανάληψη ή 
κατάθεση χαρτονομισμάτων και συναφείς πράξεις σε μηχανές ανάληψης χρημάτων ή Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές, β) «Εκδότης» είναι 
κάθε πρόσωπο το οποίο οτο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του παρέχει σε ένα άλλο πρόσωπο κάρτα, βάσει σύμβασης που συνάπτει με αυτό. γ) 
••Κάτοχος» είναι κάθε πρόσωπο, που κατόπιν σύμβασης που έχει συνάψει με έναν εκδότη, κατέχει κάρτα, δ) "Κύρια κάρτα" είναι η αρχικά 
εκδιδόμενη βασική κάρτα που εκδίδεται για λογαριασμό του κυρίου κατόχου. ε)"Πρόσθετη κάρτα" είναι η κάρτα, μέχρι και δύο το πολύ, την 
έκδοση των οποίων εγγράφως ζητούν οι αιτούντες πρόσθετη κάρτα και ο κάτοχος κύριας κάρτας στο όνομα τρίτου φυσικού προσώπου, 
αποδεχόμενος και για αυτήν τη χρέωση του λογαριασμού του. Με την έννοια αυτή "Κάτοχος" της κάρτας είναι κάθε κάτοχος "κύριας" και 
"πρόσθετης" κάρτας. 

1.4. Η κάρτα εκδίδεται, ανήκει και παραμένει στην κυριότητα της Εταιρίας, καθ' όλη την διάρκεια της ισχύος της, φέρει αποτυπωμένο το 
ονοματεπώνυμο του κατόχου, τη χρονική περίοδο που ισχύει και η χρήση της είναι αυστηρά προσωπική. Ο κάτοχος, και μόνο αυτός, αποκτά το 
δικαίωμα χρήσης της κάρτας. Απαγορεύεται η μεταβίβαση, η παραχώρηση και η χρήση της από κάθε τρίτο πρόσωπο. Ο Κάτοχος οφείλει να 
επιστρέψει άμεσα την Κάρτα του στην Εταιρία, εφόσον του τη ζητήσει οποιοσδήποτε που ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας, 
χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. Ο Κάτοχος μπορεί να οσκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη ειδοποίηση 
προς την Εταιρία, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της Κάρτας. 
1.5.Personal Identification Number (PIN) είναι ο μοναδικός κωδικός Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης κατόχου κάρτας από ATM που χορηγεί η 
Εταιρία οτον κάτοχο της κάρτας. Παράγεται ηλεκτρονικά υπό συνθήκες ασφάλειας που αποκλείουν κάθε δυνατότητα αναπαραγωγής του. 
Χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με την κάρτα στην οποία αντιστοιχεί για την πραγματοποίηση ειδικών συναλλαγών και ισοδυναμεί με την 
υπογραφή του κατόχου. Ο Κάτοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα εγγράφως και τηλεφωνικώς την Εταιρία, εάν εντός δέκα (10) ημερών από την 
παραλαβή της Κάρτας του, δεν παραλάβει το έντυπο γνωστοποίησης του PIN, 
1.6. Η κάρτα και σ κωδικός PIN παραδίδεται στον κάτοχο μέσω ταχυδρομείου. Με την παραλαβή της κάρτας, αρχική ή μετά από ανανέωση, ο 
κάτοχος υποχρεούται, πριν τη διενέργεια συναλλαγής, να υπογράφει αμέσως με στυλό διαρκείας στην ειδική θέση που υπάρχει στο σώμα της 
κάρτας για το σκοπό αστό και έχει αποκλειστικά την ευθύνη για τη γνησιότητα της υπογραφής του. Ο κάτοχος πρέπει επίοης νο 
απομνημονεύσει τον κωδικό PIN, να καταστρέψει το έντυπο γνωστοποίησης του και να τον τηρεί αυστηρά απόρρητο. Ο Κάτοχος, από την 
στιγμή της παραλαβής της Κάρτας, υποχρεούται για τη νόμιμη χρήση της Κάρτας και την ακριβή τήρηση των όρων της παρούσας. 
1.7. Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, εντός των οικονομικών ορίων που του έχουν 
γνωστοποιηθεί από την Εταιρία και μέσα στα χρονικά όρια ισχύος της Κάρτας ως μέσου πληρωμής για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από 
τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις που φέρουν το διακριτικό σήμα της κάρτας του (VISA ή MASTERCARD). Σε συνδυασμό με τον κωδικό PIN, ο 
κάτοχος μπορεί επίοης να χρησιμοποιεί την κάρτα του για να διενεργεί αναλήψεις μετρητών, από τραπεζικά καταστήματα και Αυτόματες 
Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATM) που φέρουν αντίστοιχα το σήμα της κάρτας του. 
1.8. Η Εταιρία εγκρίνει και γνωστοποιεί εγγράφως στον κάτοχο ταυτόχρονα με την αποστολή της κάρτας το πιστωτικό όριο που του παρέχεται, 
καθώς επίσης και το συμπεριλαμβανόμενο σε αυτό ανώτατο μηνιαίο, ημερήσιο και ανά πράξη όριο ανάληψης μετρητών. Η Εταιρία έχει το 
δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε το πιστωτικό όριο και τα αναφερόμενα άρια ανάληψης μετρητών. Με αποκλειστική ευθύνη του κατόχου οι 
συναλλαγές με την κάρτα του πρέπει να γίνονται πάντα μέσα στο πιστωτικό όριο που του ανακοινώνεται. 
1.9. Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσης που ισχύουν σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας, ο κάτοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε 
υποχρέωση ή ζημία που τυχόν θα προκύψει από τη χρήση της κάρτας, ανεξάρτητα από το πρόσωπο και τον τρόπο χρήσης, ως μη νόμιμης ή 
αντιουμβστικής 

2. ΧΡΗΣΗΣΥΝΑΛΛΑΓΕΙ 
2.1. Ο κάτοχος πρέπει: α) να χρησιμοποιεί την κάρτα σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την έκδοση και χρήση της και να λαμβάνει όλα τα 
προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη της κάρτας και των μέσων (προσωπικού αριθμού αναγνώρισης ταυτότητας ή άλλου κωδικού 
αριθμού) που επιτρέπουν την χρησιμοποίηση της, β) να ειδοποιεί αμέσως, χωρίς καθυστέρηση τον εκδότη (ή το φορέα που αυτός έχει ορίσει) 
μόλις αντιληφθεί: - την απώλεια ή κλοπή της κάρτας ή των μέσων που επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση της, - τον καταλογισμό στο λογαριασμό του 
οποιασδήποτε συναλλαγής που έγινε παρά τη βούληση του, • τυχόν σφάλμα ή άλλη ανωμαλία στην τήρηση του λογαριασμού του από τον 
εκδότη, γ) να μην καταγράφει τον προσωπικό του αριθμό αναγνώρισης ταυτότητας ή άλλο κωδικό αριθμό σε ευχερώς αναγνωρίσιμη μορφή, 
ιδιαίτερα επί της κάρτας ή άλλου αντικειμένου που φυλάσσει ή μεταφέρει μαζί με την κάρτα. 

2.2. Σε περίπτωση συναλλαγών μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, διαδικτύου (Internet) ή και κάθε άλλης μορφής προφορικής, έγγραφης ή 
ηλεκτρονικής εντολής χρέωσης, που φέρει τα στοιχεία της κάρτας και κατά περίπτωση την υπογραφή του κατόχου, δεν απαιτείται η υπογραφή 
της απόδειξης πληρωμής και σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως παραγγελίες) αρκεί η υπογραφή του τυχόν υπάρχοντος δελτίου παραλαβής ως 
αποδεικτικού ολοκλήρωσης της συναλλαγής. 
2.3. Σε περίπτωση συναλλαγών μέσω ATM εκδίδεται μηχανογραφημένο δελτίο αποτύπωσης της πράξης και γίνεται εγγραφή αε σχετικό 
ημερολόγιο. Ο κάτοχος αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεσμεύεται για τις πράξεις αυτές όπως αποτυπώνονται στις εκτυπώσεις του 
ημερολογίου ή του ηλεκτρονικού αρχείου της Τράπεζας. 
2.4. Ο κάτοχος ευθύνεται για την εξόφληση όλων των χρεώσεων σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και χορηγεί ανέκκλητη εντολή οτην 
Εταιρία: α) Να εξοφλεί για λογσριασμό του αποδείξεις πληρωμής, λογαριασμούς, εντολές, δελτία χρέωσης, αποδεικτικά, αναλήψεις μετρητών, 
που γίνονται με χρήση της κάρτας του και φέρουν τα στοιχεία της και τα οποία προσκομίζονται από συμβεβλημένες επιχειρήσεις και τράπεζες. 
β) Να χρεώνει το λογαριασμό του με τα αντίστοιχα ποσά. Σε περίπτωση ακύρωσης συναλλαγής η Εταιρία πιστώνει το λογαριασμό του κατόχου 
μόνο μετά την κατάθεση σε αυτήν ταυ πιστωτικού σημειώματος που εκδίδει η επιχείρηση. 
2.5. Απαγορεύεται ρητώς οτον κάτοχο να υπερβεί το καθορισμένο πιστωτικό όριο. Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό της υπέρβασης καθίσταται 
άμεσα απαιτητό, καταχωρείται και εξοφλείται με τον πρώτο μετά την υπέρβαση μηνιαίο λογαριασμό. 
2.6. Η Εταιρία δεν έχει έναντι του κατόχου οποιαδήποτε υποχρέωση, ανάμειξη ή ευθύνη, για τις πράξεις ή παραλείψεις των Επιχειρήσεων προς 
τον κάτοχο και αντίστροφα και για κάθε είδους σχέση του κατόχου με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Ο κάτοχος δεν έχει το δικαίωμα να 
προβάλλει κατά της Εταιρίας ισχυρισμούς, ενστάσεις, επιφυλάξεις, αντιρρήσεις, αξιώσεις για πράξεις, παραλείψεις, πλημμελή ή μη εκπλήρωση 
υποχρεώσεων, κατά τις συναλλαγές του με αυτές. 
2.7. Ο κάτοχος κύριας κάρτας, ο/οι κάτοχος/οι πρόσθετης κάρτας και ο τυχόν εγγυητής, δηλώνουν ότι είναι υπόχρεοι ως συνοφειλέτες 
ευθύνονται από κοινού, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και για το σύνολο, σε ότι αφορά την εξόφληση όλων των χρεώσεων που έγιναν με χρήση των 
καρτών τους ή εξαιτίας αυτών, καθώς επίοης και για όλες τις επιβαρύνσεις τα τυχόν έξοδα και τους νόμιμους τόκους, εγγυώνται τέλος 
αμοιβαίως ο κάθε ένας υπέρ του άλλου εις ολόκληρον και αδιαίρετα ως αυτοφειλέτες για την εξόφληση της οποιασδήποτε οφειλής και την 
πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων τους από την παρούσα σύμβαση προς την Εταιρία, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 853 και 862-868 του Αστικού Κώδικα και συνομολογούν ότι 
κάθε ποσό χρέους θα δεσμεύει και τον κάθε ένα χωριστά. 

3. ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΜΑΛ) 
3.1. Η Εταιρία μια φορά το μήνα αποστέλλει στον κύριο κάτοχο, μέσω ταχυδρομείου, ΜΑΛ ο οποίος αφορά την κύρια και όλες τις πρόσθετες 
κάρτες. Κατ' εξαίρεση και κατά την κρίση της Εταιρίας μπορεί να γίνει αποστολή ΜΑΛ ή ειδοποίηση και στους κατόχους πρόσθετης κάρτας. 
3.2. Ο κάτοχος θεωρείται αμάχητα ότι παρέλαβε το ΜΑΛ και αποδέχθηκε πλήρως το περιεχόμενο του, εάν εντός 30 ημερών από την έκδοση του 
δεν ειδοποιήσει με συστημένη επιστολή την Εταιρία ότι α) δεν έλαβε τον ΜΑΛ του προηγούμενου μήνα, β) έχει βάσιμες αντιρρήσεις, που 
περιγράφει λεπτομερώς, για το περιεχόμενο του. Μετά την πάροδο της αναφερόμενης προθεσμίας ο/οι Κάτοχος/οι ή /και ο Εγγυητής δεν έχει 
το δικαίωμα να αμφισβητήσει οποιοδήποτε ποσό και να προτείνει αντιρρήσεις, αφού τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχτηκε πλήρως όλες τις 
εγγραφές που έγιναν και το χρεωστικό του υπόλοιπο και δεν έχει πλέον δικαίωμα να το αμφισβητήσει, αναγνωρίζουν δε οτι μετά την πάροδο της 
αναφερομένης προθεσμίας κάθε ΜΑΛ και απόσπασμα του λογαριασμού που τηρείται για την ΑΤΕ Κάρτα Α.Ε. μηχανογραφικά οε ηλεκτρονικό 
κέντρο και γενικότερα τα λογιστικά της βιβλία, θα αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής του/ων κατόχου/ων και του εγγυητή προς την ΑΤΕ 
Κάρτα Α.Ε. από τη χρήση της/ων κάρτας/ων που του/ς χορηγήθηκαν. 

3.3. Στο ΜΑΛ αναφέρονται μεταξύ άλλων: α) η ημερομηνία έκδοσης του ΜΑΛ, β) οι συναλλαγές και οι αναλήψεις μετρητών που έχουν εξοφληθεί 
από την Εταιρία, κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει ο ΜΑΛ, γ) τόκοι και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, που αφορούν διαχειριστικά 
-λειτουργικά έξοδα ανάληψης μετρητών, υπέρβαση πιστωτικού ορίου, συνδρομές και άλλα έξοδα, δ) όλες οι καταβολές που έγιναν από τον 
Κάτοχο για το χρονικό διάστημα που αφορά ο ΜΑΛ. ε) το Συνολικό Ποσά της Οφειλής (ΣΠΟ),με την ένδειξη "νέο υπόλοιπο", στ) η Μηνιαία 
Ελάχιστη Καταβολή (ΜΕΚ), με την ένδειξη "ελάχιστη δόση", ζ) η ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να γίνει η καταβολή, η) το πιστωτικό 
όριο. 
3.4. Ως ΜΕΚ υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην Εταιρία, το 5% επί του υφισταμένου υπολοίπου (με ελάχιστη 
καταβολή 10 ευρώ) και μέχρι του ποσού του πιστωτικού ορίου την ημερομηνία έκδοσης του ΜΑΛ, όλο το τυχόν ποσό υπέρβασης του 
πιστωτικού ορίου, καθώς εκίσης και ιυχόν ανεξόφλητο ποσό ελάχιστης καταβολής του προηγούμενου ΜΑΛ. Στο ποσό που προκύπτει 
προστίθενται επιβαρύνσεις που αφορούν τόκους, προμήθειες ανάληψης μετρητών, υπέρβαση πιστωτικού ορίου, συνδρομές και έξοδα. 
3.5. Οι χρεώσεις των συναλλαγών που γίνονται οτο εξωτερικό εκτός Ευρωζώνης θα μετατρέπονται σε Ευρώ με τιμή που ορίζεται από τους 
Οργανισμούς VISA International ή Europay Int. - Mastercard, κατά την ημέρα επεξεργασίας από αυτούς, πλέον των σχετικών εξόδων που στην 
περίπτωση της Europay Int. - Mastercard είναι 1%. Στο ΜΑΛ θα εμφανίζεται και το αντίτιμο των συναλλαγών αυτών, στο νόμισμα στο οποίο 
πραγματοποιήθηκαν. 
3.6. Ο κάτοχος έχει την υποχρέωση να εξοφλεί το ΜΑΛ, επιλέγοντας την καταβολή του ΣΠΟ ή τη ΜΕΚ ή ενδιάμεσου ποσού, σε κάθε περίπτωση 
όμως καταβάλλοντος τουλάχιστον το ποσό της ΜΕΚ, μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία πληρωμής ή οποτεδήποτε άλλοτε ειδοποιηθεί 
εγγράφως από την Εταιρία. 

5. ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΑΚΥΡΩΣΗ 
5.1. Η Εταιρία ανανεώνει κάθε δωδεκάμηνο, από το μήνα που εκδόθηκε ή ανανεώθηκε η Κάρτα την ισχύ της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση 
του κατόχου. Ο Κάτοχος ευθύνεται άμεσα για την εξόφληση όλου του ποσού της ετήσιας συνδρομής της Κάρτας (Κύριας και Πρόσθετης) εντός 
της ημερομηνίας πληρωμής που αναφέρεται οτο ΜΑΛ. Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν παραλάβει την ανανεωμένη κάρτα του μέχρι το τέλος 
του μήνα λήξης της προηγούμενης, πρέπει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρία, Εάν ο κάτοχος δεν επιθυμεί την ανανέωση της κάρτας του 
υποχρεούται να ειδοποιήσει με συστημένη επιστολή την Εταιρία τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της κάρτας, ώστε να μην 
επιβαρυνθεί την ετήσια συνδρομή. Σε κάθε άλλη περίπτωση ευθύνεται για την εξόφληση της ετήσιας συνδρομής τόσο της κύριας όσο και των 
τυχόν πρόσθετων καρτών. 

5.2. Ο κάτοχος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα οποτεδήποτε χωρίς να αιτιολογήσει την απόφαση του. Στην περίπτωση αυτή: α} 
αποστέλλει στην Εταιρία έγγραφη δήλωση της απόφασης του και επισυνάπτει κατεστραμμένη (με κοπή ή άλλο τρόπο) την κάρτα του, κύρια και 
τυχόν πρόσθετες, β) ευθύνεται για τις χρεώσεις από συναλλαγές που έγιναν μέχρι την επιστροφή της κάρτας, γ) εξοφλεί το σύνολο της οφειλής 
του εντός 10 ημερών. 
5.3. Σε περίπτωση που η Εταιρία διαπιστώσει αθέτηση οποιουδήποτε όρου της παρούσης ή για άλλη νόμιμη αιτία, έχει το δικαίωμα, χωρίς να 
αιτιολογήσει την απόφαση της, να καταγγείλει την παρούσα και να ακυρώσει την κάρτα, ειδοποιώντας εγγράφως τον κάτοχο και τις 
συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος υποχρεούται να εξοφλήσει το ΣΠΟ του αμέσως μετά την καταγγελία και μέχρι την 
ημερομηνία πληρωμής που αναφέρεται στο ΜΑΛ. Σε άλλη περίπτωση καθίσταται υπερήμερος και εφαρμόζονται αντίστοιχα τα προβλεπόμενα 
στην παρούσα. Ο κάτοχος οφείλει να διακόψει αμέσως την χρήση της κάρτας και να την παραδώσει χωρίς καθυστέρηση και αντίρρηση οτην 
ΑΤΕ Κάρτα Α. Ε. ή στο πλησιέστερο κατάστημα της ΑΤΕ. 
5.4. Ακύρωση της κύριας κάρτας συνεπάγεται ταυτόχρονα και ακύρωση κάθε άλλης συνδεδεμένης πρόσθετης κάρτας. Ο κάτοχος οφείλει να 
επιστρέψει αμέσως την/τις κάρτες στην Εταιρία. Απαγορεύεται η χρήση της κάρτας μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος που αναγράφεται 
επάνω στην κάρτα ή μετά την καταγγελία ή και ακύρωση της από την Εταιρία και οποιοσδήποτε τρόπος χρήσης της συνιστά παράνομη και 
αξιόποινη πράξη. Πάντως, ο/οι Κάτοχος/οι και ο τυχόν εγγυητής ευθύνονται για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με βάση την 
κάρτα μέχρι την επιστροφή της/ους στην Εταιρία. 

6. ΛΠΩΛΕΙΛ-ΚΛΟΠΗ 
6.1. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, εκούσιας ή ακούσιας διαρροής του PIN ο κάτοχος υποχρεούται αμέσως να ειδοποιεί, μέσω τηλεφώνου ή 
με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, να επιβεβαιώνει με έγγραφη δήλωση το γεγονός και να προσφέρει κάθε δυνατή συνδρομή οτην 
Εταιρία για την εξάλειψη οποιασδήποτε δυσμενούς συνέπειας. Επίσης, αν του ζητηθεί από την Εταιρία, θα πρέπει άμεσα να καταθέσει υπεύθυνη 
δήλωση με το ειδικό έντυπο που ορίζεται από το Νόμο, 
6.2. Παράλειψη δήλωσης της απώλειας από τον κάτοχο θεωρείται βαριά αμέλεια. Μέχρι τη γνωστοποίηση οτον εκδότη ο κάτοχος ευθύνεται για 
τις ζημιές που έχει υποστεί συνεπεία της απώλειας ή κλοπής της κάρτας μέχρις ενός ορίου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150€, εκτός εάν 
από βαριά αμέλεια δεν έχει τηρήσει τους όρους της παρούσας ή έχει ενεργήσει με δόλο. οπότε ευθύνεται για όλες τις συναλλαγές ανεξαρτήτως 
ποσού. Από το χρόνο της γνωστοποίησης στον εκδότη ο κάτοχος δεν φέρει πλέον ευθύνη για τις ζημιές από την απώλεια ή την κλοπή της 
κάρτας, εκτός εάν έχει ενεργήσει με δόλο. Επίσης ο κάτοχος δεν ευθύνεται για τις συναλλαγές για τις οποίες η αναγνώριση ταυτότητας 
περιορίζεται στη χρησιμοποίηση εμπιστευτικού κωδικού αριθμού ή άλλης παρόμοιας απόδειξης ταυτότητας, χωρίς να απαιτείται επίδειξη ή 
ηλεκτρονική αναγνώριση της κάρτας. 
6.3. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, με την επιφύλαξη της τήρησης των όρων της παρούσης και με τη σύμφωνη γνώμη του κατόχου, η 
Εταιρία δύναται να εκδώσει και να του χορηγήσει νέα κάρτα και PIN. 

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΟΧΟΥ 
Ο/οι κάτοχος/οι παρέχει/ουν τη ρητή συγκατάθεση του/τους ώστε: α) η Εταιρία, ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται μαζί της, 
να τηρούν αρχείο δεδομένων, ηλεκτρονικό ή μη, με τα ατομικά του στοιχεία, που δηλώθηκαν στην παρούσα και με αυτά που αφορούν τις 
συναλλαγές με την κάρτα του, β) να τα επεξεργάζονται, να τα ελέγχουν και να τα διασταυρώνουν με αντίστοιχα στοιχεία άλλων οργανισμών 
(που εκδίδουν και χορηγούν κάρτες ή καταγράφουν την πιστοληπτική ικανότητα πελατών ή διενεργούν έρευνες αγοράς) και να τα γνωστοποιούν 
σε αυτούς, γ) η Εταιρία να γνωστοποιεί τα στοιχεία αυτά σε εταιρίες του Ομίλου της Αγροτικής Τράπεζας. 

β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
8.1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους της παρούσας. Κάθε μεταβολή θα γνωστοποιείται εγγράφως οτον 
κάτοχο με επιστολή ή μέσω του ΜΑΛ Σε περίπτωση που ο κάτοχος διαφωνεί μπορεί να καταγγείλει με τη διαδικασία που προβλέπεται οτο 5.2. 
τη σύμβαση εντός 20 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση και σε περίπτωση περαιτέρω χρήσης της κάρτας, 
τεκμαίρεται αμάχητα ότι υπάρχει ρητή αποδοχή της τροποποίησης, στο σύνολο της. 
8.2. Μεταβολή επιτοκίου, ετήσιου συμβατικού ή υπερημερίας, ή ποσού συνδρομής, άλλων επιβαρύνσεων, πιστωτικού ορίου και ορίου ανάληψης 
μετρητών, δεν θεωρούνται τροποποιήσεις της παρούσης, και η γνωστοποίηση τους οτον κάτοχο γίνεται μέσω ΜΑΛ ή άλλου εγγράφου. Η μη 
καταγγελία της παρούσης από τον κάτοχο, σύμφωνα με την αναφερόμενη σχετική διαδικασία, θεωρείται ρητή αποδοχή κάθε μεταβολής. 
8.3. Ο κάτοχος υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως την Εταιρία για κάθε αλλαγή των στοιχείων που δηλώνει οτην παρούσα απηση-
σύμβαση, όπως μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, κάθε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας ή και εργασίας του και σε κάθε περίπτωση της 
διεύθυνσης που δηλώνει στην παρούσα για την παραλαβή των μηνιαίων αναλυτικών λογαριασμών της κάρτας του. Ρητά συμφωνείται ότι μέχρι 
τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκαιρα στην παλιά διεύθυνση. 

9. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Αποκλειστικά αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση κάθε τυχόν διαφοράς από την παρούσα ή εξαιτίας αυτής, ορίζονται τα Δικαστήρια της πόλης 
της Αθήνας και εφαρμοστέο Δίκαιο το Ελληνικό, 

10. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ 
Ο/οι κάτοχος/οι ή και ο εγγυητής παρέχει/ουν στην Εταιρία τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του/ς και της παρέχει/ουν το δικαίωμα και 
την εξουσιοδοτεί/ούν να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο τα στοιχεία που αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (πλην των ευαίσθητων), 
όπως αυτά ορίζονται στο Ν, 2472/1997. τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ή θα περιέλθουν στην Εταιρία στο μέλλον, στα 
πλαίσια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ή δηλώθηκαν ή θα δηλωθούν από τον/ους κάτοχο/ους ή και τον εγγυητή στην Εταιρία εξαιτίας 
της αίτησης ή της εγγύησης για χορήγηση κάρτας και τα στοιχεία τα οποία αφορούν την κίνηση του λογαριασμού του/ς, καθώς επίοης και να 
επεξεργάζεται κατά την κρίση της τα στοιχεία αυτά κατά την έννοια της συλλογής, καταχώρησης, οργάνωσης, αποθήκευσης, χρήσης, 
διαβίβασης, διάδοσης ή κάθε άλλης μορφής διάθεσης, συσχέτισης και διασύνδεσης, μέχρι την πλήρη παραγραφή κάθε αξίωσης που συνδέεται 
με αυτά. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα διατηρηθεί και μετά τη λήξη της σύμβασης και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Στα 
προσωπικά Δεδομένα που θα τύχουν επεξεργασίας περιλαμβάνονται και όσα είναι καταχωρημένα στο όνομα του/ων κατόχου/ων και εγγυηιή στο 
Αρχείο Πληροφοριών «Τειρεσίας» ή άλλο ανάλογο. Επίσης ο/οι κάτοχος/οι και ο εγγυητής παρέχει/ουν την εξουσιοδότηση και συγκατάθεση 
του/ς να γνωστοποιούνται τα ανωτέρω στοιχεία προς χρήση από συνεργαζόμενα με την Εταιρία φυσικά και νομικά πρόσωπα και συμβεβλημένες 
επιχειρήσεις προς τις οποίες έχει αναθέσει ολικά ή μερικά την εκτέλεση της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με 
το Νόμο, που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στα προγράμματα χρήσης της κάρτας, προκειμένου να διαχειρισθούν τα προγράμματα 
παροχών μέσω της κάρτας, να προωθήσουν τις πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών, να προωθήσουν από απόσταση τα δικά της 
χρηματοοικονομικά προϊόντα ή και τα προϊόντα/υπηρεσίες επιχειρήσεων που ανήκουν οτον ίδιο με αυτή όμιλο, και οτα πλαίσια ενημέρωσης του 
κατόχου σχετικά με άλλες υπηρεσίες ή προϊόντα τα οποία κατά την κρίση της Εταιρίας ενδεχομένως θα ενδιαφέρουν τον κάτοχο KOL τον 
εγγυητή. Επίσης, ο/οι κάτοχος/οι KOL Ο εγγυητής παρέχει/ουν προς την Εταιρία την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του/ς για τη διαβίβαση ή 
γνωστοποίηση των στοιχείων που επιβάλλεται από το Νόμο ή δικαστική απόφαση, καθώς και για την παροχή πληροφοριών προς τα Διατραπεζικά 
Συστήματα Συναλλαγών ή Αρχεία Πληροφοριών με σκοπό την εκτέλεση των συναλλαγών και την προστασία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
και προς άλλες Εταιρίες έκδοσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και γενικά προς κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναφορικά με την 
πιστωτική του/ς σχέση με την Εταιρία, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικές με την περιουσιακή του/ς κατάσταση και το πιστωτικό ιστορικό 
του/ς. 

Ο/οι κάτοχος/οι και ο εγγυητής διατηρεί/ούν το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης που παρέχει ο Νόμος καθώς και το δικαίωμα της εξαίρεσης 
του/ς από την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς προώθησης πωλήσεων από απόσταση. 

11. ΥΠΟΟΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ SILVESTAR 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2.934,70 € 
1) Ισχύει στις 2 Ιανουαρίου 2003 
2) Πρόκειται για εφάπαξ αγορά η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα την προηγούμενη μέρα της έκδοσης του πρώτου λογαριασμού. 
* Συμβατικό Επιτόκιο: 14,75%, 
* Εισφορά Ν 128/75: 0.6%, 
* Έξοδα Έκδοσης Λογαριασμού: 0,29 €, 
* Ετήσια Συνδρομή: 26,41 € 
* Έκδοση λογαριασμού: Κάθε 15 του μηνός 
*> Πληρωμή λογαριασμού: Κάθε 5 επόμενου μήνα 
ΐ Υπόλοιπο δόσεων: (κεφάλαιο/12) + τόκος (ή συνδρομή) + 0,29 € 
·> Ετήσιο πραγματικό επιτόκιο: 18,695% 
3) 1η δόση : Υπόλοιπο Κεφαλαίου (ΥΚ) 2.961,11, Τόκος (Τ) 0, Δόση (Δ) 271,26. 2η δόση : ΥΚ 2.727.37, Τ 37.23. Δ 282,08. 3η δόση : ΥΚ 
2.476,51, Τ 30,93. Δ 275.78. 4η δόση : ΥΚ 2.232,15, Τ 31,13, Δ 275,97. 5η δόση : ΥΚ 1.983.47, Τ 27,00, Δ 271,85, 6η δόση : ΥΚ 1 736 62 Τ 
24,72, Δ 269.56. 7η δόση : ΥΚ 1.488.13, Τ 20,78, Δ 265.62, 8η δόση : ΥΚ 1.241,08, Τ 18,28, Δ 263.13. 9η δόση : ΥΚ993 31 Τ 15 07 Δ 25992 
10η δόση : ΥΚ 745,11 Τ 11,44, Δ 256.29, 11η δόση : ΥΚ 497,75 Τ 8,64. Δ 253,48, 12η δόση : ΥΚ 252,58, Τ 7,44. Δ 252.58. 
4) Η συνολική ετήσια επιβάρυνση του κατόχου της κάρτας λόγω της χρήσης της ως πιστωτικής δίδεται υπό τη μορφή ποσοστού επί τοις εκατό, 
από το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικά Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) όπως αυτό ορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση Φ 1-938 9 (ΦΕΚ 
172 Β.21.3.91). Το ύψος του Σ.Ε.Π.Π.Ε. σήμερα είναι 18,695 % και αντιστοιχεί στις υποθέσεις του αριθμητικού παραδείγματος. Το Σ.Ε.Π.Π.Ε. 
μπορεί να μεταβάλλεται από τον εκδότη της κάρτας αν μεταβληθούν τα στοιχεία που το αποτελούν (επιτόκιο κ.ά.), οπότε ο κάτοχος θα 
ενημερωθεί για το ύψος του με το μηνιαίο λογαριασμό που θα αποστέλλεται σ' αυτόν, 

Ο κάτοχος, ο οποίος έχει ήδη διαβάσει και λάβει πλήρη γνώση της παρούσας σύμβασης πριν την υπογραφή της και αποδέχεται ρητά και 
ανεπιφύλακτα και στο σύνολο τους όλους τους όρους της, παραλαμβάνει ακριβές αντίγραφο τους με την παράδοση σε αυτόν της κάρτας του. 

Ε Γ Γ Υ Η Σ Η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

Ο Υπογράφων 

Διεύθυνση Οικίας . ΤΚ 

Κάτοχος Αρ. Δελτίου Ταυτότητας Τηλ.. 

ΗμΜα Έκδοσης & Αστυνομική Αρχή 

Εγγυώμαι ανεπιφύλακτα ως αυτοφειλέτης προς την ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ Α.Ε. με την παρούσα υπέρ του 

Πιοτούχου 

Αφού ανέγνωοα με προσοχή και αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους που διέπουν τη σύμβαση και την εγγύηση. 

Τόπος . 

Ο ΑΙΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΡΤΑ 

. Ημερομηνία _ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΤΗ 















Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ένθετο 10á 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΙΙΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ένθετο 10â 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία αν αλλάξατε διεύθυνση ή τηλέφωνο και ταχυδρομήστε το απόκομμα στην ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ, 
Τομέας Εξυπηρέτησης Πελατών, Ελευθ. Βενιζέλου 132, 176 76 Καλλιθέα ή παραδώστε το σε ένα από τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Τ.Κ ΠΟΛΗ ΚΩΔ.ΑΤΗΛ: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ): 

Δ/ΝΣΗ: Τ.Κ ΠΟΛΗ ΚΩΔ./ΤΗΛ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ [ ] ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ ] ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΑΣ 
1. Ο παρών λογαριασμός περιλαμβάνει συναλλαγές και καταβολές σας που έφθασαν στην υπηρεσία μας μέχρι την ημερομηνία 

εκκαθάρισης του. 
2. Κάθε μήνα πρέπει να εξοφλείτε τουλάχιστον το ποσό της ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ. Μπορείτε φυσικά να πληρώσετε και μεγαλύτερο 

ποσό, εάν το επιθυμείτε. Καθυστέρηση στην πληρωμή συνεπάγεται επιβάρυνση με τόκους υπερημερίας. 
3. Κάθε καταβολή εξοφλεί πρώτα τα έξοδα και τους τόκους και στη συνέχεια το κεφάλαιο του λογαριασμού σας. 
4. Η ένδειξη (-) στο ποσό σημαίνει πίστωση στο λογαριασμό σας. 
5. Ο τόκος υπολογίζεται κάθε φορά μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης του παρόντος λογαριασμού. 

Η ανάληψη μετρητών και η μεταφορά υπολοίπου από κάρτες άλλης Τράπεζας είναι έντοκες από την ημέρα που πραγματοποιούνται 
(εκτός εάν έχει ανακοινωθεί ειδική προσφορά για τη μεταφορά υπολοίπου). 

6. Το επιτόκιο της πίστωσης είναι κυμαινόμενο. 
7. Αν διαφωνείτε με το υπόλοιπο της οφειλής σας, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε εγγράφως μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία 

έκδοσης / εκκαθάρισης του παρόντος λογαριασμού. 
8. Εφόσον ο λογαριασμός σας κινείται ομαλά η κάρτα σας ανανεώνεται αυτόματα πριν τη λήξη της και αποστέλλεται συστημένη στη 

διεύθυνση σας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την ανανέωση της, οφείλετε να μας το γνωρίσετε εγγράφως με συστημένη επιστολή, 
τουλάχιστον 2 μήνες πριν τη λήξη της ή πριν τη χρέωση της ετήσιας συνδρομής προκειμένου να μην χρεωθείτε με αυτή. 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
Μπορείτε να εξοφλείτε το λογαριασμό σας: 

• Με αυτόματη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων που τηρείτε στην Εθνική Τράπεζα, εφόσον συμπληρώσετε την ειδική 
εξουσιοδότηση. 

• Μέσω των Μηχανημάτων Αυτόματης Συναλλαγής (ATM) της Εθνικής Τράπεζας με τη χρήση της Eevocash. 
• Με μετρητά στα ταμεία της Εθνικής Τράπεζας. 
• Στο ταχυδρομείο προσκομίζοντας το ειδικό έντυπο ταχυπληρωμής που σας στέλνουμε. 
• Μέσω του Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας. 

Σ Ε Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η Α Π Ω Λ Ε Ι Α Σ / Κ Λ Ο Π Η Σ Τ Η Σ Κ Α Ρ Τ Α Σ Σ Α Σ 

Αν χάσετε ή σας κλέψουν την κάρτα σας, τηλεφωνήστε μας αμέσως στο τηλέφωνο ( Ο Λ Ο Τ Ο 2 4 ( 0 ρ θ ) Ι 2 1 0 9 5 0 3 6 7 5 , 

ή στείλτε μας fax στο 2 1 0 9 5 0 3 1 5 3 . 
Το συντομότερο δυνατόν, θα πρέπει να το δηλώσετε εγγράφως στο πλησιέστερο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. 
Αν βρίσκεστε στο εξωτερικό θα πρέπει να απευθυνθείτε στους οργανισμούς και τα τραπεζικά καταστήματα που συνεργάζονται με τη 
MASTERCARD ή τη VISA (ανάλογα με την κάρτα που χάσατε). 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ όλο το 24ωρο (ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ): 
ΑΘΗΝΑ: 210 9503000, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 295277, ΛΑΡΙΣΑ: 2410 596077, ΠΑΤΡΑ: 2610 637177. 
Επίσης, για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα: 
ΑΘΗΝΑ: 210 9503700 Δευτ. - Παρ. από 8πμ έως 9μμ, Σάββατο 9πμ-5μμ, Fax: 210 9503070 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 295986, από 8πμ έως 3μμ. Δευ.-Παρ., Fax: 2310 244130 
ΠΑΤΡΑ: 2610 637183-4 από 8πμ έως 3μμ. Δευ-Παρ., Fax: 2610 623212 
E-mail: customers@ethnokarta.nbg.gr 

mailto:customers@ethnokarta.nbg.gr
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ • ΙΙΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ένθετο 11α 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ένθετο 11β 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

> 

l· 

Μ_ΡΗΑ700 Ξ 
λνοικτό Προσωπικό Δάνειο 

ΛΟΣ 

Αίτηση / Σύμβαση P P S i 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΙΤΗΣΡΟΣ- Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 

> 

l· ΛΟΣ 

ΟΦΕΙΛΈΤΗΣ 

> ΑΡΙΘΜΟΣ nFAATH-> 
ΠΡΟΣΠΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ) 

ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΡ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΡ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ" ΟΝΟΜΑ ΣΥΖ.: 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΦΕ
ΡΑΤΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΔΡ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΦΕ
ΡΑΤΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΔΡ 
ΦΥΛΟ: • ΑΝΔΡΑΣ f j ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ: 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΦΕ
ΡΑΤΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΔΡ 
ΦΥΛΟ: • ΑΝΔΡΑΣ f j ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ: 

ΦΥΛΟ: • ΑΝΔΡΑΣ f j ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ: 

ΦΥΛΟ: • ΑΝΔΡΑΣ f j ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ: 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

ΤΗΣ ALPHA BANK 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

ΤΗΣ ALPHA BANK 

ΜΕ ΤΗΝ ALPHA BANK: 
πινι/ΐΊΐη ι o>ji>jnz.[zw^ ; / 

Q ΔΑΝΕΙΑ D ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΡΤΕΣ: D ALPHACARD VISA D AMERICAN EXPRESS 

^ DYNAMIC VISA D AMERICAN EXPRESS ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 

D IONOKAPTA VISA D ARTION VISA 

ME TON ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: 

D ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ D ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

D ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ D Α Λ Λ 0  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Q ΔΑΝΕΙΑ D ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΡΤΕΣ: D ALPHACARD VISA D AMERICAN EXPRESS 

^ DYNAMIC VISA D AMERICAN EXPRESS ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 

D IONOKAPTA VISA D ARTION VISA 

ME TON ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: 

D ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ D ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

D ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ D Α Λ Λ 0  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Q ΔΑΝΕΙΑ D ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΡΤΕΣ: D ALPHACARD VISA D AMERICAN EXPRESS 

^ DYNAMIC VISA D AMERICAN EXPRESS ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 

D IONOKAPTA VISA D ARTION VISA 

ME TON ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: 

D ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ D ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

D ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ D Α Λ Λ 0  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Q ΔΑΝΕΙΑ D ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΡΤΕΣ: D ALPHACARD VISA D AMERICAN EXPRESS 

^ DYNAMIC VISA D AMERICAN EXPRESS ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 

D IONOKAPTA VISA D ARTION VISA 

ME TON ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: 

D ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ D ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

D ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ D Α Λ Λ 0  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΟΔΟΣ" ΑΡΙΘΜΟΣ: 

ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ' Τ.Κ.: 

Q ΔΑΝΕΙΑ D ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΡΤΕΣ: D ALPHACARD VISA D AMERICAN EXPRESS 

^ DYNAMIC VISA D AMERICAN EXPRESS ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 

D IONOKAPTA VISA D ARTION VISA 

ME TON ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: 

D ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ D ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

D ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ D Α Λ Λ 0  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ.: 

Q ΔΑΝΕΙΑ D ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΡΤΕΣ: D ALPHACARD VISA D AMERICAN EXPRESS 

^ DYNAMIC VISA D AMERICAN EXPRESS ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 

D IONOKAPTA VISA D ARTION VISA 

ME TON ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: 

D ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ D ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

D ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ D Α Λ Λ 0  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
• ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ D ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ 

Q ΔΑΝΕΙΑ D ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΡΤΕΣ: D ALPHACARD VISA D AMERICAN EXPRESS 

^ DYNAMIC VISA D AMERICAN EXPRESS ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 

D IONOKAPTA VISA D ARTION VISA 

ME TON ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: 

D ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ D ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

D ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ D Α Λ Λ 0  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
• ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ D ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΑ: 

ΤΡΑΠΕΖΑ: 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: ^ ] VISA D MASTERCARD D DINERS 

ΤΡΑΠΕΖΑ: 

ΤΡΑΠΕΖΑ: 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: ^ ] VISA D MASTERCARD D DINERS 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ: 

ΤΡΑΠΕΖΑ: 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: ^ ] VISA D MASTERCARD D DINERS 

• ΕΓΓΑΜΟΣ/Η D ΑΓΑΜΟΣ/Η D ΧΗΡΟΣ/Α D ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ: | | 

ΤΡΑΠΕΖΑ: 

ΤΡΑΠΕΖΑ: 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: ^ ] VISA D MASTERCARD D DINERS 

• ΕΓΓΑΜΟΣ/Η D ΑΓΑΜΟΣ/Η D ΧΗΡΟΣ/Α D ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ: | | 

• ΕΓΓΑΜΟΣ/Η D ΑΓΑΜΟΣ/Η D ΧΗΡΟΣ/Α D ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ: | | ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΔΙΑΜ. ΟΙΚΟΠ. Κ.ΛΠ.): 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ.: 

ΠΕΡΙΟΧΗ- Τ Μ.: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΔΙΑΜ. ΟΙΚΟΠ. Κ.ΛΠ.): 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ.: 

ΠΕΡΙΟΧΗ- Τ Μ.: 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΔΙΑΜ. ΟΙΚΟΠ. Κ.ΛΠ.): 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ.: 

ΠΕΡΙΟΧΗ- Τ Μ.: 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΔΙΑΜ. ΟΙΚΟΠ. Κ.ΛΠ.): 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ.: 

ΠΕΡΙΟΧΗ- ....Τ.Μ.: 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΔΙΑΜ. ΟΙΚΟΠ. Κ.ΛΠ.): 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ.: 

ΠΕΡΙΟΧΗ- ....Τ.Μ.: 
ΟΔΟΣ- ΑΡΙΘΜΟΣ: 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΔΙΑΜ. ΟΙΚΟΠ. Κ.ΛΠ.): 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ.: 

ΠΕΡΙΟΧΗ- ....Τ.Μ.: 
ΟΔΟΣ- ΑΡΙΘΜΟΣ: 

ΤΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
1. ΤΥΠΟΣ: ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: % ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: 

1. ΤΥΠΟΣ: ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: % ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

• ΔΗΜΟΣΙΟΣ D ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

^\ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ D ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ 

• ΟΙΚΙΑΚΑ D ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

" Ί ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ D ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / 
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Q ΑΝΩΤ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ D ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ D ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

D ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ D ΕΜΠΟΡΟΣ D ΤΕΧΝΙΤΗΣ / 
Π ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΚΑΤΕΧΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

• ΔΗΜΟΣΙΟΣ D ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

^\ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ D ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ 

• ΟΙΚΙΑΚΑ D ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

" Ί ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ D ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / 
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Q ΑΝΩΤ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ D ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ D ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

D ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ D ΕΜΠΟΡΟΣ D ΤΕΧΝΙΤΗΣ / 
Π ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΚΑΤΕΧΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

• ΔΗΜΟΣΙΟΣ D ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

^\ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ D ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ 

• ΟΙΚΙΑΚΑ D ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

" Ί ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ D ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / 
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Q ΑΝΩΤ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ D ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ D ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

D ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ D ΕΜΠΟΡΟΣ D ΤΕΧΝΙΤΗΣ / 
Π ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΚΑΤΕΧΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

D ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ D ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

• ΔΗΜΟΣΙΟΣ D ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

^\ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ D ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ 

• ΟΙΚΙΑΚΑ D ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

" Ί ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ D ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / 
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Q ΑΝΩΤ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ D ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ D ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

D ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ D ΕΜΠΟΡΟΣ D ΤΕΧΝΙΤΗΣ / 
Π ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΚΑΤΕΧΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

• ΔΗΜΟΣΙΟΣ D ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

^\ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ D ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ 

• ΟΙΚΙΑΚΑ D ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

" Ί ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ D ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / 
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Q ΑΝΩΤ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ D ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ D ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

D ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ D ΕΜΠΟΡΟΣ D ΤΕΧΝΙΤΗΣ / 
Π ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΚΑΤΕΧΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ / ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: 

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ: 

ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ- Τ.Κ.: 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

• ΔΗΜΟΣΙΟΣ D ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

^\ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ D ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ 

• ΟΙΚΙΑΚΑ D ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

" Ί ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ D ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / 
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Q ΑΝΩΤ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ D ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ D ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

D ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ D ΕΜΠΟΡΟΣ D ΤΕΧΝΙΤΗΣ / 
Π ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΚΑΤΕΧΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΗΛ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

• ΔΗΜΟΣΙΟΣ D ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

^\ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ D ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ 

• ΟΙΚΙΑΚΑ D ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

" Ί ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ D ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / 
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Q ΑΝΩΤ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ D ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ D ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

D ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ D ΕΜΠΟΡΟΣ D ΤΕΧΝΙΤΗΣ / 
Π ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΚΑΤΕΧΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

(ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ) 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΝΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ένθετο 18â 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΆΣΕΩΣ 

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία υπό την επωνυμία "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." έδρα Αθήναι, οδός 
Σταδίου αρ. 40, (του λοιπού "Τράπεζα") και ο αιτών (του λοιπού "Οφειλέτης") των οποίων τα 
στοιχεία διαλαμβάνονται στην αίτηση, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

1. ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η Τράπεζα παρέχει στον οφειλέτη πιστωτικό όριο μέχρι του ποσού που αναφέρεται στην αί
τηση υπό τον τίτλο "εγκριθέν όριο", στο πλαίσιο του οποίου θα χορηγεί σ' αυτόν δάνειο ή/και 
δάνεια για την κάλυψη προσωπικών αναγκών του. Ο οφειλέτης δικαιούται να αναλαμβάνει 
εφ'άπαξ, τμηματικά η και κατ' επανάληψη, ποσά. μέχρι του ως άνω πιστωτικού ορίου, από 
το λογαριασμό του δανείου που συμφωνείται ότι θα ανοίγει προς τούτο, είτε από το ταμείο 
της Τραπέζης είτε με αναλήψεις μετρητών από αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ATM) 
με κάρτα της Τραπέζης (του λοιπού "Κάρτα") κατά τους όρους που διέπουν τη χρήση της, 
υπό τον όρο ότι ο λογαριασμός του θα έχει το αντίστοιχο με την πραγματοποιούμενη ανά
ληψη υπόλοιπο, μέχρι του ως άνω παρεχομένου ο' αυτόν πιστωτικού ορίου, έτσι ώστε τα 
ποσά που κάθε φορά θα αναλαμβάνει να εκτοκίζονται από την ημέρα της αναλήψεως, να 
προστίθενται στα ποσά που έχει αναλάβει και να συνιστούν του λοιπού ένα ενιαίο δάνειο, 
το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι του χρόνου πλήρους εξοφλήσεως, διά μηνιαίων καταβολών 
ή της, διά καταγγελίας, λύσεως του κατά τα κατωτέρω. 

2. ΕΠΙΤΟΚΙΟ - ΕΙΣΦΟΡΑ - ΦΟΡΟΙ 
2.1. Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει τόκο που υπολογίζεται από την ημέρα χρεώσε
ως του λογαριασμού, με βάση το ετήσιο συμβατικό επιτόκιο το ύψος του οποίου σήμερα είναι 
το αναγραφόμενο στην αίτηση υπό τον τίτλο "ονομαστικό επιτόκιο". Το επιτόκιο θα είναι κυ
μαινόμενο καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της συμβάσεως. Κάθε μεταβολή του επιτοκίου θα ανα
κοινώνεται από την Τράπεζα με δημοσίευση στον πολιτικό ή οικονομικό Τύπο, για τις χρημα
τοδοτήσεις αυτές θα ισχύει δε από την ως άνω δημοσίευση. Αν, κατά τη διάρκεια του δανεί
ου, το επιτόκιο μεταβληθεί, ο οφειλέτης αποδέχεται από τώρα να καταβάλει το αυξημένο ή 
μειωμένο επιτόκιο χωρίς να απαιτείται άλλη ειδική γνωστοποίηση. Η κατά τα ως άνω μεταβο
λή θα επαναλαμβάνεται και με σχετική σημείωση στο μηνιαίο αντίγραφο του λογαριασμού 
του οφειλέτου. 
2.2. Οι τόκοι υπολογίζονται τοκαριθμικά με βάση έτος 365 ημερών, επί του ποσού που κάθε 
φορά θα χρησιμοποιεί ο οφειλέτης, λογίζονται και είναι πληρωτέοι στο τέλος κάθε μηνιαίας 
περιόδου, αρχής γενομένης την ημερομηνία που η Τράπεζα θα γνωστοποιήσει στον οφειλέ
τη, μαζί με την έγκριση του δανείου. 
2.3. Ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να αποδεχθεί τη μεταβολή του επιτοκίου δικαιούμενος 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση της κατά τα ανωτέρω, αφού εξοφλήσει κάθε 
απαίτηση της Τραπέζης εκ της συμβάσεως, να ζητήσει το κλείσιμο του/ων λογαριασμού/ών του 
δανείου, άλλως ρητά συνομολογείται ότι αποδέχεται από τώρα τη μεταβολή του επιτοκίου. 

3. ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
3.1. Η ετήσια πραγματική επιβάρυνση (του λοιπού Ε.Π.Ε.) του οφειλέτη αποτελείται από τους 
τόκους, την εκάστοτε εισφορά του Ν. 128/1975 σήμερα 0,6% επί των εκάστοτε ανεξόφλητων 
οφειλών, τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών (Ε.Φ.Τ.Ε.) επί τόκων και εισφοράς, σήμερα 
3%, πλέον εξόδων δανείου, όπως αναγράφονται στην αίτηση. 
Παράδειγμα υπολογισμού Ε.Π.Ε.: 
(για ανοιχτό προσωπικό δάνειο) 
Για ποσό Δρ. 1.000.000 που εκταμιεύθηκε 1 /12/1999 με αποπληρωμή σε 12 ισόποσες ως προς 
το κεφάλαιο δόσεις, ονομαστικό επιτόκιο 15,25% πλέον εισφοράς Νόμου 128/75 0,6% πλέον 
των ετήσιων εξόδων Δρ.12.000 πλέον Ε.Φ.Τ.Ε. επί των τόκων, εισφοράς και εξόδων (Ετήσιο 
Πραγματικό Επιτόκιο 18,62%). Τα έξοδα καταβάλλονται με την πρώτη δόση και οι δόσεις 
έχουν ως εξής: 
1η δόση 1/1/2000 Δρ.97.199, 2η δόση 1/2/2000 Δρ.94.813, 3η δόση 1/3/2000 Δρ.94.888, 4η δό
ση 1/4/2000 Δρ.93.397, 5η δόση 1/5/2000 Δρ.92.577, 6η δόση 1/6/2000 Δρ.91.160, 7η δόση 
1/7/2000 Δρ.90.266, 8η δόση 1/8/2000 Δρ.89.110, 9η δόση 1/9/2000 Δρ.87.806, 10η δόση 
1/10/2000 Δρ.86.799, 11η δόση 1/11/2000 Δρ.85.569, 12η δόση 1/12/2000 Δρ.84.489. 
3.2. Συμφωνείται ότι η Τράπεζα θα μπορεί να μεταβάλλει την ετήσια πραγματική επιβάρυνση 
(ΕΠΕ), σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε εκ των στοιχείων που την αποτελούν. 

4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 
Για το δάνειο αυτό, η Τράπεζα θα τηρεί ένα ή περισσότερους λογαριασμούς, κατά την κρίση 
της και κατά τις ανάγκες της λογιστικής της τάξεως, όπου θα καταχωρούνται στη στήλη της 
χρεώσεως οι αναλήψεις του δανείου, οι πάσης φύσεως τόκοι, τυχόν προμήθειες, ο Ε.Φ.Τ.Ε. 
και τα έξοδα της Τραπέζης και στη στήλη της πιστώσεως οι καταβολές του οφειλέτη, χωρίς 
να χάνεται η αυτοτέλεια των αναλήψεων και των καταβολών και γενικά των κατ' ιδία κονδυ
λίων. Το απόσπασμα που εξάγεται από τα βιβλία της Τραπέζης από την ίδια ή από άλλο εξου
σιοδοτημένο πρόσωπο και εμφανίζει τον/τους ως άνω λογιστικό/ούς λογαριασμό/ούς και το 
υπόλοιπο που οφείλεται συμφωνείται ότι θα αποτελεί πλήρη απόδειξη της απαιτήσεως της 
κατά του οφειλέτη και έγγραφο κατάλληλο για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Η Τράπεζα 
μπορεί, κατά τις ανάγκες της λογιστικής της τάξεως, να διαχωρίζει το λογαριασμό σε περισ
σότερους ή να συνενώνει τους τυχόν περισσοτέρους λογαριασμούς σε ένα. 

5. ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
5.1. Η Τράπεζα αποστέλλει μία φορά το μήνα, με απλό ταχυδρομείο, στον οφειλέτη αντί
γραφο της συνολικής κινήσεως του/των λογαριασμού/ών (του λοιπού μηνιαίο αντίγραφο 
λογαριασμού). 
5.2. Αν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη του μηνιαίου αντίγραφου λογαριασμού, ανε
ξάρτητα εάν υπάρχει εντολή για αυτόματη εξόφληση ή όχι, ο οφειλέτης δεν αμφισβητήσει το 
σύνολο ή μέρος του λογαριασμού και δεν προβάλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις, λογίζεται ότι 
αποδέχεται όλες τις εγγραφές που έγιναν, καθώς και το χρεωστικό του υπόλοιπο. Ο οφειλέ
της θεωρείται ότι παρέλαβε το μηνιαίο αντίγραφο του λογαριασμού, αν εντός του επομένου 
ημερολογιακού μηνός δεν ειδοποιήσει, αποδεδειγμένα εγγράφως, την Τράπεζα ότι δεν έλα
βε το μηνιαίο αντίγραφο του λογαριασμού του προηγουμένου μηνός. 

6. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
6.1. Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει κάθε μήνα στην Τράπεζα ως ελάχιστη καταβο
λή το ποσό το οποίο αναγράφεται στην αίτηση στα στοιχεία του δανείου υπό τον τίτλο "ελά
χιστη μηνιαία καταβολή". Ο οφειλέτης συμφωνεί η εξόφληση της ελάχιστης μηνιαίας καταβο
λής να γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας του εκτοκισμού με αυτόματη 
χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων που τηρεί στην Τράπεζα και αναφέρεται στην αίτηση, 
παρέχει δε προς τούτο στην Τράπεζα ανέκκλητη εντολή ισχύουσα και για τις περιπτώσεις των 
άρθρων 223 και 726 του Αστικού Κώδικα. 
6.2. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής με
τά από προηγούμενη ειδοποίηση του οφειλέτη προ ενός (1) μηνός, διά του μηνιαίου αντιγρά
φου λογαριασμού του. Ο οφειλέτης εφόσον διαφωνεί με την αναπροσαρμογή οφείλει να εξο
φλήσει το σύνολο της εκ του δανείου οφειλής του, άλλως η συνέχιση της χρήσεως του πι
στωτικού ορίου θα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη απ' αυτόν αποδοχή του ποσού της ελάχι
στης μηνιαίας καταβολής. 
6.3. Στο ποσό της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής θα προστίθενται τα ποσά που, τυχόν, οφεί
λονται από τον οφειλέτη λόγω υπερβάσεως του πιστωτικού ορίου, τα ληξιπρόθεσμα και απαι
τητά ποσά προηγουμένων ελάχιστων μηνιαίων καταβολών και το ποσό των ετήσιων εξόδων 
της Τραπέζης, τα οποία θα είναι αμέσως απαιτητά και πληρωτέα. 

7. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ 
7.1. Σε περίπτωση καθυστερήσεως πληρωμής οποιουδήποτε ποσού, για οποιαδήποτε αιτία, εκ 
των αναφερομένων στην παρούσα, ενδεικτικά, της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής, των τόκων 
με τον εκάστοτε αναλογούντα Ε.Φ.Τ.Ε., της εισφοράς του Ν. 128/1975, των πάσης φύσεως 
εξόδων και γενικά οποιουδήποτε οφειλομένου ποσού, καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας 
της παρούσης, για οποιοδήποτε λόγο. συμφωνείται ότι ο λογαριασμός του οφειλέτη θα χρεώ

νεται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, όχληση ή επιταγή προς πληρωμή, για τα καθυστερού
μενα ποσά, από την ημέρα της καθυστερήσεως μέχρις εξοφλήσεως τους, με τόκο υπερημε
ρίας, ο οποίος θα υπολογίζεται επί των καθυστερουμένων ποσών με επιτόκιο που συνομολο
γείται ότι θα είναι κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από το ως άνω υπό 2.1. επιτόκιο 
του δανείου. 
7.2. Σε περίπτωση τυχόν μεταγενέστερης μεταβολής του ύψους του κατά τα ως άνω υπό 7.1 
διοικητικώς ή οπωσδήποτε άλλως, καθοριζομένου επιτοκίου υπερημερίας, συμφωνείται ρητώς 
ότι θα ισχύει το εκάστοτε συμβατικώς ή νομίμως καθοριζόμενο ανώτατο επιτόκιο υπερημερίας. 
7.3. Σε περίπτωση καταργήσεως του διοικητικώς ή άλλως καθοριζομένου επιτοκίου υπερημε
ρίας, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι το επιτόκιο υπερημερίας θα είναι τουλάχιστον κατά 
2,5 εκατοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από το ανώτατο δανειστικό επιτόκιο (Α.Δ.Ε.) της Τρα
πέζης ή εκείνο που τότε θα καθορίσει η Τράπεζα με δημοσίευση στον πολιτικό ή οικονομικό 
τύπο Ανώτατο Δανειστικό Επιτόκιο (Α.Δ.Ε.) είναι το επιτόκιο που προκύπτει με την προσθήκη 
στο ελάχιστο δανειστικό επιτόκιο (prime rate) του ανωτάτου περιθωρίου ή αυτό που τότε η 
Τράπεζα θα καθορίσει με δημοσίευση της, κατά τα ανωτέρω. 
7.4.0 οφειλέτης οφείλει τόκους επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι προστίθενται στο 
ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο ανά εξάμηνο. 
7.5. Στην περίπτωση υπερημερίας του οφειλέτη κατά τα ως άνω υπό 7.1., η Τράπεζα θα δικαι
ούται να καταγγείλει και να κηρύξει ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και το μη ληξιπρόθεσμο μέ
ρος του δανείου και να χρεώνει και το ποσό αυτού με τους ως άνω τόκους υπερημερίας και 
τους επ' αυτών τόκους και να επιδιώξει, είτε την είσπραξη της καθυστερημένης ή των καθυ
στερημένων δόσεων με τους οφειλόμενους τόκους και έξοδα, είτε, επιπλέον, την είσπραξη 
του καταστάντος ληξιπροθέσμου και απαιτητού άληκτου μέρους του δανείου. 

8. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 
Κάθε ποσό, που καταβάλλεται σε μερική ή ολική εξόφληση του δανείου, καταλογίζεται σε 
εξόφληση των πάσης φύσεως εξόδων, δικαστικών και άλλων, έπειτα των εξ ανατοκισμού τό
κων, των πάσης φύσεως τόκων υπερημερίας και των συμβατικών τόκων και τέλος του κεφα
λαίου, του οφειλέτη σε κάθε περίπτωση παραιτουμένου από το δικαίωμα να ζητά την μεταβο
λή του τρόπου καταλογισμού των ποσών που κάθε φορά θα καταβάλλει στην Τράπεζα. 

9. ΕΞΟΔΑ - ΤΕΛΗ 
Τα έξοδα και τέλη της παρούσης, οι πάσης φύσεως εισφορές, τέλη ή φόροι είτε υπέρ του Δη
μοσίου είτε υπέρ τρίτων που βαρύνουν είτε την Τράπεζα είτε τον οφειλέτη, όπως ενδεικτικώς 
ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών (Ε.Φ.Τ.Ε.), η εισφορά του Ν.128/1975 κ.λπ. και γενικά 
κάθε σχετική δαπάνη ή επιβάρυνση σε σχέση με το δάνειο ή εξ αιτίας τούτου, βαρύνουν τον 
οφειλέτη, στον οποίο και επιρρίπτονται. 

10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
10.1. Ο οφειλέτης βεβαιώνει ότι τα στοιχεία της αιτήσεως του για την έγκριση του πιστωτικού 
του ορίου είναι αληθή και ότι αποδέχεται το δικαίωμα της Τραπέζης να απορρίψει την αίτηση 
του χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφαση της αυτή. 
10.2. Ο οφειλέτης δηλώνει ότι το σύνολο της χρηματοδοτήσεως του από την Τράπεζα με 
τις ακόλουθες μορφές (α) αγορά ειδών διαρκείας / υπηρεσιών έναντι δικαιολογητικών, (β) 
αγορά από την Τράπεζα τίτλων κυριότητας του οφειλέτη με σύμφωνο επαναπωλήσεως 
(repo), (γ) κάλυψη προσωπικών αναγκών, (δ) μέσω δημιουργίας χρεωστικού υπολοίπου 
(υπερανάληψη) σε τρεχούμενο λογαριασμό καταθέσεως που τηρεί στην Τράπεζα και (ε) το 
πιστωτικό όριο των πιστωτικών του καρτών της Τραπέζης συνυπολογιζομένου και του πο
σού του παρόντος πιστωτικού ορίου δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που ορίζεται σήμερα 
από τις νομισματικές αρχές. 

11. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Ο οφειλέτης παρέχει στην Τράπεζα τη ρητή συγκατάθεση του όπως είτε αυτή είτε τρίτα φυ
σικά ή νομικά πρόσωπα, κατ' εντολήν της, επεξεργάζονται τα τηρούμενα στα αρχεία της πά
σης φύσεως στοιχεία του και αυτά που αφορούν την κίνηση και την κατάσταση του λογαρια
σμού. Επίσης αποδέχεται ότι η Τράπεζα δικαιούται να ελέγχει και να διασταυρώνει τα στοι
χεία αυτά με τα αντίστοιχα άλλων τραπεζών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και να 
τα θέτει στην διάθεση τους, στα πλαίσια σχετικής διατραπεζικής συνεργασίας, εφόσον κρίνει 
ότι με τον τρόπο αυτόν περιορίζεται ο πιστωτικός ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κίνδυνος. 
Επιπλέον παρέχει την συγκατάθεση του να χρησιμοποιηθούν τα ανωτέρω στοιχεία: (α) από 
άλλα πρόσωπα, πλην της Τραπέζης όπως οργανισμοί συλλογής στοιχείων σχετικά με τα κα
ταναλωτικά δάνεια, πιστοληπτική ικανότητα οφειλετών, ανάλυση αγοράς, κ.λπ. και (β) από 
την Τράπεζα ή θυγατρικές της εταιρίες προκειμένου να ενημερώνουν αυτόν σχετικά με υπη
ρεσίες και προϊόντα τους. 

12. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ 
Τυχόν επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικογράφου σχετικού με την παρούσα σύμβαση και 
εισαγωγικού δίκης, συμπεριλαμβανομένης και της επιταγής προς πληρωμή, ή άλλου δικογρά
φου της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως, θα γίνεται, κατ' επιλογήν της Τραπέζης, εί
τε απευθείας στον οφειλέτη η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στην αίτηση, εφ' όσον τρεις 
(3) τουλάχιστον ημέρες ενωρίτερα δεν είχε ανακοινωθεί στην Τράπεζα αλλαγή της διευθύν
σεως, με γνωστοποίηση της νέας διευθύνσεως, είτε προς τον δεύτερο αναφερόμενο στην αί
τηση nou ορίζεται με την παρούσα αντίκλητος του. Ρητά συνομολογείται ότι η Τράπεζα θα επι
λέγει τον τρόπο των ανωτέρω κοινοποιήσεων και ο οφειλέτης συμφωνεί ότι νομίμως ενεργεί 
οποιαδήποτε κοινοποίηση στις ως άνω διευθύνσεις και διά θυροκολλήσεως, εφ' όσον δεν έγι
νε ρητή έγγραφη ειδοποίηση της περί αλλαγής τούτων. 

13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
13.1. Η Τράπεζα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση καθυστερήσεως κατα
βολής οποιουδήποτε ποσού αλλά και σε περίπτωση παραβάσεως από τον οφειλέτη οποιου
δήποτε από τους όρους της παρούσης που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και να κηρύξει αμέσως 
το δάνειο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, αξιούσα την εξόφληση ολοκλήρου του ανεξόφλητου 
ποσού του κεφαλαίου, των τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων. Σε καμμία περίπτωση η παράλει
ψη ή καθυστέρηση της Τραπέζης να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματα της, δεν θα μπο
ρεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. 

14. ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ιδίως από τις διατάξεις του ν.δ. της 
17-7/13-8-1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών" και οι συμβαλλόμενοι συμ
φωνούν ότι για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, από την παρούσα σύμβαση, δικαιοδοσία θα 
έχουν τα Ελληνικά Δικαστήρια του τόπου καταρτίσεως της συμβάσεως. 

15. ΕΠΙΜΕΤΡΟ 
15.1. Όλα τα στοιχεία της αιτήσεως αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. 
15.2. Σε απόδειξη των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως έπεται: 

Ημερομηνία . 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ Ο ΑΙΤΩΝ - ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ 
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ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΑΝΕΙΟ yi' aVW 
απο ιην Εανικη Τράπεζα / 

στην επιθυμία ή £ , ν\/\Jv ν 
την ανάγκη, σκέφτεσαι _ 
αυτόν που νιώθεις- Λ -| yy« -* Λ ^ -* 
πιο κοντά σου. {J [/ UJ VI ν\) ν · 

...σας παρέχει €3.000 

Το Ανοικτό Δάνε,ο οας δίνε, Q n M ^ _ 

ανοικτή πίοτωση μέχρι και €3.000 

με μία μόνο έγκριση, για να έχετε 

πάντα τα μετρητά που θέλετε, χη 

στιγμή ακριβώς που τα χρειάζεστε. 

Το εξοφλείτε ανάλογα με τις 

δυνατότητες σας και μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε και πάλι το ποσό 

που έχετε αποπληρώσει, ενώ 

καταβάλλετε τόκους μόνο για το 

Η έγκριση χου δανείου είναι 

πάρα πολύ απλή. Με χην 

υπηρεσία τηλεξυπηρέχησης, 

μάλιστα, μπορείχε να καταθέσετε 

με μία μόνο έγκριση, για να έχετε 

πάντα τα μετρητά που θέλετε, χη 

στιγμή ακριβώς που τα χρειάζεστε. 

Το εξοφλείτε ανάλογα με τις 

δυνατότητες σας και μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε και πάλι το ποσό 

που έχετε αποπληρώσει, ενώ 

καταβάλλετε τόκους μόνο για το 

την αίτηση σας καχ μέσω τηλε

φώνου από το γραφείο ή το 

σπίτχ σας, σχο 8 Ο - Ι Ι - Ι 8 ι8 ι8. 

ποσό που έχετε δανειστεί! 

...με τους καλυτέρους όρους 

ποσό που έχετε δανειστεί! 

...με τους καλυτέρους όρους - · ...και εύκολο χειρισμό. 

πληρωμής... 
Μαζί με χο δάνειο σας παρέχεχαι 

Το Ανοικτό Δάνειο σας παρέχει 

τους καλύτερους συνολικά όρους · 

της αγοράς, αφού σας προσφέρει: 

• Ένα από τα χαμηλότερα κυμαινόμενα 

δωρεάν μια κάρτα EONOcash, 

γχα να μπορείτε όποχε εσείς θέλετε 

να παίρνετε χρήματα από το δάνειο 

ή να το αποπληρώνετε, εύκολα και 

γρήγορα, όλο το 24ωρο, από τα 

επιτόκια της αγοράς (χι,25%) μηχανήματα ATM της Εθνικής 

• Χαμηλά ετήσχα πάγχα έξοδα (€35) 

• Ελάχιστη μηνιαία καταβολή 

μόνο 2,5% του οφειλόμενου ποσού, 

Τράπεζας. • Χαμηλά ετήσχα πάγχα έξοδα (€35) 

• Ελάχιστη μηνιαία καταβολή 

μόνο 2,5% του οφειλόμενου ποσού, 

ΜΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΣΤΟ 

• Χαμηλά ετήσχα πάγχα έξοδα (€35) 

• Ελάχιστη μηνιαία καταβολή 

μόνο 2,5% του οφειλόμενου ποσού, 
8ο-ιι-ι8ι8ι8 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΦΟΡΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ( 0Α0 Ί Α 

Οι σχέσεις μας με την εφορία 

Όλοι μας κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουμε 
μια φορολογική υπόθεση. Κάθε χρόνο είμαστε 
υποχρεωμένοι να συμπληρώνουμε και να 
υποβάλουμε τη φορολογική μας δήλωση. Επίσης 
όταν αγοράζουμε ή πουλάμε ένα ακίνητο ή ένα 
αυτοκίνητο, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, 
είμαστε υποχρεωμένοι να επισκεφτούμε την εφορία. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, αποστολή 
της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης είναι να 
εισπράττει το ακριβές ποσό των προβλεπόμενων 
από τη φορολογική νομοθεσία εσόδων, με το 
χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον φορολογούμενο 
και το Δημόσιο, χρησιμοποιώντας σύγχρονη 
τεχνολογία και με τρόπο που να διασφαλίζει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στην ακεραιότητα, 
την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη του 
συστήματος. 

Όμως, η φορολογική διαδικασία είναι αρκετά 
πολύπλοκη και σε αρκετές περιπτώσεις 
αποτελεί ένα δύσκολο σταυρόλεξο για τους 
φορολογούμενους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
την άνιση και κατά συνέπεια άδικη αντιμετώπιση 
των πολιτών-φορολογούμενων, αφού δεν έχουν 
όλοι τη δυνατότητα να επιλύουν τα φορολογικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

Ει 

Υ 
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1-1-2003 Ε Ω ! 31-12-2003 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ! Ε ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ι 
ΤΑ ΠΟΙΑ 

ΜΕ ΔΥΟ (2) ΔΕΚΑΔΙΚΑ 

Δ.Ο.Υ. προηγ. υποβολής 

ri*| JAP. κ 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1 . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 
ΕΠ0ΝΥΜ0 (ΟΠΟΙ ΣΤΚΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) 

>Σ-ΑΡΙΘΜΟΙ-ΤΑΧ ΚίΙΔ-ΣΥΝΟΙΚΙΑ-ΠΟΛΗ Η ΧΩΡΙΟ) 

I I (ΟΔΟΙ-ΑΡΙθΜΟΣ-ΤΑΧ ΚΟΛ-ΣΥΝΟΙΚΙΑ-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ] 

Ο (ΟΠΟΙ ΣΤΗΝ"·--

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΙ 

• 3 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΟΔ0Σ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΤΑΧ.ΚΩΔ -ΣΥΝΟΙΚΙΑ-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συμπληρώνονται μόνο ΡΕ καταφατική περί πτώση) 

1. Είστε νέος φορολογούμενος (υποβάλλετε δήλωση για πρώτη φορά); 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
22 ώρες 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΑΟΠΑ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Στόχοι της θεματικής ενότητας: 

• Η θεματική ενότητα «εφορία» έχει ως στόχο την κατανόηση της 

διαδικασίας υπολογισμού του φορολογικού κόστους ορισμένων 

οικονομικών δραστηριοτήτων ή πράξεων. 

• Αποσκοπεί επίσης στην προσέγγιση του πνεύματος και της φιλο

σοφίας του φορολογικού συστήματος, σε ορισμένες πτυχές του. 

• Τέλος, προσδοκά στο να συμβάλει στη διαμόρφωση 

φορολογικής συνείδησης των πολιτών, η οποία επηρεάζεται 

και από το βαθμό γνώσης και κατανόησης της λειτουργίας του 

φορολογικού συστήματος. Η δυνατότητα των φορολογουμένων 

να κατανοούν, τους δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουν και 

έμμεσα να ανατροφοδοτούν το φορολογικό σύστημα. 

Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν σε αυτό το μέρος του 
προγράμματος έχουν ως αντικείμενο την παρουσίαση και ανάλυση 
απλών και συνηθισμένων φορολογικών υποθέσεων, τ η διευκρίνιση 
των εννοιών και της ορολογίας που χρησιμοποιείται, την επίλυση 
απλών προβλημάτων υπολογισμού της τιμής διαφόρων οικονομικών-
φορολογικών μεγεθών, αλλά επίσης μια προσέγγιση στο γενικότερο 
πλαίσιο του φορολογικού συστήματος. Επιπλέον, επιδιώκεται 
η εξοικείωση των επιμορφούμένων όχι μόνο με την εκτέλεση 
αριθμητικών πράξεων και υπολογισμών, αλλά και με τ η χρήση τύπων 
και την κατανόηση αλγοριθμικών διαδικασιών. 

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα: 

Στα προσδοκώμενα αποτελέσματα περιλαμβάνεται, η ικανότητα 
των επιμορφούμενων 

• να κατανοούν τον τρόπο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας 

ενός ακινήτου (κατοικίας ή διαμερίσματος) ή την αντικειμενική 

αξία γης στην περίπτωση ενός αγροκτήματος, 

• να είναι σε θέση να υπολογίζουν το φορολογικό κόστος 

της μεταβίβασης ενός ακινήτου στην περίπτωση αγοράς, 

κληρονομιάς ή γονικής παροχής, 

• να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να ελέγχουν το περιεχόμενο 

ενός φύλλου υπολογισμών της εφορίας (π.χ το εκκαθαριστικό 

του εισοδήματος τους) και τον τρόπο υπολογισμού της 

φορολογικής επιβάρυνσης που προκύπτει στα εισοδήματα από 

συντάξεις ή μισθωτές υπηρεσίες. 

2 
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Οι δραστηριότητες 

Οι δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας 
περιλαμβάνουν: 

• Τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας κατοικίας ή 

διαμερίσματος σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό και της 

Αντικειμενικής Αξίας Γης. 

• Τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ενός ακινήτου και 

της αντίστοιχης φορολογικής επιβάρυνσης, σε περίπτωση 

μεταβίβασης ακινήτου λόγω αγοραπωλησίας, κληρονομιάς ή 

γονικής παροχής. 

• Τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος ενός μισθωτού 

ή συνταξιούχου και της αντίστοιχης φορολογικής επιβάρυνσης. 

• Τον υπολογισμό ορισμένων απαλλαγών και εκπτώσεων από το 

φόρο που αναλογεί στο φορολογητέο εισόδημα του μισθωτού. 

• Πρακτική άσκηση με τη συμπλήρωση εντύπων «δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος» (αντιγράφων) και έκδοσης των 

αντίστοιχων «εκκαθαριστικών σημειωμάτων», καθώς επίσης 

και με τη συμπλήρωση «φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτου 

ή διαμερίσματος» ή του εντύπου «ΑΑ-Γης» και τον υπολογισμό 

της αντίστοιχης αντικειμενικής αξίας. 

• Τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου 

από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. 

Η δομή: 

Κάθε δραστηριότητα περιέχει: 

• Πληροφορίες για το αντικείμενο της 

• Παραδείγματα και οδηγίες 

• Ασκήσεις 

Τα αναγκαία Μαθηματικά: 

Για τους υπολογισμούς που είναι αναγκαίοι κατά την υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων, θα χρειαστεί να κάνουμε ορισμένες 
αριθμητικές πράξεις. Θα χρειαστούμε την πρόσθεση, την 
αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και τ η διαίρεση φυσικών, 
κλασματικών και δεκαδικών αριθμών. Ακόμη θα χρειαστούμε 
τ α ποσοστά, τον μερισμό σε μέρη ανάλογα και σε ορισμένες 
περιπτώσεις τους τύπους υπολογισμού εμβαδών (κυρίως τριγώνου, 
παραλληλογράμμου, ορθογωνίου). 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΑΟΠΑ 

1.ΤΙ Ε Ι Ν Α Ι Κ Α Ι Π Ω Σ Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Ζ Ε Τ Α Ι Η Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ι Κ Η 

Α Ξ Ι Α Ε Ν Ο Σ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ (ένθετα 1α-δ) 

Γνωρίζετε... 

• ποια είναι η πραγματική αξία του σπιτιού σας; 

• ποια είναι η αντικειμενική του αξία; 

• από τ ι εξαρτάται; 

• πώς υπολογίζεται; 

• πότε την λαμβάνει υπ’ όψιν της η εφορία; 

Χρήσιμες πληροφορίες: 

• Από το 1985 εφαρμόζεται σταδιακά το σύστημα του 

αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των 

ακινήτων (άρθρο 41 του νόμου1249/82), αντί του ως τότε 

ισχύοντος συστήματος των συγκριτικών στοιχείων. 

• Το Αντικειμενικό σύστημα Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων 

(Α.Π.Α.Α.) εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της 

φορολογητέας αξίας των ακινήτων, στη φορολογία κεφαλαίου 

και στη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.). 

• Κάθε δήμος ή κοινότητα διαχωρίζεται σε ζώνες. Για κάθε ζώνη 

καθορίζεται και δημοσιοποιείται εκ των προτέρων ορισμένη 

αξία ως αξία τετραγωνικού μέτρου καινούργιου διαμερίσματος 

Α ορόφου με πρόσοψη σε δρόμο, καθώς και συντελεστές 

αυξομείωσης της αξίας αυτής οι οποίοι εκφράζουν πολεοδομικά 

και εμπορικά δεδομένα της ζώνης ή ιδιαίτερα γνωρίσματα του 

συγκεκριμένου ακινήτου. Με βάση την τιμή αυτή, η οποία καλείται 

Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) υπολογίζεται η Αντικειμενική Αξία του ακινήτου. 

• Για την επιβολή φόρου μεταβίβασης, η εφορία λαμβάνει υπ’ όψιν 

την αναγραφόμενη στο συμβόλαιο, μόνο στην περίπτωση που 

αυτή είναι μεγαλύτερη ή ίση της αντικειμενικής. Σε αντίθετη 

περίπτωση θεωρεί ως αξία μεταβίβασης την αντικειμενική. 

Υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας μιας κατοικίας 

Για να υπολογίσουμε την Αντικειμενική Αξία μιας κατοικίας ή 
ενός διαμερίσματος σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό, 
χρησιμοποιούμε το έντυπο «Φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου 
- κατοικία ή διαμέρισμα σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό», 
το οποίο θα το βρούμε στις Δημόσιες Οικονομικές Εφορίες. 
(ένθετα 1α-δ) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΑΟΠΑ 

Με το έντυπο αυτό υπολογίζεται η αξία κατοικίας ή διαμερίσματος, 
που βρίσκεται σε οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού και 
είναι σε περιοχή που ισχύει το Αντικειμενικό Σύστημα. 

Επίσης υπολογίζεται και η αξία Επαγγελματικής Στέγης σε όροφο 
κτιρίου μη προοριζομένου, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, για 
κτίριο Γραφείων ή Γραφείων-Καταστημάτων. 

Τι πρέπει να γνωρίζουμε 

Είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε: 

1. Την Τιμή Ζώνης της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. 

2. Τον Συντελεστή πρόσοψης της κατοικίας ή του διαμερίσματος. 

3. Τον Συντελεστή Ορόφου. 

4. Την Επιφάνεια. 

5. Τον Συντελεστή της Επιφάνειας. 

6. Τον Συντελεστή Παλαιότητας. 

7. Τους Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών. 

8. Τον Συντελεστή Αποπεράτωσης. 

9. Τον Συντελεστή με βάση τον τρόπο κατασκευής. 

10. Τον Συντελεστή με βάση τον εξοπλισμό. 

11. Τον Συντελεστή συνιδιοκτησίας. 

Η έννοια του Συντελεστή: 

• συντελεστής είναι ένας αριθμός, με τον οποίο 
πολλαπλασιάζουμε μια ποσότητα. 

• συντελεστής μικρότερος της μονάδας οδηγεί σε μείωση, ενώ 
συντελεστής μεγαλύτερος της μονάδας οδηγεί σε αύξηση της 
αρχικής ποσότητας. 

• συντελεστής ίσος με τη μονάδα δεν μεταβάλλει την αρχική 
ποσότητα. 

Η Τιμή Ζώνης: 

Η Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) (ή Τιμή Εκκίνησης), η οποία καθορίζεται από 
το Υπουργείο Οικονομικών, περιλαμβάνεται σε πίνακες, οι οποίοι 
συνοδεύονται από χάρτες και υπάρχουν σε όλες τις Δημόσιες 
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Οικονομικές Υπηρεσίες (Εφορίες), στους συμβολαιογράφους, 
στους δήμους και τις κοινότητες. 

Οι Τιμές Ζώνης αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Μπορούμε να πληροφορηθούμε την τιμή Ζώνης της περιοχής στην 
οποία βρίσκεται ένα ακίνητο και από το λογαριασμό της ΔΕΗ του 
ακινήτου, στον οποίο επίσης αναγράφεται. 

Τα έντυπα που περιέχονται στα ένθετα 1α-δ μας δίνουν 
πληροφορίες για τους διάφορους συντελεστές που εφαρμόζονται 
για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας και οδηγίες για τη 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε. 

Ερωτήσεις κατανόησης 

1. Τι είναι το έντυπο «Φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου - κατοικίας 
ή διαμερίσματος σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό»; 

2. Από τι εξαρτάται η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου; 
3. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για ένα ακίνητο, όταν θέλουνε να 

υπολογίσουμε την αντικειμενική του αξία; 

Πως γίνεται ο υπολογισμός 

Για να υπολογίσουμε την αντικειμενική αξία ενός ακινήτου 
χρησιμοποιούμε το Έντυπο-1α-γ το οποίο περιέχεται στο 
Ένθετο-1α-δ, και τις οδηγίες που περιέχονται στο έντυπο αυτό, 
ακολουθώντας τα εξής βήματα: 

1. Διαβάζουμε προσεκτικά το «Φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου 
- κατοικίας ή διαμερίσματος σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε 
οικισμό» και τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του [Έντυπο-1β]. 

2. Συγκεντρώνουμε τις αναγκαίες πληροφορίες (εμβαδόν 
επιφάνειας και όροφος διαμερίσματος, έτος έκδοσης της 
οικοδομικής άδειας για να υπολογίσουμε τον συντελεστή 
παλαιότητας κ.λ.π.). Προσέχουμε για τη σωστή καταγραφή των 
πληροφοριών (π.χ το εμβαδόν πρέπει να είναι σε τετραγωνικά 
μέτρα). 

3. Συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα στοιχεία στο Έντυπο-1α-γ, 
ξεκινώντας από την Τιμή Ζώνης. Στη συνέχεια, εκεί που στη 
στήλη ΝΑΙ ή ΟΧΙ έχουμε απαντήσει ΝΑΙ, μεταφέρουμε τους 
συντελεστές της στήλης Α στην αντίστοιχη θέση στη στήλη Β. 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη συμπλήρωση του 
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Συντελεστή Ορόφου, ο οποίος συσχετίζεται με το Συντελεστή 
Εμπορικότητας (Σ.Ε.), του Συντελεστή Παλαιότητας και του 
Συντελεστή Αποπεράτωσης (βλέπε οδηγίες, Έντυπο-1β). 

4. Εκτελούμε τις απαιτούμενες αριθμητικές πράξεις. 
5. Ελέγχουμε το αποτέλεσμα. 

Παράδειγμα 1 

Θα υπολογίσουμε την αντικειμενική αξία ενός διαμερίσματος, το 
οποίο βρίσκεται σε περιοχή με Τιμή Ζώνης 800 ευρώ. Το διαμέρισμα 
έχει εμβαδόν 120 τετραγωνικά μέτρα, βρίσκεται στην πρόσοψη 
του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας, της οποίας η οικοδομική 
άδεια εκδόθηκε πριν από 8 χρόνια και έχει πρόσοψη σε ένα μόνο 
δρόμο. Ο Συντελεστής Εμπορικότητας (Σ.Ε.) του οικοπέδου στο 
οποίο βρίσκεται το διαμέρισμα είναι 2 και το διαμέρισμα δεν έχει 
χαρακτηριστεί διατηρητέο, δεν έχει κηρυχτεί απαλλοτριωτέο, 
ούτε έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα. Το 
διαμέρισμα διαθέτει επίσης εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και 
ανελκυστήρα και ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε ένα πρόσωπο. 

Για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του διαμερίσματος 
θα ακολουθήσουμε τα ακόλουθα βήματα: 

1. Διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που μας δίνονται, 
ελέγχουμε την επάρκεια των στοιχείων που απαιτούνται για τον 
υπολογισμό. 

2. Χρησιμοποιούμε το «Έντυπο-1, Φύλλο υπολογισμού αξίας 
ακινήτου - κατοικίας ή διαμερίσματος σε οικόπεδο εντός 
σχεδίου ή σε οικισμό» [Έντυπο-1α-γ] και με τη βοήθεια των 
οδηγιών για τη συμπλήρωση του [Έντυπο-1β] συμπληρώνουμε 
τη στήλη ΝΑΙ ή ΟΧΙ και την Τιμή Ζώνης. 

3. Στη συνέχεια, στις γραμμές που έχουμε απαντήσει ΝΑΙ, 
μεταφέρουμε τους συντελεστές της στήλης Α, στην αντίστοιχη 
θέση της στήλης Β. 

4. Πολλαπλασιάζουμε τα δεδομένα της στήλης Β. 
5. Το αποτέλεσμα είναι η Αντικειμενική Αξία του διαμερίσματος. 

Άρα, για το παράδειγμα μας βρίσκουμε ότι Αντικειμενική Αξία 
= 800x1,00x1,10x120x1,05x0,80x1,00x1,00 = 88.704,00 ευρώ 
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Παράδειγμα 2 

Θα υπολογίσουμε την αντικειμενική αξία ενός διαμερίσματος, το 
οποίο βρίσκεται στην ίδια πολυκατοικία με αυτό του προηγούμενου 
παραδείγματος, για το οποίο γνωρίζουμε ότι βρίσκεται στον 4ο 
όροφο και ότι έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου με 
μήκος 12 μέτρα και πλάτος 10,5 μέτρα. 

Για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του διαμερίσματος 
αυτού, θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε 
στο προηγούμενο παράδειγμα, αφού προηγουμένως υπολογίσουμε 
το εμβαδόν της επιφανείας του. 

• Το εμβαδόν της επιφανείας ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου 
είναι ίσο με το μήκος επί το πλάτος του. Αρα: εμβαδόν = 12 
μέτρα x 10,5 μέτρα = 126 τετραγωνικά μέτρα 

• Ο συντελεστής ορόφου στο παράδειγμα αυτό είναι 1,15. 

• Συμπληρώνοντας, όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα 
το «Έντυπο-1, Φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου - κατοικίας 
ή διαμερίσματος σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό» 
[Έντυπο-1 α-γ] και πολλαπλασιάζοντας τα δεδομένα της στήλης 
Β, βρίσκουμε την Αντικειμενική Αξία του διαμερίσματος. Άρα: 
Αντικειμενική Αξία = 800x1,00x1,15x126x1,05x0,80x1,00x1,00 
= 97.372,80 ευρώ 

Ασκήσεις 

Άσκηση 1: 

Εργαζόμενοι σε ομάδες και με τη βοήθεια ενός «Φύλλου 
υπολογισμού αξίας ακινήτου - κατοικίας ή διαμερίσματος 
σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό» υπολογίστε την 
Αντικειμενική Αξία ενός διαμερίσματος με διαφορετικά δεδομένα 
από αυτά του 1ου παραδείγματος. 

Άσκηση 2: 

Εργαζόμενοι ατομικά, συμπληρώστε το «Φύλλο υπολογισμού αξίας 
ακινήτου - κατοικία ή διαμέρισμα σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε 
οικισμό» για την κατοικία ή το διαμέρισμα στο οποίο διαμένετε. 

Ερωτήματα - Θέματα συζήτησης: 

• Για ποιους λόγους κατά τη γνώμη σας καθιερώθηκε η 
αντικειμενική αξία ακινήτων; 
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• Τι είδους προβλήματα λύνει και τι προβλήματα δημιουργεί 
η εφαρμογή της; 

• Ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο υπολογισμού της 
αντικειμενικής αξίας μιας κατοικίας ή ενός διαμερίσματος; 

• Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι δυσκολίες που εμφανίζονται 
κατά τον υπολογισμό της; 

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ (ΑΑ-
ΓΗΣ) ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, (ένθετα 2α-δ) 

Γνωρίζετε... 
• τι είναι Αντικειμενική Αξία Γης (ΑΑ-Γης); 
• από τι εξαρτάται; 
• πώς υπολογίζεται; 

Χρήσιμες πληροφορίες: 

1. Για να προσδιορίζεται αντικειμενικά η αξία ενός τμήματος γης 
(π.χ ενός αγροτεμαχίου), το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου 
πόλης ή οικισμών, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, 
εφαρμόζεται το σύστημα Αντικειμενικής Αξίας Γης (ή ΑΑ-Γης, 
όπως αποκαλείται). 

2. Η μεγάλη ποικιλία χρήσεων και βαθμών εκμετάλλευσης 
δεν επιτρέπει ομαδοποιήσεις αξιών κατά εδαφικές ζώνες. 
Έτσι, καθώς δεν υπάρχει καμία δυνατότητα για γεωγραφικές 
αναφορές, δηλαδή χάραξη εδαφικών ζωνών με αξίες, 
λαμβάνεται υπόψη η εξατομικευμένη χρήση των αγροτεμαχίων. 

3. Το σύστημα προσδιορισμού Αντικειμενικής Αξίας Γης 
είναι αρκετά περίπλοκο και φτάνουμε στην τελική αξία, 
ακολουθώντας βήμα-βήμα μια διαδικασία υπολογισμών. 

4. Κάθε κομμάτι γης χαρακτηρίζεται από τρεις βασικές αξίες, 
οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζονται από πλήθος 
συντελεστών. 

5. Η Αντικειμενική Αξία Γης (ΑΑ-Γης) προσδιορίζεται ως άθροισμα 
τριών συστατικών: 

• Της Βασικής Αξίας Γης (ΒΑ) 
• Της Οικοπεδικής Αξίας Γης (Αοικ) 

• Της Αξίας Δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίησης (ΑΔ). 

Άρα: Αντικειμενική Αξία Γης = ΒΑ+Αοικ+ΑΔ 
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6. Η Συνολική Αντικειμενική Αξία Γης είναι το γινόμενο του 
αθροίσματος ΒΑ+Αοικ+ΑΔ επί τους Συντελεστές Αυξομείωσης 
(ΣΑ) 

Όλες οι προαναφερθείσες έννοιες προσδιορίζονται αναλυτικά στο 
έντυπο (ΑΑ-Γης) για τον προασδιορισμό της Αντικειμενικής Αξίας 
της Γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών που δεν έχει ειδικούς 
όρους δόμησης [ένθετα 2α-δ]. 

Αναλυτικά: 
• Για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας ενός τμήματος 

γης εφαρμόζεται το Σύστημα Αντικειμενικής Αξίας Γης. 
• Το Σύστημα Αντικειμενικής Αξίας Γης αφορά τμήματα Γης, τα 

οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών, που δεν 
έχουν ειδικούς όρους δόμησης. 

Χρησιμοποιούμε το έντυπο ΑΑ-Γης [ένθετα 2α-δ] που υπάρχει 
στις Εφορίες (Δ.ΟΥ) ακολουθώντας τα εξής βήματα: 

Α. Υπολογισμός Βασικής Αξίας (ΒΑ) 

Η Βασική Αξία (ΒΑ) Γης υπολογίζεται για κάθε εδαφική έκταση και 
εξαρτάται από: 

• Την επιφάνεια της εδαφικής έκτασης (σε τετραγωνικά μέτρα). 
• Την Αρχική Βασική Αξία Γης (ΑΒΑ) ή την Ειδική Βασική Αξία Γης 

(ΕΒΑ). 
• Τους Συντελεστές Χρήσης. 

Ο υπολογισμός γίνεται με τη βοήθεια του επόμενου τύπου: 

Βασική Αξία = Επιφάνεια εδαφικής έκτασης χ Αρχική 
Βασική Αξία Γης ( ή Ειδική Βασική Αξία Γης) x Συντελεστή 
χρήσης 

Β. Υπολογισμός Οικοπεδικής Αξίας (ΑΟικ). 

Οικοπεδική Αξία = Αρχική Οικοπεδική Αξία x Μέγεθος 
οικοδομής χ Συντελεστή χρήσης κτίσματος x Συντελεστή 
ειδικών συνθηκών 

Γ. Υπολογισμός Αξίας Δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίησης (ΑΔ) 

Αξία δυνατότητας = Αρχική Οικοπεδική Αξία x Επιφάνεια 
εδαφικής έκτασης χ Συντελεστή θέσης χ Συντελεστή μη 
αρτιότητας χ Συντελεστή μεγέθους 
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Δ. Υπολογισμός Αθροίσματος: 

Αξία Γης = Βασική αξία + Αρχική Οικοπεδική Αξία + 
Αξία Δυνατότητας 

Ε. Εφαρμογή Συντελεστών: 

Τελική Αξία Γης = [Βασική Αξία + Αρχική Οικοπεδική 
Αξία + Αξία Δυνατότητας] x Συντελεστή αυξομείωσης 

Υπενθύμιση: 

• Το στρέμμα είναι μονάδα μέτρησης εμβαδού που συνήθως 
χρησιμοποιείται για τη μέτρηση μεγάλων επιφανειών, κυρίως 
αγρών και δασικών εκτάσεων. 

• Το τετραγωνικό εκατόμετρο ονομάζεται και εκτάριο και δε 
συνηθίζεται στην Ελλάδα. 

1 στρέμμα = 1.000 τετραγωνικά μέτρα 
1 εκτάριο = 10 στρέμματα = 10.000 τετραγωνικά μέτρα 

Ερωτήματα - Θέματα συζήτησης: 

• Από τι εξαρτάται η αντικειμενική αξία ενός αγροκτήματος 
εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που δεν έχει όρους δόμησης; 

• Τι πρέπει να γνωρίζουμε, όταν θέλουν να υπολογίσουμε την 
αντικειμενική του αξία; 

• Γιατί το σύστημα προσδιορισμού της Αντικειμενικής Αξίας Γης 
είναι τόσο περίπλοκο; 

Παράδειγμα: 

Θα υπολογίσουμε την αντικειμενική αξία μιας αγροτικής εδαφικής 
έκτασης, στην οποία καλλιεργούνται αμπέλια, έχει έκταση 6 
στρεμμάτων, είναι αρδευόμενη και βρίσκεται σε περιοχή με 
Αρχική Βασική Αξία Γης 1,20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. 
Η έκταση δεν έχει οικοπεδική αξία, ούτε αξία δυνατότητας 
περαιτέρω εκμετάλλευσης και ανήκει κατά πλήρη κυριότητα 
σε περισσότερα από ένα άτομα. 
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Για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του αγροκτήματος 
θα ακολουθήσουμε τα ακόλουθα βήματα: 

1. Διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που μας δίνονται, 
ελέγχουμε την επάρκεια των στοιχείων που απαιτούνται για τον 
υπολογισμό. 

2. Μετατρέπουμε τα στρέμματα σε τετραγωνικά μέτρα 
πολλαπλασιάζοντας επί 1000. 
Άρα: 6 στρέμματα = 6x1.000 τετρ. μέτρα = 6.000 τετρ. μέτρα 

3. Χρησιμοποιούμε το «Έντυπο ΑΑ-Γης» [ένθετα 2α-δ] και με τη 
βοήθεια των οδηγιών, και συμπληρώνουμε τη 2η σελίδα που έχει 
τίτλο «Α. Βασική Αξία (ΒΑ)». Πολλαπλασιάζουμε τους αριθμούς 
της στήλης Β. Το γινόμενο της στήλης Β είναι η Βασική Αξία του 
αγροκτήματος. 
Άρα: Βασική Αξία = 6.000x1,20x1,60x1,80 = 20.736 ευρώ 

4. Η έκταση δεν έχει οικοπεδική αξία, ούτε αξία δυνατότητας 
περαιτέρω εκμετάλλευσης, άρα δεν συμπληρώνουμε τις 
σελίδες Β. Οικοπεδική Αξία (ΑΟικ) και Γ. Αξία Δυνατότητας 
Περαιτέρω Εκμετάλλευσης (ΑΔ) [ένθετα 2α-δ] 

5. Η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα 
άτομα, άρα συμπληρώνουμε τον πίνακα Συνολική Αντικειμενική 
Αξία Γης της 1ης σελίδας του εντύπου ΑΑ-Γης, [ένθετα 2α-δ] και 
πολλαπλασιάζουμε τους αριθμούς της στήλης Β. 

6. Το γινόμενο της στήλης Β είναι η Συνολική Αντικειμενική Αξία 
Γης του αγροκτήματος. Άρα: Συνολική Αντικειμενική Αξία Γης 
= 20.736 χ 0,90 ευρώ = 18.662,40 ευρώ. 

Ασκήσεις: 

Άσκηση 1. 

Θεωρείστε την εδαφική έκταση του παραδείγματος απολλοτριωτέα 
και υπολογίστε την Συνολική Αντικειμενική της Αξία. 

Συγκρίνετε το αποτέλεσμα με το προηγούμενο. Τι παρατηρείτε; 

(Υπόδειξη: Αναζητήστε το συντελεστή απαλλοτριωτέας εδαφικής 
έκτασης στον πίνακα υπολογισμού της Συνολικής Αντικειμενικής 
Αξίας Γης, ένθετα 2α-δ.) 

Άσκηση 2. 

Με τη βοήθεια του εντύπου υπολογισμού ΑΑ-Γης [ένθετα 2α-δ] και 
με δεδομένα, τα οποία θα ορίσετε εσείς, υπολογίστε τη Συνολική 
Αντικειμενική Αξία Γης δύο διαφορετικών αγροκτημάτων (ατομική 
ή ομαδική εργασία). 
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Φ.Μ.Α.) 
ΜΕ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ 

Γνωρίζετε... 

• Τι είναι μεταβίβαση ακινήτου; 

• Πόσα είδη υπάρχουν; 

• Τι είναι φορολογητέα αξία ενός ακινήτου; 

• Τι είναι οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων; 

• Πώς υπολογίζουμε τη φορολογική επιβάρυνση που προκύπτει 

κατά τη μεταβίβαση ενός ακινήτου; 

Χρήσιμες πληροφορίες: 

Ιστορικές: 

• Στις 4 Ιανουαρίου 1888 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως ο νόμος ΑΧΚΕ'της 31ης Δεκεμβρίου 1887, με 

τον οποίο εισήχθη η φορολογία μεταβίβασης στην Ελλάδα. 

• Σήμερα ισχύει ο Νόμος 1521 /1950 (Φ.Ε.Κ. 245 Α), ο οποίος 

κυρώθηκε με το Νόμο 1575 /1950 (Φ.Ε.Κ. 294 Α). 

Νομικές: 

• Σύμφωνα με την έννοια του νόμου, «μεταβίβαση» είναι η κατά 

τους νόμιμους τύπους καταρτιζόμενη οριστική σύμβαση, 

η οποία έχει σκοπό τη μετάθεση κυριότητας ακινήτου ή 

πλοίου καθώς και την παραχώρηση σε άλλον εμπράγματου 

δικαιώματος επί ακινήτου. 

Φορολογικές - Οικονομικές: 

• Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος 

επί ακινήτου, καθώς και σε μεταβίβαση πλοίου με ελληνική 

σημαία, επιβάλλεται φόρος επί της αξίας αυτών. 

• Για να επιβληθεί φόρος μεταβίβασης πρέπει το ακίνητο που 

μεταβιβάζεται να βρίσκεται στην Ελλάδα, και η μεταβίβαση να 

γίνεται με καταβολή ανταλλάγματος με οποιαδήποτε μορφή 

(μεταβίβαση με επαχθή αιτία). 

• Για την επιβολή φόρου μεταβίβασης, η εφορία λαμβάνει 

υπ’ όψιν την αναγραφόμενη στο συμβόλαιο αξία, μόνο 

στην περίπτωση που αυτή είναι μεγαλύτερη ή ίση της 

αντικειμενικής. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρεί ως αξία 

μεταβίβασης την αντικειμενική. 
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• 14ταν, βάσει ειδικών διατάξεων, μεταβιβάζονται σε ιδιώτη 

ακίνητα του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ., ως αξία θεωρείται το τίμημα 

που αναγράφεται στο παραχωρητήριο ή στη σχετική πράξη που 

εκδίδεται. 

• Ο συντελεστής του φόρου μεταβίβασης ορίζεται σε ποσοστό 

7% για το μέχρι 15.000 ευρώ τμήμα της αγοραίας αξίας και σε 

9% για το πάνω από το ποσό αυτό τμήμα αυτής (παρ.11 του 

ά ρ θ ρ ο υ 2 του ν.2892/01). 

• Οι παραπάνω συντελεστές φ.μ.α. προσαυξάνονται από 7% 

σε 9% και από 9% σε 11% αντίστοιχα, όταν το ακίνητο που 

μεταβιβάζεται βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή που 

λειτουργεί ή έχει συσταθεί Πυροσβεστική Υπηρεσία (άρθρο 1 

ν.δ.3563/56 και παρ.12 του ά ρ θ ρ ο υ 2 του ν. 2892/01). 

• Ως χρόνος για τον καθορισμό της αξίας του ακινήτου κατά τη 

μεταβίβαση με αγοραπωλησία λαμβάνεται υπόψη: 

α) η ημερομηνία σύνταξης του προσυμφώνου, αν το οριστικό 

συμβόλαιο συντάσσεται μέσα σε δυο χρόνια από τη σύνταξη 

του προσυμφώνου, 

β) η ημερομηνία της μεταγραφής στην περίπτωση δικαστικών 

αποφάσεων, 

γ) η ημερομηνία έκθεσης του πλειστηριασμού, όταν το ακίνητο 

μεταβιβάζεται μετά από πλειστηριασμό. 

δ) η ημερομηνία υπογραφής του οριστικού συμβολαίου στις 

άλλες περιπτώσεις. 

• Πρόσθετος φόρος επιβάλλεται στις περιπτώσεις: ανακριβούς 

δήλωσης (3% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε 

ο υπόχρεος, για κάθε μήνα καθυστέρησης), εκπρόθεσμης δήλωσης 

(1.5% επί του φόρου που οφείλεται με τη δήλωση, για κάθε μήνα 

καθυστέρησης), καθώς και στην περίπτωση παράληψης υποβολής 

δήλωσης (3.5% για κάθε μήνα καθυστέρησης επί του φόρου την 

πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος) . 

• Ισχύουν απαλλαγές από το φόρο μ. α. για την αγορά 

πρώτης κατοικίας και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις που 

προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία. 

Ερωτήματα - Θέματα συζήτησης: 

• Ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο φορολόγησης της 

μεταβίβασης ακινήτων; 
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• Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πλεονεκτήματα και ποια τα 

μειονεκτήματα της φορολόγησης με βάση την αντικειμενική 

και όχι την πραγματική αξία, στην περίπτωση που η δεύτερη 

είναι μικρότερη από την πρώτη; 

• Τι επιπτώσεις έχει κατά τη γνώμη σας ο τρόπος και το 

ύψος της φορολόγησης της μεταβίβασης ακινήτων στη 

διαμόρφωση των τιμών των ακινήτων; 

• Γιατί είναι σε κάθε περίπτωση ασύμφορες οι παραβάσεις που 

οδηγούν σε πρόσθετους φόρους; 

Υπολογισμός του φόρου μεταβίβασης ενός ακινήτου 

• Για να υπολογίσουμε το φόρο που θα επιβληθεί κατά την απλή 

μεταβίβαση ενός ακινήτου (όταν δεν υπάγεται σε ειδικές 

περιπτώσεις) πρέπει να γνωρίζουμε: 

1. Την αντικειμενική αξία του ακινήτου 

2. Την τιμή αγοράς που αναγράφεται στο συμβόλαιο πώλησης 

3. Την ύπαρξη ή όχι πυροσβεστικής υπηρεσίας στην πόλη που 

βρίσκεται το ακίνητο. 

• Για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης ενός ακινήτου 

ακολουθούμε την εξής διαδικασία: 

1. Προσδιορίζουμε την φορολογητέα αξία μεταβίβασης ως εξής: 

Συγκρίνουμε την αξία που αναγράφεται στο συμβόλαιο 

μεταβίβασης του ακινήτου με την αντικειμενική αξία του και 

σημειώνουνε τη μεγαλύτερη από τις δύο τιμές, την οποία 

θεωρούμε ως φορολογητέα αξία μεταβίβασης. 

2. Πολλαπλασιάζουμε επί 7% το μέχρι τις 15.000 ευρώ 

φορολογητέο ποσό. 

3. Πολλαπλασιάζουμε επί 9% το πάνω των 15.000 ευρώ 

φορολογητέο ποσό. 

4. Το άθροισμα των δυο αποτελεσμάτων είναι ο φόρος 

μεταβίβασης του ακινήτου. 

5. Αν στην πόλη που βρίσκεται το ακίνητο υπάρχει 

πυροσβεστική υπηρεσία, πολλαπλασιάζουμε επί 9% και 11%, 

αντί επί 7% και 9% τα αντίστοιχα ποσά. 
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Παραδείγματα - Εφαρμογές - Ασκήσεις 

Παράδειγμα 1: Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης 

Μεταβιβάζεται με επαχθή αιτία (πώληση) διαμέρισμα 
αντικειμενικής αξίας 120.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε 
πόλη όπου υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία. Στο συμβόλαιο 
αναγράφεται ως τιμή πώλησης η αντικειμενική αξία του 
διαμερίσματος. 

Ο φόρος μεταβίβασης θα υπολογισθεί ως εξής: 

Η τιμή πώλησης συμπίπτει με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. 
Άρα φορολογητέα αξία της μεταβίβασης θα θεωρηθεί η τιμή 
των 120.000 ευρώ. Επειδή στην περιοχή υπάρχει πυροσβεστική 
υπηρεσία, ο συντελεστής φόρου είναι 9% για το ποσό των 15.000 
ευρώ και 11% για τα 120.000-15.000 = 105.000 ευρώ. Άρα: 

• Ο φόρος μεταβίβασης που αναλογεί στο ποσό των 15.000 ευρώ 
είναι 15.000χ9% = 1.350 ευρώ. 

• Ο φόρος μεταβίβασης που αναλογεί στο ποσό των 105.000 
ευρώ είναι 105.000χ11% = 11.550 ευρώ. 

Άρα ο συνολικά οφειλόμενος φόρος μεταβίβασης του 
διαμερίσματος είναι: Φόρος μεταβίβασης = 1.350 ευρώ + 11.550 
ευρώ = 12.900 ευρώ. 

Παράδειγμα 2: Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης 

Μεταβιβάζεται με επαχθή αιτία (πώληση) διαμέρισμα 
αντικειμενικής αξίας 112.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε πόλη 
όπου δεν υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία. Αν η τιμή πώλησης 
ήταν 90.000 ευρώ, να υπολογιστεί ο φόρος μεταβίβασης. 

Ο φόρος μεταβίβασης θα υπολογισθεί ως εξής: 

Επειδή η αντικειμενική αξία του διαμερίσματος είναι μεγαλύτερη 
από την τιμή πώλησης, ο φόρος μεταβίβασης θα υπολογιστεί 
πάνω στην αντικειμενική αξία του διαμερίσματος, που είναι 
112.000 ευρώ. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει πυροσβεστική 
υπηρεσία, ο συντελεστής φόρου είναι: 7% για το ποσό των 15.000 
ευρώ και 9% για τα 112.000-15.000 = 97.000 ευρώ. Άρα 

• Ο φόρος μεταβίβασης που αναλογεί στο ποσό των 15.000 ευρώ 
είναι 15.000χ7% = 1.050 ευρώ 

• Ο φόρος μεταβίβασης που αναλογεί στο ποσό των 97.000 ευρώ 
είναι 97.000χ9% = 8.730 ευρώ. 
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Άρα ο συνολικά οφειλόμενος φόρος μεταβίβασης του διαμερίσματος 
είναι: Φόρος μεταβίβασης = 1.050 ευρώ +8.730 ευρώ =9.780 ευρώ 

Παράδειγμα 3: Υπολογισμός φορολογητέας αξίας μεταβίβασης 

Πωλήθηκε διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται σε πόλη όπου δεν υπάρχει 
πυροσβεστική υπηρεσία. Αν ο φόρος που καταβλήθηκε ήταν 14.100 
ευρώ, ποια ήταν η φορολογητέα αξία του διαμερίσματος; 

Επειδή δεν υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία, στα πρώτα 15.000 
ευρώ της φορολογητέας αξίας του διαμερίσματος αντιστοιχεί 
φόρος 15.000x7% = 1.050 ευρώ. Άρα, στην πάνω από τα 15.000 
ευρώ φορολογητέα αξία του διαμερίσματος, η οποία φορολογείται 
με συντελεστή 9%, αναλογεί φόρος 14.100 -1.050 = 13.050 ευρώ, 

Υπολογίζουμε τη φορολογητέα αξία στην οποία αναλογεί φόρος 
13.050 ευρώ: 

9 ευρώ φόρος αντιστοιχούν σε φορολογητέα αξία 100 ευρώ 
13.050 ευρώ φόρος σε πόση (χ) φορολογητέα αξία αντιστοιχούν; 

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των αναλόγων ποσών βρίσκουμε: 

χ = 1.305.000 : 9 = 155.000 ευρώ 

Άρα το διαμέρισμα είχε: Φορολογητέα Αξία = 15.000 ευρώ + 
155.000 ευρώ =170.000 ευρώ 

Ασκήσεις: 

Άσκηση 1 

Να υπολογίσετε το φόρο μεταβίβασης ενός ακινήτου, 
αντικειμενικής αξίας 55.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε πόλη, 
στην οποία υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία. 

Άσκηση 2. 

Πόσος θα ήταν ο φόρος, αν το προηγούμενο διαμέρισμα είχε 
διπλάσια αντικειμενική αξία; 

Άσκηση 3. 

Για τη μεταβίβαση ενός άλλου διαμερίσματος, στην ίδια πόλη, 
καταβλήθηκε διπλάσιος φόρος από αυτόν που αντιστοιχεί στην 
αξία των 55.000 ευρώ. Πόση ήταν η φορολογητέα αξία της 
μεταβίβασης; 
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Άσκηση 4. 

Για τ η μεταβίβαση διαμερίσματος αντικειμενικής αξίας 70.000 
ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε πόλη, χωρίς πυροσβεστική υπηρεσία, 
καταβλήθηκε φόρος 9.600 ευρώ. Ποια ήταν η τιμή πώλησης η 
οποία αναγραφόταν στο συμβόλαιο μεταβίβασης; 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Γνωρίζετε... 

• Τι είναι κληρονομιά και τ ι κληροδοσία; 

• Τι είναι φορολογία κληρονομιάς ακινήτου; 

• Τι είναι οι συντελεστές φόρου κληρονομιάς ακινήτων; 

• Πώς υπολογίζουμε τη φορολογική επιβάρυνση; 

Χρήσιμες πληροφορίες: 

Ιστορικές: 

• Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, ο φόρος κληρονομιών 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αίγυπτο τον 6ο π.Χ. αιώνα 

και στη συνέχεια εισήχθη στη Ρώμη από τον Αύγουστο. Κατά 

τους νεότερους χρόνους εισήχθη στη Γερμανία και την Αγγλία 

και με την πάροδο του χρόνου έτυχε καθολικής εφαρμογής 

από όλα τα κράτη του κόσμου. 

• Στην Ελλάδα ο φόρος κληρονομιών εισήχθη για πρώτη φορά 

το 1880 με το νόμο ΩΙΔ' και στη συνέχεια το 1909 επεβλήθη 

προοδευτικός φόρος κληρονομιών. 

Φορολογικές - Οικονομικές: 

• Κληρονομιά είναι το σύνολο της περιουσίας του αποβιώσαντος, 

η οποία περιλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις και η οποία 

περιέρχεται στους κληρονόμους. 

• Κληροδοσία είναι η με διαθήκη προσπόριση σε κάποιον 

περιουσίας χωρίς αυτός να είναι κληρονόμος. Η κτήση 

της κληροδοσίας πραγματοποιείται με το θάνατο του 

κληρονομούμενου. 

• Κάθε μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου που γίνεται εξαιτίας 

θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής υπόκειται σε φόρο. 

• Υπόχρεος σε φόρο είναι ο κληρονόμος, ο δωρεοδόχος (αυτός 

που αποδέχεται τη δωρεά) ή το τέκνο αντίστοιχα. 
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• Η δήλωση φόρου κληρονομιάς υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 

6 μηνών από το θάνατο ή από το χρόνο δημοσίευσης της 

διαθήκης, στη Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας του κληρονομούμενου. 

Η δήλωση φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής υποβάλλεται στη 

Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας του δωρητή ή του γονέα. 

• Από τη φορολογική νομοθεσία προβλέπονται διάφορες 

περιπτώσεις ολοσχερούς ή μερικής απαλλαγής από το φόρο 

κληρονομιών (π.χ πρώτης κατοικίας, γεωργοκτηνοτρόφων, 

νέων αγροτών, κληροδοσίας στο Δημόσιο, σε δήμους ή 

κοινότητες, και σε διάφορα άλλα νομικά πρόσωπα). 

• Το ύψος του φόρου που υποχρεούται να καταβάλει ο 

κληρονόμος εξαρτάται από την αντικειμενική αξία της 

κληρονομιάς και από τη συγγενική του σχέση με τον 

κληρονομούμενο. 

Ερωτήματα - Θέματα συζήτησης: 

• Ποια είναι η γνώμη σας για την φορολόγηση της κληρονομιάς 

ακινήτων; 

• Ποια νομίζετε ότι είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα ή 

μειονεκτήματα του τρόπου φορολόγησης; 

Από τ ι εξαρτάται το ύψος του φόρου που επιβάλλεται στην 

περίπτωση κληρονομιάς ακινήτων; 

Πως φορολογούνται η κληρονομιά, η κληροδοσία 
ή η γονική παροχή 

• Από 1ης Ιανουαρίου 2003 (άρθρο12 παρ. 5 ν.3091/ 

2002,ΦΕΚ330 τ.Α'/24.12.02) οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα 

με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, 

κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, για κάθε μια από της 

οποίες ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα ως εξής: 

Κατηγορία Α' 

Η Κατηγορία Α' αφορά σε κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που 
περιέρχεται σε: 

• σύζυγο του κληρονομουμένου, 

• κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς 

γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά 
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έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή 
δικαστικά έναντι των δύο γονέων), 

• ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού. 

Για την κατηγορία αυτή, ισχύει η ακόλουθη φορολογική κλίμακα: 

Φορολογική κλίμακα κατηγορίας Α' 

Κλιμάκια 
Συντελε

στής κλιμα
κίου 

Φόρος 
κλιμακίου 

Φορολογη
τέα περιου

σία 

Φόρος που 
αναλογεί 

(ευρώ) (%) (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ) 

20.000 20.000 

40.000 5 2.000 60.000 2.000 

160.000 10 16.000 220.000 18.000 

Υπερβάλλον 20 

Παραδείγματα: 

1. Πότε ο δικαιούχος κληρονομιάς της κατηγορίας Α δεν οφείλει φόρο; 

Απάντηση 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, ένας δικαιούχος που υπάγεται 
στην κατηγορία Α' δεν οφείλει φόρο εάν η αξία της κληρονομιάς 
είναι μικρότερη ή ίση από 20.000 ευρώ. 

2. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που η αξία της κληρονομιάς 
είναι 120.000 ευρώ; 

Απάντηση 

Παρατηρούμε ότι 120.000 =20.000 (1ο κλιμάκιο)+40.000 (2ο 
κλιμάκιο) +60.000 (3ο κλιμάκιο) Άρα ο φόρος που αναλογεί στην 
περίπτωση αυτή θα είναι: Φόρος = 20.000χ0%+40.000x5%+ 
60.000x10% = 0 ευρώ + 2.000 ευρώ + 6.000 ευρώ = 8.000 ευρώ. 

3. Αν γνωρίζουμε ότι σε μια κληρονομιά της κατηγορίας Α 
επιβλήθηκε φόρος 5.000 ευρώ, μπορούμε να υπολογίσουμε την 
αξία της κληρονομιάς; 

Απάντηση 

Σύμφωνα με τη φορολογική κλίμακα της κατηγορίας Α, σε 
φορολογητέα περιουσία αξίας 60.000 ευρώ αναλογεί φόρος 
2.000 ευρώ, ενώ στο επόμενο κλιμάκιο ο φόρος υπολογίζεται με 
συντελεστή 10%. 
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Στο παράδειγμα μας, ο φόρος των 5.000 ευρώ κατανέμεται ως εξής: 

2.000 ευρώ αναλογούν σε αξία κληρονομιάς 60.000 ευρώ και 
τ α υπόλοιπα 3.000 ευρώ αντιστοιχούν σε αξία κληρονομιάς του 
επόμενου κλιμακίου, η οποία φορολογείται με σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή 10%. 
Την υπολογίζουμε: 

• φόρος 10 ευρώ αναλογεί σε αξία κληρονομιάς 100 ευρώ 

• φόρος 3.000 ευρώ σε πόση (χ) αξία κληρονομιάς αναλογεί; 

Κάνοντας τον υπολογισμό βρίσκουμε ότ ι χ = (100x3.000):10 = 
30.000 ευρώ. Άρα: Αξία κληρονομιάς = 60.000 ευρώ + 30.000 
ευρώ = 90.000 ευρώ 

Εφαρμογές - Ασκήσεις 

Στα παρακάτω παραδείγματα θεωρούμε ότι ο κληρονόμος είναι 
πρόσωπο της κατηγορίας Α' 

1. Πόσος φόρος αναλογεί σε κληρονομιά αξίας 

• 15.000 ευρώ; 

• 22.000 ευρώ; 

• 50.000 ευρώ; 

• 60.000 ευρώ; 

• 130.000 ευρώ; 

• 215.000 ευρώ; 

• 250.000 ευρώ; 

2. Ας υπολογίσουμε την αξία της κληρονομιάς, αν γνωρίζουμε ότ ι 

ο φόρος που αναλογεί σε μια περίπτωση είναι: 

• 150 ευρώ 

• 1.250 ευρώ 

• 5.000 ευρώ 

• 13.000 ευρώ 

• 21.500 ευρώ 

Κατηγορία Β' 

Η κατηγορία Β' αφορά σε κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που 
περιέρχεται σε: 

• κατιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, 

• ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, 

• εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των 

ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, 
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• κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος 
και των ανιόντων αυτού, 

• αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), 

• συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ του πλαγίου, 

• πατριούς και μητριές, 

• τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, 

• τέκνα εξ αγχιστείας(γαμπρούς - νύφες), 

• ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερό - πεθερά). 

Για την κατηγορία αυτή ισχύει η ακόλουθη φορολογική κλίμακα: 

Φορολογική Κλίμακα Κατηγορίας Β' 

Κλιμάκια 
Συντελε

στής κλιμα
κίου 

Φόρος 
κλιμακίου 

Φορολογη
τέα περιου

σία 

Φόρος που 
αναλογεί 

(ευρώ) (%) (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ) 

15.000 15.000 

45.000 10 4.500 60.000 4.500 

160.000 20 32.000 220.000 36.500 

Υπερβάλλον 30 

Παραδείγματα: 

1. Πότε ο δικαιούχος κληρονομιάς της κατηγορίας Β δεν οφείλει φόρο; 

Απάντηση 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, ένας δικαιούχος που υπάγεται 
στην κατηγορία Β' δεν οφείλει φόρο εάν η αξία της κληρονομιάς 
είναι μικρότερη ή ίση από 15.000 ευρώ. 

2. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που η αξία της κληρονομιάς 
είναι 120.000 ευρώ; 

Απάντηση 

Παρατηρούμε ότι 120.000 =15.000 (1ο κλιμάκιο)+45.000 (2ο κλιμάκιο) 
+60.000 (3ο κλιμάκιο). Άρα ο φόρος που αναλογεί στην περίπτωση 
αυτή θα είναι: Φόρος = 15.000x0% + 45.000 x10% + 60.000x20% = 
0 ευρώ + 4.500 ευρώ + 12.000 ευρώ = 16.500 ευρώ. 

3. Αν γνωρίζουμε ότι σε μια κληρονομιά της κατηγορίας Β' 
επιβλήθηκε φόρος 5.000 ευρώ, μπορούμε να υπολογίσουμε την 
αξία της κληρονομιάς; 
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Απάντηση 

Σύμφωνα με τ η φορολογική κλίμακα της κατηγορίας Β', σε 
φ ο ρ ο λ ο γ η τ έ α περιουσία αξίας 60.000 ευρώ αναλογεί φόρος 
4.500 ευρώ, ενώ στο επόμενο κλιμάκιο ο φόρος υπολογίζεται με 
σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή 20%. 

Στο παράδειγμα μας, ο φόρος των 5.000 ευρώ κατανέμεται ως 
εξής: 4.500 ευρώ αναλογούν σε αξία κληρονομιάς 60.000 ευρώ 
και τ α υπόλοιπα 500 ευρώ αντιστοιχούν σε αξία κληρονομιάς του 
επόμενου κλιμακίου, η οποία φορολογείται με σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή 20%. 
Την υπολογίζουμε: 

• φόρος 20 ευρώ αναλογεί σε αξία κληρονομιάς 100 ευρώ 

• φόρος 500 ευρώ σε πόση (χ) αξία κληρονομιάς αναλογεί; 

Κάνοντας τον υπολογισμό βρίσκουμε ότ ι χ = (100χ500):20 = 
2.500 ευρώ. Άρα: Αξία κληρονομιάς = 60.000 ευρώ + 2.500 
ευρώ = 62.500 ευρώ 

Εφαρμογές - Ασκήσεις 

Στα παρακάτω παραδείγματα θεωρούμε ότι ο κληρονόμος είναι 

πρόσωπο της κατηγορίας Β'. 

1. Ας υπολογίσουμε το φόρο που αναλογεί στην περίπτωση 
που η αξία τ η ς κληρονομιάς είναι: 

• 15.000 ευρώ 

• 25.000 ευρώ 

• 50.000 ευρώ 

• 130.000 ευρώ 

• 215.000 ευρώ 

• 250.000 ευρώ 

2. Ας υπολογίσουμε την αξία της κληρονομιάς, αν γνωρίζουμε ότ ι 
ο φόρος που αναλογεί σε μια περίπτωση είναι: 

• 150 ευρώ 

• 1.250 ευρώ 

• 5.000 ευρώ 

• 13.000 ευρώ 

• 21.500 ευρώ 
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3.* Σε ποια περίπτωση αν διπλασιαστεί η αξία της κληρονομιάς, 
ο φόρος που αναλογεί παραμένει ο ίδιος; 

Κατηγορία Γ' 

Η κατηγορία Γ αφορά σε κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που 
περιέρχεται σε: 

• Οποιονδήποτε άλλον εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενή του 

κληρονομουμένου. 

Για την κατηγορία αυτή ισχύει η ακόλουθη φορολογική κλίμακα: 

Φορολογική Κλίμακα Κατηγορίας Γ 

Κλιμάκια 
Συντελε

στής κλιμα
κίου 

Φόρος 
κλιμακίου 

Φορολογη
τέα περιου

σία 

Φόρος που 
αναλογεί 

(ευρώ) (%) (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ) 

5.000 5.000 

55.000 20 11.000 60.000 11.000 

160.000 30 48.000 220.000 59.000 

Υπερβάλλον 40 

Παραδείγματα: 

1. Πότε ο δικαιούχος κληρονομιάς της κατηγορίας Γ δεν οφείλει φόρο; 

Απάντηση 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, ένας δικαιούχος που υπάγεται 
στην κατηγορία Γ' δεν οφείλει φόρο εάν η αξία της κληρονομιάς 
είναι μικρότερη ή ίση από 5.000 ευρώ. 

2. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που η αξία της κληρονομιάς 
είναι 120.000 ευρώ; 

Απάντηση 

Παρατηρούμε ότι 120.000 =5.000 (1ο κλιμάκιο)+55.000 (2ο 
κλιμάκιο) +60.000 (3ο κλιμάκιο). Άρα ο φόρος που αναλογεί στην 
περίπτωση αυτή θα είναι: Φόρος = 5.000x0% + 55.000x20% + 
60.000x30% = 0 ευρώ + 11.000 ευρώ + 18.000 ευρώ = 29.000 
ευρώ. 
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3. Αν γνωρίζουμε τον φόρο που επιβλήθηκε σε μια κληρονομιά 
της κατηγορίας Γ, μπορούμε να υπολογίσουμε την αξία της 
κληρονομιάς; Αν για παράδειγμα επιβλήθηκε φόρος 5.000 ευρώ, 
τότε: 

Απάντηση 

Σύμφωνα με τη φορολογική κλίμακα της κατηγορίας Γ, σε 
φορολογητέα περιουσία αξίας 5.000 ευρώ αναλογεί φόρος 
0 ευρώ, ενώ στο επόμενο κλιμάκιο ο φόρος υπολογίζεται με 
συντελεστή 20%. 

Στο παράδειγμα μας, ο φόρος των 5.000 ευρώ αντιστοιχεί σε 
αξία κληρονομιάς του δεύτερου κλιμακίου, η οποία φορολογείται 
με συντελεστή 20% την οποία υπολογίζουμε με τη βοήθεια της 
μεθόδου των τριών. 

• φόρος 20 ευρώ αναλογεί σε αξία κληρονομιάς 100 ευρώ 
• φόρος 5.000 ευρώ σε x (πόση;) αξία κληρονομιάς αναλογεί; 

Κάνοντας τον υπολογισμό βρίσκουμε ότι χ = (100x5.000):20 = 
25.000 ευρώ. Άρα: Αξία κληρονομιάς = 5.000 ευρώ + 25.000 
ευρώ = 30.000 ευρώ. 

Εφαρμογές - Ασκήσεις 

Στα παρακάτω παραδείγματα θεωρούμε ότι ο κληρονόμος είναι 
πρόσωπο της κατηγορίας Γ. 

1. Πόσος φόρος αναλογεί σε κληρονομιά αξίας 

• 15.000 ευρώ; 
• 50.000 ευρώ; 
• 130.000 ευρώ; 
• 240.000 ευρώ; 

2. Ας υπολογίσουμε την αξία της κληρονομιάς, αν γνωρίζουμε 
ότι ο φόρος που αναλογεί σε μια περίπτωση είναι: 

• 150 ευρώ 
• 1.250 ευρώ 
• 13.000 ευρώ 
• 21.500 ευρώ 

3.* Σε ποια περίπτωση αν διπλασιαστεί η αξία της κληρονομιάς, 
ο φόρος που αναλογεί παραμένει ο ίδιος; 

4 * Υπάρχει περίπτωση, σε διπλάσια αξία κληρονομιάς να 
αντιστοιχεί διπλάσιος φόρος; 
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5. Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Α Π Ο Μ Ι Σ Θ Ω Τ Ε Σ 

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ (ένθετα 3α-δ) 

Γνωρίζετε... 

• τ ι είναι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες; 

• πόσες κατηγορίες εισοδήματος υπάρχουν; 

• ποιοι και πότε υποβάλλουν φορολογική δήλωση; 

• τ ι είναι ο φόρος που αναλογεί και ο φόρος που 

παρακρατήθηκε; 

• τ ι είναι οι φορολογικές κλίμακες υπολογισμού του φόρου; 

• πώς υπολογίζουμε τη φορολογική επιβάρυνση; 

• ποια είναι η μείωση του φόρου όταν υπάρχουν παιδιά ως 

προστατευόμενα μέλη; 

Χρήσιμες πληροφορίες: 

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία (Νόμος 2238/1994): 

• Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι αυτό που προκύπτει 

κάθε χρόνο από εξαρτημένη εργασία και αφορά μισθούς, 

ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα και γενικά κάθε 

παροχή σε χρήμα ή σε είδος που δίνεται ως αντάλλαγμα για 

την παρασχεθείσα υπηρεσία 

• Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι και αυτό που 

προκύπτει από συντάξεις, βοηθήματα, επιδόματα και, γενικά, 

από κάθε παροχή σε χρήμα ή σε είδος που αποκτούν οι 

συνταξιούχοι. 

• Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα 

των δικηγόρων από πάγια αντιμισθία, καθώς και το εισόδημα 

των ξεναγών σύμφωνα με το νόμο 1545/1985. 

• Κάθε χρόνο, όσοι έχουν αποκτήσει εισοδήματα από μισθωτές 

υπηρεσίες, από συντάξεις από επιχειρήσεις και από διάφορες 

άλλες δραστηριότητες καλούνται από την εφορία να 

υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση. 

• Ιστορικά στοιχεία: Στην Ελλάδα ο φόρος εισοδήματος με 

τη μορφή επιτηδεύματος επιβλήθηκε το 1830 (Ψήφισμα 

της 4ης (Ρεβρουαρίου 1830). Στην τελική μορφή της (το 

έτος 1867), αυτή η φορολογία επιβαλλόταν όχι μόνο στους 

αυτοαπασχολούμενους επιτηδευματίες, αλλά και στους 
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μισθωτούς, στους οποίους ο φόρος παρεκρατείτο στην πηγή, 

κατά την καταβολή των μισθών από τον εργοδότη. 

• Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος είναι ένας νόμος, με τον 

οποίο κωδικοποιούνται σε ένα ενιαίο κείμενο οι διατάξεις 

της νομοθεσίας που καλύπτουν τα πεδία της φορολογίας 

εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. 

• Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει περιπτώσεις απαλλαγής 

από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης (π.χ. 

φυσικά πρόσωπα τα οποία αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά 

από μισθωτές υπηρεσίες και για τα οποία δεν συντρέχουν 

ορισμένες προϋποθέσεις, δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν 

φορολογική δήλωση, εφόσον κατοικούν στην Ελλάδα και το 

ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα τους είναι μέχρι 6.000 ευρώ) 

• Από τη φορολογική νομοθεσία προβλέπονται διάφορες 

περιπτώσεις εκπτώσεων από το εισόδημα και μειώσεων από 

το φόρο (οικογενειακές δαπάνες, τόκοι στεγαστικών δανείων 

για αγορά 1ης κατοικίας, δαπάνες νοσοκομειακής και ιατρικής 

περίθαλψης κ.α.). 

• Προβλέπονται πρόσθετες μειώσεις του φόρου για τους 

κατοίκους παραμεθορίων περιοχών και για άλλες περιπτώσεις 

φορολογουμένων. 

• Οι αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης (αναπροσαρμογές 

των διαφόρων ποσών, αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού 

κ.α.) είναι συχνές και ορισμένα από τα στοιχεία που 

αναφέρουμε ίσως έχουν ήδη μεταβληθεί. Γι αυτό πρέπει 

πάντα να ενημερωνόμαστε από τις φορολογικές αρχές για τις 

πρόσφατες αλλαγές. 

Πως φορολογείται το εισόδημα του φορολογουμένου 

• Από το ακαθάριστο εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών (μισθοί, 

ημερομίσθια, υπερωρίες, επιδόματα κλπ.) αφαιρούνται οι 

διάφορες κρατήσεις (π.χ. για τα ασφαλιστικά ταμεία). Αυτό 

που απομένει είναι το καθαρό ποσό. 

• Ο εργοδότης εκδίδει για κάθε εργαζόμενο Βεβαίωση 

Αποδοχών, στην οποία αναγράφονται οι συνολικές ετήσιες 

αποδοχές, το σύνολο των κρατήσεων, το καθαρό εισόδημα, ο 

φόρος που αναλογεί και ο φόρος που έχει παρακρατηθεί. 

27 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

• Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί δεν αφαιρείται από το 

εισόδημα, επειδή δεν αποτελεί κράτηση. 

• Το καθαρό ποσό, ο φόρος που αναλογεί και ο φόρος που έχει 

παρακρατηθεί'σημειώνονται στις αντίστοιχες θέσεις στο 

έντυπο της Δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος [Ένθετα 3α-δ]. 

• Από τη φορολογική νομοθεσία προβλέπονται περιπτώσεις 

δαπανών που εκπίπτουν από το εισόδημα που δηλώνεται 

(περιπτώσεις τόκων στεγαστικών δανείων, δαπανών 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.α.) και περιπτώσεις που το 

προσαυξάνουν (π.χ. διάφορα τεκμήρια). 

• Οι δαπάνες και τα υπόλοιπα στοιχεία που καθορίζουν τις εκπτώσεις 

και τις προσαυξήσεις σημειώνονται σε αντίστοιχες θέσεις στο 

έντυπο της Δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος. 

• Το φορολογητέο εισόδημα προκύπτει μετά την αφαίρεση ή 

πρόσθεση στο συνολικό καθαρό ποσό που δηλώθηκε των 

αντίστοιχων περιπτώσεων μείωσης (έκπτωσης) ή προσαύξησης. 

• Ο φόρος υπολογίζεται πάνω στο φορολογητέο εισόδημα του 

φορολογουμένου, το οποίο φορολογείται με βάση την ακόλουθη 

κατά περίπτωση κλίμακα. Η κλίμακα αφορά εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν το έτος 2003 και θα δηλωθούν και φορολογηθούν 

το 2004 (Νόμος 3091/2002, (ΡΕΚ330 τ.Α'/24.12.02). 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
(Οικονομικό έ τ ο ς 2004, Ποσά σε Ευρώ €) 

Κλιμάκια 
Συντελε

στής κλιμα
κίου 

Φόρος 
κλιμακίου 

Φορολογη
τέα περιου

σία 

Φόρος που 
αναλογεί 

(ευρώ) (%) (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ) 

10.000 0 0 10.000 0 

3.400 15 510 13.400 510 

10.000 20 3.000 23.400 36.500 

Υπερβάλλον 30 

Αν ο φορολογούμενος έχει παιδιά που τον βαρύνουν, το αφορολόγητο 
ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται (με αντίστοιχη 
μείωση του δεύτερου ή και τρίτου κλιμακίου) ως εξής: 

• Κατά 1.000 € εάν ο φορολογούμενος έχει 1 παιδί που τον βαρύνει. 
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• Κατά 2.000 € εάν ο φορολογούμενος έχει 2 παιδιά που τον 

βαρύνουν. 

• Κατά 10.000 € εάν ο φορολογούμενος έχει 3 παιδιά που τον 

βαρύνουν. 

• Κατά 1.000 € για κάθε παιδί πάνω από τα τρία. 

Έτσι, ο προηγούμενος πίνακας, για φορολογούμενους με ένα, 
δύο ή τρία παιδιά διαμορφώνεται αντίστοιχα ως εξής: 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 

Κλιμάκια 
Συντελε

στής κλιμα
κίου 

Φόρος 
κλιμακίου 

Φορολογη
τέα περιου

σία 

Φόρος που 
αναλογεί 

(ευρώ) (%) (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ) 

11.000 0 0 11.000 0 

2.400 15 510 13.400 360 

10.000 30 3.000 23.400 3.360 

Υπερβάλλον 40 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ 

Κλιμάκια 
Συντελε

στής κλιμα
κίου 

Φόρος 
κλιμακίου 

Φορολογη
τέα περιου

σία 

Φόρος που 
αναλογεί 

(ευρώ) (%) (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ) 

12.000 0 0 12.000 0 

1.400 15 210 13.400 210 

10.000 30 3.000 23.400 3.210 

Υπερβάλλον 40 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Κλιμάκια 
Συντελε

στής κλιμα
κίου 

Φόρος 
κλιμακίου 

Φορολογη
τέα περιου

σία 

Φόρος που 
αναλογεί 

(ευρώ) (%) (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ) 

20.000 0 0 20.000 0 

3.400 30 1.020 23.400 1.020 

Υπερβάλλον 40 
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Μετά τον υπολογισμό του φόρου που αντιστοιχεί στο φορολογητέο 
εισόδημα του εργαζομένου, υπολογίζονται οι προβλεπόμενες 
μειώσεις φόρου, οι οποίες αφαιρούνται από το φόρο που έχει 
υπολογιστεί. Το ποσό που προκύπτει είναι ο φόρος που πρέπει να 
καταβληθεί από τον φορολογούμενο. 

Στο σημείο αυτό γίνεται συμψηφισμός με το φόρο που έχει παρα
κρατηθεί από τον φορολογούμενο, ο οποίος καλείται να πληρώσει 
τη διαφορά. Αν όμως από τον φορολογούμενο έχει παρακρατηθεί 
περισσότερος φόρος, τότε του επιστρέφεται η διαφορά. 

Διευκρίνιση: 

Στη Βεβαίωση Αποδοχών αναγράφονται μεταξύ άλλων τα ποσά του 
φόρου που αναλογεί και του φόρου που έχει παρακρατηθεί, τα 
οποία και μεταφέρονται στην Φορολογική Δήλωση. Όμως δεν είναι 
πάντα κατανοητή η διαφορά τους και ο τρόπος υπολογισμού τους. 

Στους μισθωτούς και συνταξιούχους , από το μηνιαίο μισθό τους 
παρακρατείται ένα ποσό για το φόρο που θα πληρώσουν την 
επόμενη χρονιά. Επειδή αυτή η πληρωμή γίνεται προκαταβολικά, 
η νομοθεσία ορίζει ότι ο φόρος που παρακρατείται πρέπει να είναι 
μειωμένος κατά 2,5%. Έτσι ο φόρος που αναλογεί είναι ο φόρος 
που έπρεπε να παρακρατηθεί χωρίς να γίνει η μείωση. Ο φόρος 
που παρακρατήθηκε είναι ο φόρος που αναλογεί μειωμένος 
κατά 2,5% και είναι αυτός που έχει αφαιρεθεί από τις αποδοχές. 
Τα δύο αυτά ποσά διαφέρουν μεταξύ τους κατά 2,5%. Μπορούμε 
να κάνουμε έλεγχο αφαιρώντας το 2,5% του μεγαλύτερου ποσού 
του φόρου, οπότε πρέπει να βρούμε το μικρό. 

• Αν πολλαπλασιάσουμε το φόρο που αναλογεί επί 0,975 
βρίσκουμε το φόρο που παρακρατήθηκε. 

• Αν διαιρέσουμε το φόρο που παρακρατήθηκε δια 0,975 
βρίσκουμε το φόρο που αναλογεί. 

Παράδειγμα: 

Αν ο φόρος που αναλογεί είναι 600 ευρώ, τότε: Το 2,5% των 600 
ευρώ είναι 15 ευρώ. Άρα: Ο φόρος που παρακρατήθηκε πρέπει να 
είναι 600-15 = 585 ευρώ. Παρατηρούμε ότι 600x0,975=585 και 
585:0,975 = 600 

Ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: 
Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οι τόκοι στεγαστικών 
δανείων πρώτης κατοικίας, αφαιρούνται στο σύνολο τους από το 
καθαρό εισόδημα που δηλώθηκε, αν το δάνειο είχε ληφθεί έως την 
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31/12/1999. Για τα δάνεια που ελήφθησαν μετά την 31/12/1999 και 
έως τις 31/12/2002 αφαιρείται το ποσό του δανείου που αναλογεί 
στα πρώτα 120 τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας. Αν το δάνειο 
χορηγήθηκε μετά την 1/1/2003 αφαιρείται από το φόρο το 15% 
των τόκων για το τμήμα του δανείου έως 200.000 ευρώ. 

Παράδειγμα: Υπολογισμός του φόρου που αναλογεί 

Μισθωτός με ένα παιδί το οποίο τον βαρύνει απέκτησε συνολικό 
καθαρό εισόδημα από μισθούς 20.000 ευρώ. Ο φορολογούμενος 
είχε καταβάλει ποσό 3.600 ευρώ για στεγαστικό δάνειο, το 
οποίο έλαβε το 2000 για αγορά πρώτης κατοικίας εμβαδού 150 
τετραγωνικών μέτρων. 

Υπολογισμός του φόρου που αναλογεί: 

1. Επειδή το δάνειο ελήφθει το 2000, υπολογίζουμε τους 
τόκους που αναλογούν στα 120 τετραγωνικά μέτρα κατοικίας. 
Βρίσκουμε ότι αναλογούν (3.600χ120):200 = 2.160 ευρώ. 

2. Αφαιρούμε 2.160 ευρώ από το συνολικό καθαρό εισόδημα των 
20.000 ευρώ. Άρα το φορολογητέο εισόδημα είναι: 20.000 
ευρώ - 2.160 ευρώ = 17.840 ευρώ. 

3. Με τη βοήθεια της κλίμακας μισθωτών με ένα παιδί 
υπολογίζουμε τον φόρο που αναλογεί στα 17.840 ευρώ.: 

Στα 13.400 ευρώ της κλίμακας αναλογεί φόρος 360 ευρώ. 
Η διαφορά 17.840 ευρώ - 13.400 ευρώ = 4.440 ευρώ είναι το 
εισόδημα που θα φορολογηθεί με συντελεστή 30%, στο οποίο 
αναλογεί φόρος: 4.440 χ 30% = 1.332 ευρώ. 

Άρα ο συνολικός φόρος που αναλογεί είναι: 
360 ευρώ + 1.332 ευρώ = 1.692 ευρώ. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: 

Το ποσό της ετήσιας συνολικής δαπάνης που έχει καταβάλει ο 
φορολογούμενος για ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου, ασφαλίσεων 
προσωπικών ατυχημάτων, για ασφάλιστρα ζωής του ίδιου, του 
άλλου συζύγου και των παιδιών που τους βαρύνουν εκπίπτει από 
το φορολογητέο εισόδημα. Το ποσό της έκπτωσης δε μπορεί να 
υπερβεί το 10% του αφορολογήτου ποσού της κλίμακας φόρου 
που αφορά μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς παιδιά, δηλαδή 
δε μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ. Το ποσό αυτό υπολογίζεται 
αθροιστικά και για τους δύο συζύγους και μερίζεται μεταξύ αυτών 
ανάλογα με το ποσό του εισοδήματος καθενός. 
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Παράδειγμα: Υπολογισμός έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα 

Υποθέτουμε ότι ένας φορολογούμενος είχε συνολικό καθαρό 
εισόδημα 30.000 ευρώ και η σύζυγος του 20.000 ευρώ και είχαν 
καταβάλει για ασφάλιστρα ζωής 3.000 ευρώ. 

Υπολογισμός της έκπτωσης που αναλογεί: 

1. Από το συνολικό καθαρό εισόδημα των δύο συζύγων θα 
αφαιρεθεί το ποσό ασφαλίστρων 1.000 ευρώ το οποίο θα 
μερισθεί ανάλογα με το εισόδημα κάθε συζύγου. (Πρόβλημα 
μερισμού σε μέρη ανάλογα). 

• Το συνολικό καθαρό εισόδημα των δύο συζύγων είναι: 
30.000 ευρώ + 20.000 ευρώ = 50.000 ευρώ. 

• Στον σύζυγο αναλογούν τα 30.000/50.000 
του συνολικού εισοδήματος. 

• Στη σύζυγο αναλογούν τα 20.000/50.000 
του συνολικού εισοδήματος. 

2. Άρα: 
• Έκπτωση του συζύγου: 1.000 x (30.000/50.000) = 600 ευρώ. 
• Έκπτωση της συζύγου: 1.000 x (20.000/50.000) = 400 ευρώ. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 

Μισθωτός με δύο παιδιά τα οποία τον βαρύνουν δήλωσε συνολικό 
καθαρό εισόδημα από μισθούς 18.000 ευρώ. Ο φορολογούμενος 
είχε δικαίωμα για έκπτωση από το εισόδημα 1.200 ευρώ και για 
μείωση του φόρου κατά 160 ευρώ. Αν ο φορολογούμενος είχε 
προκαταβάλει ως αναλογούντα φόρο 1.590 ευρώ, πόσος είναι 
ο φόρος ο οποίος θα του καταλογισθεί μετά την εκκαθάριση; 

Υπολογισμός του φόρου: 

1. Από το συνολικό καθαρό εισόδημα αφαιρούμε 1.200 ευρώ 
(έκπτωση από το εισόδημα). Άρα το φορολογητέο εισόδημα 
είναι: 18.000 - 1.200 = 16.800 ευρώ. 

2. Με τη βοήθεια της κλίμακας μισθωτών με δύο παιδιά υπολογίζουμε 
το φόρο που αναλογεί στα 16.800 ευρώ: Στα πρώτα 13.400 ευρώ 
του εισοδήματος αναλογεί φόρος 210 ευρώ. Η διαφορά 16.800 
ευρώ - 13.400 ευρώ = 3.400 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή 
30%, και ο φόρος που αναλογεί είναι: 3.400x30%=1.020 ευρώ. 

3. Από τα 1.230 ευρώ αφαιρούμε τα 160 ευρώ (μείωση φόρου). Άρα 
ο οφειλόμενος φόρος είναι 1.230 ευρώ -160 ευρώ = 1.070 ευρώ. 
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4. Από τα 1.070 ευρώ (οφειλόμενος φόρος) αφαιρούμε τα 1.590 
ευρώ (φόρος που είχε προκαταβληθεί) και βρίσκουμε 1.070 
ευρώ-1.590 ευρώ = -520 ευρώ. Άρα ο φορολογούμενος θα 
λάβει ως επιστροφή φόρου 520 ευρώ. 

Εφαρμογές - Ασκήσεις 

1. Αν στη Βεβαίωση Αποδοχών ενός μισθωτού αναγράφεται ως 
φόρος που αναλογεί 900 ευρώ, τ ι πρέπει να αναγράφεται ως 
φόρος που έχει παρακρατηθεί; 

2. Αν στη Βεβαίωση Αποδοχών ενός μισθωτού αναγράφεται ως 
συνολικό καθαρό ποσό 12.340 ευρώ και σύνολο κρατήσεων 
2.820 ευρώ, τι πρέπει να αναγράφεται ως σύνολο ακαθάριστων 
(μεικτών) αποδοχών; 

3. Μισθωτός με δύο παιδιά τα οποία τον βαρύνουν απέκτησε 
συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθούς 22.000 ευρώ. 
Ο φορολογούμενος είχε καταβάλει ποσό 4.800 ευρώ για 
στεγαστικό δάνειο, το οποίο έλαβε το 1998 για αγορά πρώτης 
κατοικίας εμβαδού 125 τετραγωνικών μέτρων. Πόσος φόρος θα 
του αναλογεί, αν δεν έχει άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις; 

4. Πόσος φόρος αναλογεί σε φορολογητέο εισόδημα αξίας 
• 5.000 ευρώ; 
• 15.000 ευρώ; 
• 25.000 ευρώ; 

αν ο φορολογούμενος είναι μισθωτός χωρίς παιδιά να τον 
βαρύνουν; 

5. Πόσος φόρος αναλογεί σε φορολογητέο εισόδημα αξίας 
• 5.000 ευρώ; 
• 15.000 ευρώ; 
• 25.000 ευρώ; 

αν ο φορολογούμενος είναι μισθωτός με δύο παιδιά να τον 
βαρύνουν; 

6. Σε πόσο φορολογητέο εισόδημα αναλογεί φόρος 
• 0 ευρώ; 
• 400 ευρώ; 
• 1.250 ευρώ; 

αν ο φορολογούμενος είναι μισθωτός με ένα παιδί να τον 
βαρύνει; 

7* Σε ποια περίπτωση αν διπλασιαστεί η αξία του φορολογητέου 
εισοδήματος, ο φόρος που αναλογεί παραμένει ο ίδιος; 
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6 . Π Α Ρ Α Κ Ρ Α Τ Η Σ Η Φ Ο Ρ Ο Υ Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ 

Γνωρίζετε... 

• 14τι στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους γίνεται 

παρακράτηση φόρου από τον μηνιαίο μισθό τους; 

• Γιατί γίνεται η κράτηση αυτή; 

• Πώς υπολογίζεται η κράτηση αυτή; 

Χρήσιμες πληροφορίες: 

• Σύμφωνα με την εγκύκλειο ΠΟΛ.: 1124 Αριθμ. Πρωτ.:1104898/ 

2194/ Α0012 /21 Νοεμβρίου 2003 του Υπουργείου Οικονομίας 

και Οικονομικών, με την οποία δίνονται οδηγίες για τον 

τρόπο παρακράτησης του φόρου εισοδήματος από μισθούς, 

ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν 

στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2004. 

• Από το μηνιαίο μισθό των μισθωτών και συνταξιούχων 

παρακρατείται ένα ποσό, ως προκαταβολή έναντι του φόρου που θα 

πληρώσουν την επόμενη χρονιά (σύμφωνα με το ν.2238/1994). 

• Ο φόρος που παρακρατείται από τους αμειβόμενους με 

μηνιαίο μισθό, τους συνταξιούχους και τους αμειβόμενους 

με ημερομίσθιο, (με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από 

ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας 

αορίστου χρόνου) υπολογίζεται ως εξής: 

Υπολογίζουμε το μηνιαίο καθαρό εισόδημα: 

Αφαιρούμε από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης 
ή της οποιασδήποτε καταβαλλόμενης παροχής τ α ποσά των 
κρατήσεων γ ια υποχρεωτικές ασφαλιστ ικές ε ισφορές, που η 
καταβολή τους βαρύνει το μισθωτό ή το συνταξιούχο. 

• Ο φόρος εισοδήματος δεν εμπίπτει στην έννοια των κρατήσεων 

που βαρύνουν το δικαιούχο και συνεπώς δεν εκπίπτει από το 

ακαθάριστο ποσό του μηνιαίου ή του ετήσιου εισοδήματος του 

μισθωτού ή του συνταξιούχου. 

• Το μηνιαίο καθαρό εισόδημα περιλαμβάνει τη σύνταξη, το 

μισθό και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου 

που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί, σε μία 

μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό. 

Υπολογίζουμε το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα: 
Πολλαπλασιάζουμε το καθαρό μηνιαίο ποσό του μισθού 
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ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει 
στην έννοια του μισθού, επί 12 μηνιαίους μισθούς, και προσθέτουμε 
δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας. 

• Αν στο μισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη 

παροχή (π.χ. ένα μηνιάτικο ως επίδομα ισολογισμού κτλ.) 

για τον υπολογισμό του ετήσιου συνολικού εισοδήματος θα 

προστίθεται και η παροχή αυτή. 

Υπολογίζουμε τον παρακρατούμενο φόρο για εισοδήματα από 
μισθωτές υπηρεσίες και κάθε είδους συντάξεις με βάση την φορο
λογική κλίμακα του έτους 2004 για μισθωτούς και συνταξιούχους. 

Κλιμάκια 
Συντελε

στής κλιμα
κίου 

Φόρος 
κλιμακίου 

Φορολογη
τέα περιου

σία 

Φόρος που 
αναλογεί 

(ευρώ) (%) (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ) 

10.000 0 0 11.000 0 

3.400 15 510 13.400 510 

10.000 30 3.000 23.400 3.510 

Υπερβάλλον 40 

• Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω 

κλίμακας υπολογισμού του φόρου αυξάνεται κατά 1.000, 2.000 

ή 10.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα δύο ή τρία τέκνο, 

που τον βαρύνουν. Το ποσό των 10.000 ευρώ, προσαυξάνεται 

κατά 1.000 ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον 

βαρύνουν. Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο 

ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου 

κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου. (Οι 

κλίμακες των περιπτώσεων αυτών στη Δραστηριότητα 5) 

• Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής 

κλίμακας κατά περίπτωση, ανάλογα με την οικογενειακή 

κατάσταση του δικαιούχου θα μειωθεί κατά ποσοστό 2,5%. 

• Το μειωμένο ποσό αποτελείτο φόρο που πρέπει να 

παρακρατηθεί σε ετήσια βάση. 

• Το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) του ποσού αυτού, αποτελείτο 

φόρο που παρακρατείται από το μισθό κάθε μήνα και από 

το δώρο Χριστουγέννων και το ένα εικοστό όγδοο (1/28) 

αποτελείτο φόρο που παρακρατείται από το δώρο Πάσχα 

και το επίδομα αδείας. 
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Παρατήρηση 1: 

Διευκρινίζεται ότι, όταν καταβάλλεται στο μισθωτό κάποιο έκτακτο 
εφάπαξ ποσό με εξαίρεση τις υπερωρίες που καταβάλλονται 
τακτικά ή έκτακτα (π.χ. πριμ παραγωγικότητας, αναδρομικά 
προηγούμενων μηνών του ίδιου έτους κτλ.) και συνεντέλλεται 
με τις μηνιαίες αποδοχές, αυτό το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό 
δεν θα συναθροιστεί με τις μηνιαίες αποδοχές, προκειμένου 
να γίνει αναγωγή των μηνιαίων αποδοχών σε ετήσιο καθαρό 
εισόδημα, αλλά θα συναθροιστεί με το συνολικό ετήσιο ποσό που 
προσδιορίζεται με βάση τις μηνιαίες αποδοχές του συγκεκριμένου 
μήνα. Στην περίπτωση αυτή ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει 
λόγω της προσθήκης αυτού του ποσού θα παρακρατηθεί στο μήνα 
που καταβλήθηκε αυτό το ποσό. 

Παρατήρηση 2: 

Τα ποσά που προκύπτουν στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο π.χ. αν προκύψει ποσό 14,3876 ευρώ θα 
παρακρατείται ποσό 14,39 ευρώ, ή αν προκύψει ποσό 14,2237 θα 
παρακρατείται ποσό 14,22 ευρώ. 

Ειδικές περιπτώσεις: 

1. Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν 
υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από 
ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται με την 
εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, 
ο οποίος ορίζεται σε 3% για ημερομίσθιο πάνω από 24 ευρώ. 
Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναι 
μικρότερο από 24 ευρώ δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου. 

2. Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, 
επιδόματα, καθώς και σπς πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες 
καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις 
τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από 
μισθωτές υπηρεσίες, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με 
συντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν είναι αυτό. 

3. Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, ο φόρος 
που παρακρατείται υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο 
καταβαλλόμενο ποσό. 

4. Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου, στο καθαρό 
ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών που καταβάλλονται 
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από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, 
διενεργείται ως ακολούθως: 

α) Με συντελεστή 5% αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν 
υπερβαίνει τα 2.054 ευρώ ετησίως. 

β) Με συντελεστή 10% αν το καθαρό ποσό της παροχής 
υπερβαίνει τα 2.054 ευρώ και μέχρι 4.100 ευρώ ετησίως. 

γ) Με συντελεστή 15% αν το καθαρό ποσό της παροχής 
υπερβαίνει 4.100 ευρώ ετησίως. 

Ερωτήματα - Θέματα συζήτησης: 

1. Ποια είναι η γνώμη σας για την παρακράτηση του φόρου 
εισοδήματος; 

2. Ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται 
η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος; 

3. Διατυπώστε απόψεις υπέρ ή κατά της παρακράτησης. 

Παράδειγμα 1: 

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μισθωτού χωρίς οικογενειακά 
βάρη είναι 1.100,00 ευρώ και οι κρατήσεις του υπέρ των 
ασφαλιστικών ταμείων κτλ. ανέρχονται σε 150,00 ευρώ το μήνα. 
Ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατηθεί από 
τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές του μισθωτού φαίνεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές: 1.100,00 ευρώ 

Αφαιρούμε τις κρατήσεις των ασφαλιστικών 
ταμείων κτλ.: 

150,00 ευρώ 

Καθαρές μηνιαίες αποδοχές 950,00 ευρώ 

Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 
Μισθοί 12 μηνών: 12X950,00=11.400,00 

+Δώρο Χριστουγέννων: 1 Χ 950,00=950,00 
+Δώρο Πάσχα: 0,5 Χ 950,00=475,00 
+ Επίδομα αδείας: 0,5 Χ 950,00=475,00 

13.300,00 ευρώ 

Ετήσιος φόρος που αναλογεί: 495,00 ευρώ 

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 
495,00 χ 2,5%=12,38 

12,38 ευρώ 

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το 
μήνα: (495,00 - 12,38):14=482,62:14=34,47 

34,47 ευρώ 
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Παράδειγμα 2: 

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μισθωτού με δύο παιδιά 
είναι 1.100,00 ευρώ και οι κρατήσεις του υπέρ των ασφαλιστικών 
ταμείων κτλ. ανέρχονται σε 150,00 ευρώ το μήνα. Ο φόρος που 
πρέπει να παρακρατηθεί το μήνα Ιανουάριο από τ ις μηνιαίες 
καθαρές αποδοχές του μισθωτού από την επιχείρηση θα 
υπολογιστεί ως εξής: 

Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές: 1.100,00 ευρώ 

- Μηνιαίες κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων κτλ: 150,00 ευρώ 

= Καθαρές μηνιαίες αποδοχές: 950,00 ευρώ 

Μισθοί 12 μηνών: 12 Χ 950,00 = 11.400,00 ευρώ 

+ Δώρο Χριστουγέννων: 1 Χ 950,00 = 950,00 ευρώ 

+ Δώρο Πάσχα: 0,5 Χ 950,00 = 475,00 ευρώ 

+ Επίδομα αδείας: 0,5 Χ 950,00= 475,00 ευρώ 

= Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 13.300,00 ευρώ 

• Ετήσιος φόρος που αναλογεί: 195,00 ευρώ 

• Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 195,00 Χ 2,5 % = 4,88 ευρώ 

• Ετήσιος φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί: 195,00 - 4,88 = 

190,12 ευρώ 

• Άρα: Μηνιαίος φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί: 

190,12 : 14 = 13,58 ευρώ 

Παράδειγμα 3: 

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μισθωτού χωρίς παιδιά είναι 
1.200 ευρώ και οι κρατήσεις του υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων 
κτλ. ανέρχονται σε 150,00 ευρώ το μήνα. Ο φόρος που πρέπει να 
παρακρατηθεί από τ ις μηνιαίες καθαρές αποδοχές του μισθωτού 
θα υπολογισθεί ως εξής: 

Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές: 1.200,00 ευρώ 

- Μηνιαίες κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων κτλ: 150,00 ευρώ 

= Καθαρές μηνιαίες αποδοχές: 1.050,00 ευρώ 

Μισθοί 12 μηνών: 12 Χ 1.050,00 = 12.600,00 ευρώ 

+ Δώρο Χριστουγέννων: 1 Χ 1.050,00 = 1.050,00 ευρώ 

+ Δώρο Πάσχα: 0,5 Χ 1.050,00 = 525,00 ευρώ 

+ Επίδομα αδείας: 0,5 Χ 1.050,00 = 525,00 ευρώ 

= Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14.700,00 ευρώ 

• Από τη φορολογική κλίμακα μισθωτών χωρίς παιδιά προκύπτει 

ότι αναλογεί ετήσιος φόρος = 900,00 ευρώ 
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• Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 

900,00 Χ 2,5 % = 22,50 ευρώ 

• Άρα ο ετήσιος φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί είναι: 

900,00 - 22.50 = 877,50 ευρώ 

• Άρα ο μηνιαίος φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί είναι: 

877.50: 14 = 62,68 ευρώ 

Παράδειγμα 4: 

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μισθωτού χωρίς παιδιά είναι 
1.200 ευρώ και οι κρατήσεις του υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων 
κτλ. ανέρχονται σε 150,00 ευρώ το μήνα. Το μήνα Αύγουστο οι 
καθαρές αποδοχές του μισθωτού αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 
1150,00 ευρώ. Ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί από τις 
μηνιαίες καθαρές αποδοχές του μισθωτού θα υπολογισθεί ως εξής: 

Ιανουάριος έως και Ιούλιος: 

Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές: 1.200,00 ευρώ 

- Μηνιαίες κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων κτλ.: 150,00 ευρώ 

= Καθαρές μηνιαίες αποδοχές: 1.050,00 ευρώ 

Μισθοί 7 μηνών: 7 Χ 1.050,00 = 7.350,00 ευρώ 

+ Δώρο Πάσχα: 0,5 Χ 1.050,00 = 525,00 ευρώ 

+ Επίδομα αδείας: 0,5 Χ 1.050,00= 525,00 ευρώ 

• καθαρό εισόδημα Ιανουαρίου - Ιουλίου: 8.400,00 ευρώ 

Αύγουστος έως και Δεκέμβριος: 

Μισθοί 5 μηνών: 5 Χ 1.150,00 = 5.750,00 ευρώ 

Δώρο Χριστουγέννων: 1 Χ 1.150,00 = 1.150,00 ευρώ 

καθαρό εισόδημα Αυγούστου - Δεκεμβρίου: = 6.900,00 ευρώ 

Άρα: Ιανουάριος έως και Ιούλιος: 9.400,00 ευρώ 

Αύγουστος έως και Δεκέμβριος: 6.900,00 ευρώ 

Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 15.300,00 ευρώ 

Αναλογεί ετήσιος φόρος: = 1.080,00 ευρώ 

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 

1.080,00 Χ 2,5 % = 27,00 ευρώ 

Άρα, ο ετήσιος φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί είναι: 

1.080,00 - 27.00 = 1.053,00 ευρώ 

φόρος που έχει παρακρατηθεί (Ιανουάριος έως και Ιούλιος, 

όπως υπολογίστηκε στο παράδειγμα 3): 

8 χ 62,68 = 501,44 ευρώ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

• φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί (Αύγουστος 

έως και Δεκέμβριος): 1.053,00 -501,44 = 551,56 ευρώ 

• Υπολείπονται: μισθοί 5 μηνών + Δώρο Χριστουγέννων, 

• Διαιρούμε δια 6 τον υπόλοιπο φόρο: 551,56 : 6 = 91,93 ευρώ 

• Άρα η ανά μήνα παρακράτηση φόρου κατά τους μήνες 

Αύγουστο έως και Δεκέμβριο και στο Δώρο Χριστουγέννων 

θα είναι: 91,93 ευρώ. 

Παράδειγμα 5: 

Στον μισθωτό του προηγούμενου παραδείγματος καταβλήθηκε 
τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους έκτακτο εφάπαξ ποσό 3.000,00 
ευρώ. Θα υπολογίσουμε το φόρο που θα παρακρατηθεί το 
Σεπτέμβριο. Στο προηγούμενου παράδειγμα υπολογίσαμε ότ ι η 
μηνιαία παρακράτηση φόρου κατά τους μήνες Αύγουστο έως 
και Δεκέμβριο και στο Δώρο Χριστουγέννων (Φόρος Τακτικών 
Αποδοχών) θα είναι: 91,93 ευρώ 

Υπολογίζουμε το νέο ετήσιο καθαρό εισόδημα: 

Ετήσιο καθαρό εισόδημα (με βάση τις μηνιαίες τακτικές 

αποδοχές): 15.300,00 ευρώ 

+ εφάπαξ ποσό: 3.000,00 ευρώ 

= Νέο ετήσιο καθαρό εισόδημα: 18.300,00 ευρώ 

• Ετήσιος φόρος με βάση το νέο ετήσιο εισόδημα: 

1.980,00 ευρώ 

• Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 

1.980,00 Χ 2,5 % =49,50 ευρώ 

• Ετήσιος φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί με βάση το νέο 

ετήσιο εισόδημα: 1.980,00-49,50 = 1.930,50 ευρώ 

• Ετήσιος φόρος που έπρεπε να παρακρατηθεί με βάση 

το ετήσιο εισόδημα χωρίς το εφάπαξ ποσό: 1.053,00 ευρώ 

• Διαφορά ετήσιου φόρου (οφείλεται στο εφάπαξ ποσό): 

877,50ευρώ 

• Άρα, φόρος για το Σεπτέμβριο: Διαφορά + Φόρος Τακτικών 

Αποδοχών: 877,50+ 91,93 = 969,43 ευρώ. 
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Ασκήσεις 

Άσκηση 1. 
Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μισθωτού χωρίς παιδιά 
είναι 900,00 ευρώ και οι κρατήσεις του υπέρ των ασφαλιστικών 
ταμείων κτλ. ανέρχονται σε 110,00 ευρώ το μήνα. Να υπολογισθεί 
ο φόρος που πρέπει να παρακρατείται από τις μηνιαίες καθαρές 
αποδοχές του μισθωτού. 

Άσκηση 2. 
Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μισθωτού χωρίς παιδιά είναι 
1.800,00 ευρώ και οι κρατήσεις του υπέρ των ασφαλιστικών 
ταμείων κτλ. ανέρχονται σε 220,00 ευρώ το μήνα. Να υπολογισθεί 
ο φόρος που πρέπει να παρακρατείται από τις μηνιαίες καθαρές 
αποδοχές του μισθωτού. 

Άσκηση 3. 
Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μισθωτού με 3 παιδιά είναι 
1.800,00 ευρώ και οι κρατήσεις του υπέρ των ασφαλιστικών 
ταμείων κτλ. ανέρχονται σε 220,00 ευρώ το μήνα. Να υπολογισθεί 
ο φόρος που πρέπει να παρακρατείται από τις μηνιαίες καθαρές 
αποδοχές του μισθωτού. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ευγενία Κολέζα · Σύνταξη Ενότητας Χρίστος Μηλιώνης 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 

ΓΓΕΕ 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ένθετο 1α 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ένθετο 1β 

Μείον: α) Ενοίκια που καταβλήθηκαν για μίσθωση γεωργικής γής 

β) Αξία καινούονιου πάνιου εξοπλισμού 3 2 6 , χ 2 5 % 1 5 0 % 

γ) Για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 1.500 ή 3.000 ευρώ αν πήραν εξισωτικές αποζημιώσεις 

ή ??50 (ή 1 875) η 4 500 (ή 3 750) ρ.ιιρώ, αντίστοιχη, πν ρ.ίνπι νέοι πγρήτεο 

3. Ζημιά του ίδιοιι οικονομικοί! έτους οπό ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 

4. Ζημιές προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 
δ.Ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 

335 , 336 , Μείον: α) Ενοίκια που καταβλήθηκαν για μίσθωση γεωργικής γής 

β) Αξία καινούονιου πάνιου εξοπλισμού 3 2 6 , χ 2 5 % 1 5 0 % 

γ) Για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 1.500 ή 3.000 ευρώ αν πήραν εξισωτικές αποζημιώσεις 

ή ??50 (ή 1 875) η 4 500 (ή 3 750) ρ.ιιρώ, αντίστοιχη, πν ρ.ίνπι νέοι πγρήτεο 

3. Ζημιά του ίδιοιι οικονομικοί! έτους οπό ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 

4. Ζημιές προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 
δ.Ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 

337 , 338 , 

Μείον: α) Ενοίκια που καταβλήθηκαν για μίσθωση γεωργικής γής 

β) Αξία καινούονιου πάνιου εξοπλισμού 3 2 6 , χ 2 5 % 1 5 0 % 

γ) Για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 1.500 ή 3.000 ευρώ αν πήραν εξισωτικές αποζημιώσεις 

ή ??50 (ή 1 875) η 4 500 (ή 3 750) ρ.ιιρώ, αντίστοιχη, πν ρ.ίνπι νέοι πγρήτεο 

3. Ζημιά του ίδιοιι οικονομικοί! έτους οπό ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 

4. Ζημιές προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 
δ.Ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 

339 , 340 , 

Μείον: α) Ενοίκια που καταβλήθηκαν για μίσθωση γεωργικής γής 

β) Αξία καινούονιου πάνιου εξοπλισμού 3 2 6 , χ 2 5 % 1 5 0 % 

γ) Για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 1.500 ή 3.000 ευρώ αν πήραν εξισωτικές αποζημιώσεις 

ή ??50 (ή 1 875) η 4 500 (ή 3 750) ρ.ιιρώ, αντίστοιχη, πν ρ.ίνπι νέοι πγρήτεο 

3. Ζημιά του ίδιοιι οικονομικοί! έτους οπό ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 

4. Ζημιές προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 
δ.Ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 

465 , 466 , 

Μείον: α) Ενοίκια που καταβλήθηκαν για μίσθωση γεωργικής γής 

β) Αξία καινούονιου πάνιου εξοπλισμού 3 2 6 , χ 2 5 % 1 5 0 % 

γ) Για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 1.500 ή 3.000 ευρώ αν πήραν εξισωτικές αποζημιώσεις 

ή ??50 (ή 1 875) η 4 500 (ή 3 750) ρ.ιιρώ, αντίστοιχη, πν ρ.ίνπι νέοι πγρήτεο 

3. Ζημιά του ίδιοιι οικονομικοί! έτους οπό ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 

4. Ζημιές προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 
δ.Ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 

467 , 468 ι 

Μείον: α) Ενοίκια που καταβλήθηκαν για μίσθωση γεωργικής γής 

β) Αξία καινούονιου πάνιου εξοπλισμού 3 2 6 , χ 2 5 % 1 5 0 % 

γ) Για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 1.500 ή 3.000 ευρώ αν πήραν εξισωτικές αποζημιώσεις 

ή ??50 (ή 1 875) η 4 500 (ή 3 750) ρ.ιιρώ, αντίστοιχη, πν ρ.ίνπι νέοι πγρήτεο 

3. Ζημιά του ίδιοιι οικονομικοί! έτους οπό ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 

4. Ζημιές προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 
δ.Ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης 475 , 476 , 

Γ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 

401 , 402 , 1. Καθαρά κέρδη ππό ατομική επιχείρηση (εκτός περίπτ. 4) 

2. Επιχειρηματική αμοιβή από Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου 

3. Καθαρά κέρδη από Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Κοινωνία κτλ. μη υπαγόμενες στο άρθρο 10 Κ.Φ.Ε. 

4. Υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου επιχείρησης 
5. Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους οπό ατομική επιχείρηση (εκτός περίπτ. 4) 

401 , 402 , 1. Καθαρά κέρδη ππό ατομική επιχείρηση (εκτός περίπτ. 4) 

2. Επιχειρηματική αμοιβή από Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου 

3. Καθαρά κέρδη από Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Κοινωνία κτλ. μη υπαγόμενες στο άρθρο 10 Κ.Φ.Ε. 

4. Υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου επιχείρησης 
5. Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους οπό ατομική επιχείρηση (εκτός περίπτ. 4) 

403 , 404 , 

1. Καθαρά κέρδη ππό ατομική επιχείρηση (εκτός περίπτ. 4) 

2. Επιχειρηματική αμοιβή από Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου 

3. Καθαρά κέρδη από Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Κοινωνία κτλ. μη υπαγόμενες στο άρθρο 10 Κ.Φ.Ε. 

4. Υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου επιχείρησης 
5. Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους οπό ατομική επιχείρηση (εκτός περίπτ. 4) 

405 , 406 , 

1. Καθαρά κέρδη ππό ατομική επιχείρηση (εκτός περίπτ. 4) 

2. Επιχειρηματική αμοιβή από Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου 

3. Καθαρά κέρδη από Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Κοινωνία κτλ. μη υπαγόμενες στο άρθρο 10 Κ.Φ.Ε. 

4. Υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου επιχείρησης 
5. Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους οπό ατομική επιχείρηση (εκτός περίπτ. 4) 

407 , 408 , 

1. Καθαρά κέρδη ππό ατομική επιχείρηση (εκτός περίπτ. 4) 

2. Επιχειρηματική αμοιβή από Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου 

3. Καθαρά κέρδη από Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Κοινωνία κτλ. μη υπαγόμενες στο άρθρο 10 Κ.Φ.Ε. 

4. Υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου επιχείρησης 
5. Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους οπό ατομική επιχείρηση (εκτός περίπτ. 4) 413 , 414 , 

fi. Ζημιές προηγούμενων οικονομικών ετών οπό ατομική επιχείρηση 415 , 416 , 

7. Ακαθάριστα έσοδα από ατομική επιχείρηση 425 , 426 , 

Δ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ | 

501 , 502 ι 1 . Καθαρό εισόδημα από ατομική επάγγελμα 

2. Ποσό διατροφής που έχει εισπραχθεί από σύζιιγο (εκτός των παιδιών) 

3. Εισόδημα που δεν εντάσσεται σε άλλη περίπτ. του Πίν. 4 

4. Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτοι ις από ατομικό επάγγελμα 

501 , 502 ι 1 . Καθαρό εισόδημα από ατομική επάγγελμα 

2. Ποσό διατροφής που έχει εισπραχθεί από σύζιιγο (εκτός των παιδιών) 

3. Εισόδημα που δεν εντάσσεται σε άλλη περίπτ. του Πίν. 4 

4. Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτοι ις από ατομικό επάγγελμα 

505 , 506 » 

1 . Καθαρό εισόδημα από ατομική επάγγελμα 

2. Ποσό διατροφής που έχει εισπραχθεί από σύζιιγο (εκτός των παιδιών) 

3. Εισόδημα που δεν εντάσσεται σε άλλη περίπτ. του Πίν. 4 

4. Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτοι ις από ατομικό επάγγελμα 

507 , 508 , 

1 . Καθαρό εισόδημα από ατομική επάγγελμα 

2. Ποσό διατροφής που έχει εισπραχθεί από σύζιιγο (εκτός των παιδιών) 

3. Εισόδημα που δεν εντάσσεται σε άλλη περίπτ. του Πίν. 4 

4. Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτοι ις από ατομικό επάγγελμα 511 , 512 . 

5. Ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος 517 , 518 > 

Ε. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ^ . Ακαθάριστο εισόδημο από εκμίσθωση: 
103 , 104 α) κατοικιών, ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, αιθουσών κιν/φων ή θεάτρων κτλ. 

β) καταστημάτων, γροφείων, αποθηκών κτλ 

γ) γηπέδων, χώρων τοποθέτησης επιγραφών κτλ. 

δ) βιομηχανοστασίων 
ρ.) γαιών 

103 , 104 α) κατοικιών, ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, αιθουσών κιν/φων ή θεάτρων κτλ. 

β) καταστημάτων, γροφείων, αποθηκών κτλ 

γ) γηπέδων, χώρων τοποθέτησης επιγραφών κτλ. 

δ) βιομηχανοστασίων 
ρ.) γαιών 

105 , 106 , 

α) κατοικιών, ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, αιθουσών κιν/φων ή θεάτρων κτλ. 

β) καταστημάτων, γροφείων, αποθηκών κτλ 

γ) γηπέδων, χώρων τοποθέτησης επιγραφών κτλ. 

δ) βιομηχανοστασίων 
ρ.) γαιών 

107 , 108 , 

α) κατοικιών, ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, αιθουσών κιν/φων ή θεάτρων κτλ. 

β) καταστημάτων, γροφείων, αποθηκών κτλ 

γ) γηπέδων, χώρων τοποθέτησης επιγραφών κτλ. 

δ) βιομηχανοστασίων 
ρ.) γαιών 

109 , 110 , 

α) κατοικιών, ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, αιθουσών κιν/φων ή θεάτρων κτλ. 

β) καταστημάτων, γροφείων, αποθηκών κτλ 

γ) γηπέδων, χώρων τοποθέτησης επιγραφών κτλ. 

δ) βιομηχανοστασίων 
ρ.) γαιών 101 , 102 , 

στ) γαιών με βάση το αντικειμενικό σύστημα 

2. π) Ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων 

909 , 910 , στ) γαιών με βάση το αντικειμενικό σύστημα 

2. π) Ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων 111 . 112 , 

β) 5την περίπτωση οιιτή, ποιο μίσθωμα έχρ.τρ. κπτπβπλρ.ι 

3. Ακαθάριστο ε ισόδημα από δωρεάν παραχώρηση - ιδ ιόχρηση: 

α) κατοικιών (μόνο δ ω ρ ε ά ν παραχώρηση) 

β) σχολείων, ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν , κλινικών, αιθουσών κ ινηματογράφων ή θ ε ά τ ρ ω ν κτλ. 

γ) καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κτλ. 
δ) γηπέδων 

113 > 114 , β) 5την περίπτωση οιιτή, ποιο μίσθωμα έχρ.τρ. κπτπβπλρ.ι 

3. Ακαθάριστο ε ισόδημα από δωρεάν παραχώρηση - ιδ ιόχρηση: 

α) κατοικιών (μόνο δ ω ρ ε ά ν παραχώρηση) 

β) σχολείων, ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν , κλινικών, αιθουσών κ ινηματογράφων ή θ ε ά τ ρ ω ν κτλ. 

γ) καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κτλ. 
δ) γηπέδων 

129 , 130 , 

β) 5την περίπτωση οιιτή, ποιο μίσθωμα έχρ.τρ. κπτπβπλρ.ι 

3. Ακαθάριστο ε ισόδημα από δωρεάν παραχώρηση - ιδ ιόχρηση: 

α) κατοικιών (μόνο δ ω ρ ε ά ν παραχώρηση) 

β) σχολείων, ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν , κλινικών, αιθουσών κ ινηματογράφων ή θ ε ά τ ρ ω ν κτλ. 

γ) καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κτλ. 
δ) γηπέδων 

143 , 144 , 

β) 5την περίπτωση οιιτή, ποιο μίσθωμα έχρ.τρ. κπτπβπλρ.ι 

3. Ακαθάριστο ε ισόδημα από δωρεάν παραχώρηση - ιδ ιόχρηση: 

α) κατοικιών (μόνο δ ω ρ ε ά ν παραχώρηση) 

β) σχολείων, ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν , κλινικών, αιθουσών κ ινηματογράφων ή θ ε ά τ ρ ω ν κτλ. 

γ) καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κτλ. 
δ) γηπέδων 

145 . 146 , 

β) 5την περίπτωση οιιτή, ποιο μίσθωμα έχρ.τρ. κπτπβπλρ.ι 

3. Ακαθάριστο ε ισόδημα από δωρεάν παραχώρηση - ιδ ιόχρηση: 

α) κατοικιών (μόνο δ ω ρ ε ά ν παραχώρηση) 

β) σχολείων, ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν , κλινικών, αιθουσών κ ινηματογράφων ή θ ε ά τ ρ ω ν κτλ. 

γ) καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κτλ. 
δ) γηπέδων 147 . 148 , 

ρ.) γπιων (μήνη δωρρ.πν ππρπχώρηπη) 

στ) γαιών (μόνο δωρεάν παραχώρηση) με βάση τ ο α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό σύστημα 

4 Λπππνρ.ο κτλ γιπ-π) κπτηικι'ρ.ο, ^ρ.νηδηχρ.ίπ κτλ (πρ.ριτττ 1η 3η 3β ) 

β) κητππτή|ΐπτπ, γρηφρ.ίη κτλ (ττρ.ριπτ 1β, 1δ, 3γ) 

5. α) Αποζημίωση που κ α τ α β λ ή θ η κ ε με βάση νόμο στο μισθωτή ακινήτου όταν 

λ υ θ ε ί ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή μίσθωση 

β) Ακαθάριστο ε ισόδημα από την εκμ ίσθωση τ ο υ ακινήτου τ η ς περίπτ. 5α 

6. Λο ιπές περίπτ. άρθρου 23 Κ.Φ.Ε. (γα ίες κτλ.) 
7. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1α, 2α και 3α από κατο ικ ίες με επιφάνεια πάνα 

από 300 τ.μ. η καθεμιά 

8. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1 α, 3 α και 3β που έχουν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ε ί δ ιατη
ρ η τ έ ε ς 

141 ι 142 > ρ.) γπιων (μήνη δωρρ.πν ππρπχώρηπη) 

στ) γαιών (μόνο δωρεάν παραχώρηση) με βάση τ ο α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό σύστημα 

4 Λπππνρ.ο κτλ γιπ-π) κπτηικι'ρ.ο, ^ρ.νηδηχρ.ίπ κτλ (πρ.ριτττ 1η 3η 3β ) 

β) κητππτή|ΐπτπ, γρηφρ.ίη κτλ (ττρ.ριπτ 1β, 1δ, 3γ) 

5. α) Αποζημίωση που κ α τ α β λ ή θ η κ ε με βάση νόμο στο μισθωτή ακινήτου όταν 

λ υ θ ε ί ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή μίσθωση 

β) Ακαθάριστο ε ισόδημα από την εκμ ίσθωση τ ο υ ακινήτου τ η ς περίπτ. 5α 

6. Λο ιπές περίπτ. άρθρου 23 Κ.Φ.Ε. (γα ίες κτλ.) 
7. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1α, 2α και 3α από κατο ικ ίες με επιφάνεια πάνα 

από 300 τ.μ. η καθεμιά 

8. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1 α, 3 α και 3β που έχουν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ε ί δ ιατη
ρ η τ έ ε ς 

701 » 702 , 

ρ.) γπιων (μήνη δωρρ.πν ππρπχώρηπη) 

στ) γαιών (μόνο δωρεάν παραχώρηση) με βάση τ ο α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό σύστημα 

4 Λπππνρ.ο κτλ γιπ-π) κπτηικι'ρ.ο, ^ρ.νηδηχρ.ίπ κτλ (πρ.ριτττ 1η 3η 3β ) 

β) κητππτή|ΐπτπ, γρηφρ.ίη κτλ (ττρ.ριπτ 1β, 1δ, 3γ) 

5. α) Αποζημίωση που κ α τ α β λ ή θ η κ ε με βάση νόμο στο μισθωτή ακινήτου όταν 

λ υ θ ε ί ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή μίσθωση 

β) Ακαθάριστο ε ισόδημα από την εκμ ίσθωση τ ο υ ακινήτου τ η ς περίπτ. 5α 

6. Λο ιπές περίπτ. άρθρου 23 Κ.Φ.Ε. (γα ίες κτλ.) 
7. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1α, 2α και 3α από κατο ικ ίες με επιφάνεια πάνα 

από 300 τ.μ. η καθεμιά 

8. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1 α, 3 α και 3β που έχουν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ε ί δ ιατη
ρ η τ έ ε ς 

151 ι 152 . 

ρ.) γπιων (μήνη δωρρ.πν ππρπχώρηπη) 

στ) γαιών (μόνο δωρεάν παραχώρηση) με βάση τ ο α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό σύστημα 

4 Λπππνρ.ο κτλ γιπ-π) κπτηικι'ρ.ο, ^ρ.νηδηχρ.ίπ κτλ (πρ.ριτττ 1η 3η 3β ) 

β) κητππτή|ΐπτπ, γρηφρ.ίη κτλ (ττρ.ριπτ 1β, 1δ, 3γ) 

5. α) Αποζημίωση που κ α τ α β λ ή θ η κ ε με βάση νόμο στο μισθωτή ακινήτου όταν 

λ υ θ ε ί ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή μίσθωση 

β) Ακαθάριστο ε ισόδημα από την εκμ ίσθωση τ ο υ ακινήτου τ η ς περίπτ. 5α 

6. Λο ιπές περίπτ. άρθρου 23 Κ.Φ.Ε. (γα ίες κτλ.) 
7. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1α, 2α και 3α από κατο ικ ίες με επιφάνεια πάνα 

από 300 τ.μ. η καθεμιά 

8. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1 α, 3 α και 3β που έχουν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ε ί δ ιατη
ρ η τ έ ε ς 

157 , 158 

ρ.) γπιων (μήνη δωρρ.πν ππρπχώρηπη) 

στ) γαιών (μόνο δωρεάν παραχώρηση) με βάση τ ο α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό σύστημα 

4 Λπππνρ.ο κτλ γιπ-π) κπτηικι'ρ.ο, ^ρ.νηδηχρ.ίπ κτλ (πρ.ριτττ 1η 3η 3β ) 

β) κητππτή|ΐπτπ, γρηφρ.ίη κτλ (ττρ.ριπτ 1β, 1δ, 3γ) 

5. α) Αποζημίωση που κ α τ α β λ ή θ η κ ε με βάση νόμο στο μισθωτή ακινήτου όταν 

λ υ θ ε ί ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή μίσθωση 

β) Ακαθάριστο ε ισόδημα από την εκμ ίσθωση τ ο υ ακινήτου τ η ς περίπτ. 5α 

6. Λο ιπές περίπτ. άρθρου 23 Κ.Φ.Ε. (γα ίες κτλ.) 
7. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1α, 2α και 3α από κατο ικ ίες με επιφάνεια πάνα 

από 300 τ.μ. η καθεμιά 

8. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1 α, 3 α και 3β που έχουν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ε ί δ ιατη
ρ η τ έ ε ς 

163 , 164 , 

ρ.) γπιων (μήνη δωρρ.πν ππρπχώρηπη) 

στ) γαιών (μόνο δωρεάν παραχώρηση) με βάση τ ο α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό σύστημα 

4 Λπππνρ.ο κτλ γιπ-π) κπτηικι'ρ.ο, ^ρ.νηδηχρ.ίπ κτλ (πρ.ριτττ 1η 3η 3β ) 

β) κητππτή|ΐπτπ, γρηφρ.ίη κτλ (ττρ.ριπτ 1β, 1δ, 3γ) 

5. α) Αποζημίωση που κ α τ α β λ ή θ η κ ε με βάση νόμο στο μισθωτή ακινήτου όταν 

λ υ θ ε ί ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή μίσθωση 

β) Ακαθάριστο ε ισόδημα από την εκμ ίσθωση τ ο υ ακινήτου τ η ς περίπτ. 5α 

6. Λο ιπές περίπτ. άρθρου 23 Κ.Φ.Ε. (γα ίες κτλ.) 
7. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1α, 2α και 3α από κατο ικ ίες με επιφάνεια πάνα 

από 300 τ.μ. η καθεμιά 

8. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1 α, 3 α και 3β που έχουν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ε ί δ ιατη
ρ η τ έ ε ς 

165 , 166 , 

ρ.) γπιων (μήνη δωρρ.πν ππρπχώρηπη) 

στ) γαιών (μόνο δωρεάν παραχώρηση) με βάση τ ο α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό σύστημα 

4 Λπππνρ.ο κτλ γιπ-π) κπτηικι'ρ.ο, ^ρ.νηδηχρ.ίπ κτλ (πρ.ριτττ 1η 3η 3β ) 

β) κητππτή|ΐπτπ, γρηφρ.ίη κτλ (ττρ.ριπτ 1β, 1δ, 3γ) 

5. α) Αποζημίωση που κ α τ α β λ ή θ η κ ε με βάση νόμο στο μισθωτή ακινήτου όταν 

λ υ θ ε ί ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή μίσθωση 

β) Ακαθάριστο ε ισόδημα από την εκμ ίσθωση τ ο υ ακινήτου τ η ς περίπτ. 5α 

6. Λο ιπές περίπτ. άρθρου 23 Κ.Φ.Ε. (γα ίες κτλ.) 
7. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1α, 2α και 3α από κατο ικ ίες με επιφάνεια πάνα 

από 300 τ.μ. η καθεμιά 

8. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1 α, 3 α και 3β που έχουν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ε ί δ ιατη
ρ η τ έ ε ς 

159 , 160 , 

ρ.) γπιων (μήνη δωρρ.πν ππρπχώρηπη) 

στ) γαιών (μόνο δωρεάν παραχώρηση) με βάση τ ο α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό σύστημα 

4 Λπππνρ.ο κτλ γιπ-π) κπτηικι'ρ.ο, ^ρ.νηδηχρ.ίπ κτλ (πρ.ριτττ 1η 3η 3β ) 

β) κητππτή|ΐπτπ, γρηφρ.ίη κτλ (ττρ.ριπτ 1β, 1δ, 3γ) 

5. α) Αποζημίωση που κ α τ α β λ ή θ η κ ε με βάση νόμο στο μισθωτή ακινήτου όταν 

λ υ θ ε ί ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή μίσθωση 

β) Ακαθάριστο ε ισόδημα από την εκμ ίσθωση τ ο υ ακινήτου τ η ς περίπτ. 5α 

6. Λο ιπές περίπτ. άρθρου 23 Κ.Φ.Ε. (γα ίες κτλ.) 
7. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1α, 2α και 3α από κατο ικ ίες με επιφάνεια πάνα 

από 300 τ.μ. η καθεμιά 

8. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1 α, 3 α και 3β που έχουν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ε ί δ ιατη
ρ η τ έ ε ς 

175 , 176 , 

ρ.) γπιων (μήνη δωρρ.πν ππρπχώρηπη) 

στ) γαιών (μόνο δωρεάν παραχώρηση) με βάση τ ο α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό σύστημα 

4 Λπππνρ.ο κτλ γιπ-π) κπτηικι'ρ.ο, ^ρ.νηδηχρ.ίπ κτλ (πρ.ριτττ 1η 3η 3β ) 

β) κητππτή|ΐπτπ, γρηφρ.ίη κτλ (ττρ.ριπτ 1β, 1δ, 3γ) 

5. α) Αποζημίωση που κ α τ α β λ ή θ η κ ε με βάση νόμο στο μισθωτή ακινήτου όταν 

λ υ θ ε ί ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή μίσθωση 

β) Ακαθάριστο ε ισόδημα από την εκμ ίσθωση τ ο υ ακινήτου τ η ς περίπτ. 5α 

6. Λο ιπές περίπτ. άρθρου 23 Κ.Φ.Ε. (γα ίες κτλ.) 
7. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1α, 2α και 3α από κατο ικ ίες με επιφάνεια πάνα 

από 300 τ.μ. η καθεμιά 

8. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περίπτ. 1 α, 3 α και 3β που έχουν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ε ί δ ιατη
ρ η τ έ ε ς 177 , 178 , 

9. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περ.1β,1δ και 3γ που έχουν χαρακτηριστε ί δ ιατηρητέε· 
ΙΟ Δ α π ά ν ε ς γιπ διπτηρητέπ πκίνητπ των πρ.ριτττ R κπι Ρ 
11 .Ακαθάριστο ε ισόδημα (από επ ίταξη ακινήτων, εκμ ίσθωση ακινήτων από ε τ α ι ρ ί α 

= <Αθήνα 2004=.> κτλ.) γ ια το οποίο δ ε ν β ε β α ι ώ ν ε τ α ι τ έ λ ο ς χαρτοσήμου 

-179 , 180 ι 9. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περ.1β,1δ και 3γ που έχουν χαρακτηριστε ί δ ιατηρητέε· 
ΙΟ Δ α π ά ν ε ς γιπ διπτηρητέπ πκίνητπ των πρ.ριτττ R κπι Ρ 
11 .Ακαθάριστο ε ισόδημα (από επ ίταξη ακινήτων, εκμ ίσθωση ακινήτων από ε τ α ι ρ ί α 

= <Αθήνα 2004=.> κτλ.) γ ια το οποίο δ ε ν β ε β α ι ώ ν ε τ α ι τ έ λ ο ς χαρτοσήμου 

181 . 182 ι 

9. Ακαθάριστο ε ισόδημα των περ.1β,1δ και 3γ που έχουν χαρακτηριστε ί δ ιατηρητέε· 
ΙΟ Δ α π ά ν ε ς γιπ διπτηρητέπ πκίνητπ των πρ.ριτττ R κπι Ρ 
11 .Ακαθάριστο ε ισόδημα (από επ ίταξη ακινήτων, εκμ ίσθωση ακινήτων από ε τ α ι ρ ί α 

= <Αθήνα 2004=.> κτλ.) γ ια το οποίο δ ε ν β ε β α ι ώ ν ε τ α ι τ έ λ ο ς χαρτοσήμου 741 , 742 , 

ΣΤ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 
291 292 Καθαρό εισόδημα από τόκους δανείων κτλ. ημεδαπής προέλευσης 291 292 

Ζ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | 

389 , 390 , 1 Knf lnpn πηπή ππή μιπθηι'ιο, πιιντήίρ.ις, κτλ πλληδππήο πρηέλρ.ιιπηο 

2. Καθαρά κ έ ρ δ η από γ ε ω ρ γ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) στην αλλοδαπή 

3. Ζημιές από γ ε ω ρ γ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) πτην πλληδππή 

4. Καθαρά κ έ ρ δ η από ε μ π ο ρ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) στην αλλοδαπή 

5 7ημιέΓ ππή εμπηρικέο ρπιχρ.ιρήπρ.ιο (πτημική, ρ.τπιρικέο) πτην πλληδππή 

6. Καθαρά κ έ ρ δ η από ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ε π ά γ γ ε λ μ α (ατομικά, ετα ιρ ικά) στην αλλοδαπή 

7. Ζημιές από ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ε π ά γ γ ε λ μ α (ατομικά, εταιρ ικά) στην αλλοδαπή 

389 , 390 , 1 Knf lnpn πηπή ππή μιπθηι'ιο, πιιντήίρ.ις, κτλ πλληδππήο πρηέλρ.ιιπηο 

2. Καθαρά κ έ ρ δ η από γ ε ω ρ γ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) στην αλλοδαπή 

3. Ζημιές από γ ε ω ρ γ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) πτην πλληδππή 

4. Καθαρά κ έ ρ δ η από ε μ π ο ρ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) στην αλλοδαπή 

5 7ημιέΓ ππή εμπηρικέο ρπιχρ.ιρήπρ.ιο (πτημική, ρ.τπιρικέο) πτην πλληδππή 

6. Καθαρά κ έ ρ δ η από ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ε π ά γ γ ε λ μ α (ατομικά, ετα ιρ ικά) στην αλλοδαπή 

7. Ζημιές από ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ε π ά γ γ ε λ μ α (ατομικά, εταιρ ικά) στην αλλοδαπή 

463 , 464 , 

1 Knf lnpn πηπή ππή μιπθηι'ιο, πιιντήίρ.ις, κτλ πλληδππήο πρηέλρ.ιιπηο 

2. Καθαρά κ έ ρ δ η από γ ε ω ρ γ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) στην αλλοδαπή 

3. Ζημιές από γ ε ω ρ γ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) πτην πλληδππή 

4. Καθαρά κ έ ρ δ η από ε μ π ο ρ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) στην αλλοδαπή 

5 7ημιέΓ ππή εμπηρικέο ρπιχρ.ιρήπρ.ιο (πτημική, ρ.τπιρικέο) πτην πλληδππή 

6. Καθαρά κ έ ρ δ η από ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ε π ά γ γ ε λ μ α (ατομικά, ετα ιρ ικά) στην αλλοδαπή 

7. Ζημιές από ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ε π ά γ γ ε λ μ α (ατομικά, εταιρ ικά) στην αλλοδαπή 

471 , 472 , 

1 Knf lnpn πηπή ππή μιπθηι'ιο, πιιντήίρ.ις, κτλ πλληδππήο πρηέλρ.ιιπηο 

2. Καθαρά κ έ ρ δ η από γ ε ω ρ γ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) στην αλλοδαπή 

3. Ζημιές από γ ε ω ρ γ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) πτην πλληδππή 

4. Καθαρά κ έ ρ δ η από ε μ π ο ρ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) στην αλλοδαπή 

5 7ημιέΓ ππή εμπηρικέο ρπιχρ.ιρήπρ.ιο (πτημική, ρ.τπιρικέο) πτην πλληδππή 

6. Καθαρά κ έ ρ δ η από ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ε π ά γ γ ε λ μ α (ατομικά, ετα ιρ ικά) στην αλλοδαπή 

7. Ζημιές από ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ε π ά γ γ ε λ μ α (ατομικά, εταιρ ικά) στην αλλοδαπή 

411 , 412 , 

1 Knf lnpn πηπή ππή μιπθηι'ιο, πιιντήίρ.ις, κτλ πλληδππήο πρηέλρ.ιιπηο 

2. Καθαρά κ έ ρ δ η από γ ε ω ρ γ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) στην αλλοδαπή 

3. Ζημιές από γ ε ω ρ γ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) πτην πλληδππή 

4. Καθαρά κ έ ρ δ η από ε μ π ο ρ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) στην αλλοδαπή 

5 7ημιέΓ ππή εμπηρικέο ρπιχρ.ιρήπρ.ιο (πτημική, ρ.τπιρικέο) πτην πλληδππή 

6. Καθαρά κ έ ρ δ η από ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ε π ά γ γ ε λ μ α (ατομικά, ετα ιρ ικά) στην αλλοδαπή 

7. Ζημιές από ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ε π ά γ γ ε λ μ α (ατομικά, εταιρ ικά) στην αλλοδαπή 

421 , 422 , 

1 Knf lnpn πηπή ππή μιπθηι'ιο, πιιντήίρ.ις, κτλ πλληδππήο πρηέλρ.ιιπηο 

2. Καθαρά κ έ ρ δ η από γ ε ω ρ γ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) στην αλλοδαπή 

3. Ζημιές από γ ε ω ρ γ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) πτην πλληδππή 

4. Καθαρά κ έ ρ δ η από ε μ π ο ρ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) στην αλλοδαπή 

5 7ημιέΓ ππή εμπηρικέο ρπιχρ.ιρήπρ.ιο (πτημική, ρ.τπιρικέο) πτην πλληδππή 

6. Καθαρά κ έ ρ δ η από ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ε π ά γ γ ε λ μ α (ατομικά, ετα ιρ ικά) στην αλλοδαπή 

7. Ζημιές από ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ε π ά γ γ ε λ μ α (ατομικά, εταιρ ικά) στην αλλοδαπή 

509 , 510 , 

1 Knf lnpn πηπή ππή μιπθηι'ιο, πιιντήίρ.ις, κτλ πλληδππήο πρηέλρ.ιιπηο 

2. Καθαρά κ έ ρ δ η από γ ε ω ρ γ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) στην αλλοδαπή 

3. Ζημιές από γ ε ω ρ γ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) πτην πλληδππή 

4. Καθαρά κ έ ρ δ η από ε μ π ο ρ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς (ατομική, ε τ α ι ρ ι κ έ ς ) στην αλλοδαπή 

5 7ημιέΓ ππή εμπηρικέο ρπιχρ.ιρήπρ.ιο (πτημική, ρ.τπιρικέο) πτην πλληδππή 

6. Καθαρά κ έ ρ δ η από ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ε π ά γ γ ε λ μ α (ατομικά, ετα ιρ ικά) στην αλλοδαπή 

7. Ζημιές από ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ε π ά γ γ ε λ μ α (ατομικά, εταιρ ικά) στην αλλοδαπή 513 , 514 , 

8. Τόκσι και μερίσματα τ ίτλων κτλ. πλληδππής πρηέλει ιπηο 

9 Ακαθάριστη ρ.ιπήδημη ππή ακίνητη πηιι βρίπκηντηι πτην πλληδππή 

ΙΟ. Καθαρό ε ισόδημα τ η ς περίπτ. 9 

295 , 296 , 8. Τόκσι και μερίσματα τ ίτλων κτλ. πλληδππής πρηέλει ιπηο 

9 Ακαθάριστη ρ.ιπήδημη ππή ακίνητη πηιι βρίπκηντηι πτην πλληδππή 

ΙΟ. Καθαρό ε ισόδημα τ η ς περίπτ. 9 

171 , 172 , 

8. Τόκσι και μερίσματα τ ίτλων κτλ. πλληδππής πρηέλει ιπηο 

9 Ακαθάριστη ρ.ιπήδημη ππή ακίνητη πηιι βρίπκηντηι πτην πλληδππή 

ΙΟ. Καθαρό ε ισόδημα τ η ς περίπτ. 9 173 . 

395 . 

174 , 

8. Τόκσι και μερίσματα τ ίτλων κτλ. πλληδππής πρηέλει ιπηο 

9 Ακαθάριστη ρ.ιπήδημη ππή ακίνητη πηιι βρίπκηντηι πτην πλληδππή 

ΙΟ. Καθαρό ε ισόδημα τ η ς περίπτ. 9 173 . 

395 . 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ένθετο 1γ 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ένθετο 1δ 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ένθετο 2α 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ένθετο 2β 

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΒΑ) 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 

1. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (σε τετραγ.μέτρα) (βλέπε οδηγίες σελ.2 με αριθ.1) 

Στήλη Α Στήλη Β 

ΑΡΧΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΗΣ (ΑΒΑ) (βλέπε οδηγίες σελ.2 με αριθ.2) 

ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΗΣ (ΕΒΑ)(βλέπε οδηγίες σελ.2 με αριθ.2) 

4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
Μεταφέρετε στη στήλη Β τον κατά περίπτωση συντελεστή της στήλης Α 

Α.Αγροτική εδαφική έκταση 
1. Μονοετής καλλιέργεια (βλέπε οδηγίες σελ.2 με αριθ. 3,4) 

2. Πολυετής καλλιέργεια (βλέπε οδηγίες σελ.2 με αριθ. 4) 

α.Ελιές 

β.Λοιπές Δενδροκαλλιέργειες-αμπέλια κάθε είδους 

Αν η αγροτική εδαφική έκταση είναι: 

α. Αρδευόμενη (βλέπε οδηγίες σελ.2 με αριθ.5) 

β. Μη Αρδευόμενη (βλέπε οδηγίες σελ 2 με αριθ.5) 

1,00 

1,40 

1,60 

1,80 

1,00 

Β.Βοσκότοπος (βλέπε οδηγίες σελ.2 με αριθ.6) 0,25 

Γ.Δασική (Ο χαρακτηρισμός της εδαφικής έκτασης αποδεικνύεται από βεβαίωση 
της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας) 0,60 

Δ.Μεταλλευτική ή λατομική (Θεωρείται η εδαφική έκταση στην οποία πραγματο
ποιείται εκμετάλλευση εξόρυξης, επιφανειακής ή υπόγειας, λατομικών προϊόντων 
ή μεταλλευμάτων.Η χρήση αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας της αρμόδιας 
Υπηρεσίας) 1,10 

Ε.Υπαίθριες εκθέσεις και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων Είναι οι εδαφικές εκ
τάσεις που χρησιμοποιούνται, γιά την έκθεση ή απόθεση εμπορευμάτων (π.χ. μη
χανημάτων, υλικών οικοδομών, φυτών κλπ.), γιά τη στάθμευση αυτοκινήτων (π.χ. 
χρήση στάθμευσης από Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων ή από Εμπορικά και Συν
εδριακά Κέντρα), καθώς και γιά αναψυχή (χώροι γιά τραπεζοκαθίσματα ή γιά εκδη
λώσεις που συνδέονται με τη λειτουργία κέντρων διασκέδασης, καντινών κλπ.). 
Οι χρήσεις αυτές θεωρούνται υφιστάμενες όταν κατά το χρόνο της φορολογίας έ
χουν παγιωθεί ως μόνιμου χαρακτήρα (λειτουργία πέραν του έτους) ή έχουν μι
σθωθεί γιά τις χρήσεις αυτές με διάρκεια μίσθωσης τουλάχιστον ένα έτος 1,30 

Η ΒΑ είναι το γινόμενο των αριθμών της στήλης Β -• ΒΑ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 2 

1.ΑΝ ΣΤΗ ΓΗ ΣΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ υπολογίστε την ΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ κάθε τμήματος με 
χωριστό έντυπο θέτοντας την επιμέρους επιφάνεια και τους αντίστοιχους συντελεστές τους (Μονοετής-Πολυετής-Αρδευόμενη-Μη 
αρδευόμενη-Βοσκότοπος κλπ). 
2.ΑΡΧΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ(ΑΒΑ) είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία αγροτικής γης μη αρδευόμενης, με μονοετή καλλιέργεια.,που 
δεν έχει πρόσωπο σε Εθνική, Επαρχιακή, Δημοτική ή Κοινοτική οδό και απέχει από τη θάλασσα απόσταση μεγαλύτερη από 800 μ. 
Η ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΗΣ (ΕΒΑ.) είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία αγροτικής γής μη αρδευόμενης, με μονοετή καλλιέργεια 
και λαμβάνεται υπόψη μόνο για εδαφικές εκτάσεις που έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό ή απέχουν μέχρι και 800 
μ.απο τη θάλασσα (βλέπε οδηγίες σελ. 1 με αριθ. 2). 
Η Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) ή η Ειδική Βασική Αξία Γης (ΕΒΑ) ορίζονται και αναπροσαρμόζονται για κάθε Δήμο ή Δημοτικό 
Διαμέρισμα ή Κοινότητα ή Κοινοτικό Διαμέρισμα ή Οικισμό της χώρας, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μετά απο 
εισήγηση των αρμοδίων Επιτροπών του άρθρου 41 του ν. 1249/82. 
ΠΡΟΣΟΧΗ :Συμπληρώνεται ΑΒΑ ή ΕΒΑ κατά περίπτωση δηλ. για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές για τις οποίες έχει ορισθεί 
ΕΒΑ, δεν συμπληρώνεται στον πίνακα αυτό η ΑΒΑ. Σε περίπτωση δε που λόγω θέσης η εδαφική έκταση εμπίπτει σε περιοχές για τις 
οποίες έχουν ορισθεί δύο ή περισσότερες διαφορετικές ΕΒΑ (π.χ. έχει πρόσωπο σε Εθνική και.Επαρχιακή οδό, ή έχει πρόσωπο σε 
Εθνική οδό και απέχει μέχρι και 800 μ. απο τη θάλασσα κ.α.),ως ΕΒΑ λαμβάνεται αυτή με τη μεγαλύτερη τιμή. 
3.ΑΓΡΟΙ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ είναι εκτάσεις που καλλιεργούνται με ετήσια φυτά καθώς και εκείνες που καλλιεργούνται 
με τριφύλλι, φράουλες, αγκινάρες και σπαράγγια, οι τεχνητοί βοσκότοποι (δηλαδή χωρίς φυσική - αυτοφυή βλάστηση, αλλά 
καλλιεργούμενοι με σπορά νομευτικών φυτών), καθώς και οι εκτάσεις που βρίσκονται εντός καλλιεργούμενων περιοχών αλλά έχουν 
παραμείνει ακαλλιέργητες. Στην ίδια κατηγορία υπάγονται και οι εκτάσειςπου καλύπτονται απο θερμοκήπια.. 
4.ΑΓΡΟΙ ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ή ΔΕΝΔΡΩΝΕΣ είναι οι εκτάσεις που καλύπτονται από συστηματικές καλλιέργειες 
δενδρωδών φυτών με εμπορεύσιμους καρπούς ή ξυλεία, με πυκνότητα τουλάχιστον οκτώ δένδρων ανά στρέμμα. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν και οι αμπελώνες. Εκτάσεις με διάσπαρτα δένδρα με εμφανή χαρακτηριστικά έλλειψης συστηματικής εκμετάλλευσης 
ή λιγότερα από οκτώ δένδρα ανά στρέμμα, υπάγονται στην κατηγορία των αγρών μονοετούς καλλιέργειας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συντελεστές πολυετούς καλλιέργειας δεν εφαρμόζονται ,όταν πρόκειται για εδαφικές εκτάσεις για τις οποίες 
υπολογίζεται οικοπεδική αξία (ΑΟικ)ή αξία δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίησης (ΑΔ). 
5.ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ είναι αυτές που αρδεύονται με οποιοδήποτε τρόπο (δημόσιο ή ιδιωτικό αρδευτικό σύστημα, 
γειτνίαση με ποτάμι ή λίμνη κλπ.) Δεν θεωρούνται αρδευόμενες όταν εξυπηρετούνται με μεταφορά νερού με βυτίο ή από δίκτυο 
πόσιμου νερού. 
6.ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ είναι έκταση που τα χαρακτηριστικά της δείχνουν ότι δεν καλλιεργήθηκε ποτέ, που μπορεί να περιλαμβάνει και 
πολύ επικλινή-βραχώδη εδάφη και καλύπτεται από φυσική βλάστηση βοσκοφυτών ή νομευτικών φυτών. Στους βοσκότοπους 
υπάγονται και τα χέρσα, δηλαδή οι εκτάσεις επικλινείς, βραχώδεις, διαβρωμένες, με ή χωρίς θαμνώδη βλάστηση, που δεν 
μπορούν να αποδοθούν στην καλλιέργεια, καθώς επίσης και οι χωματερές απόθεσης απορριμμάτων. 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ένθετο 2γ 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ένθετο 2δ 

Γ. ΑΞΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ( ΑΔ ) 
Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Ζ Ε Τ Α Ι Μ Ο Ν Ο ΓΙΑ Ο Σ Ε Σ Ε Δ Α Φ Ι Κ Ε Σ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ: 
- Μέσα σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) ή οικισμούς για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης και 
- Εκτός Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) ή οικισμών για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης αλλά έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή 
Επαρχιακή οδό ή απέχουν μέχρι και 800 μέτρα από τη θάλασσα εκτός εαν στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη 
από τις πολεοδομικές διατάξεις δόμηση εν όλω ή εν μέρει λόγω απαγόρευσης οποιασδήποτε δόμησης σε ολόκληρη την εδαφική έκταση ή σε τμήμα της οπότε 
η Αξία Δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίησης υπολογίζεται για επιφάνεια εδαφικής έκτασης ανάλογης με το ποσοστό της δόμησης που μπορεί να 
πραγματοποιηθεί. Π.χ. Αν μπορεί να πραγματοποιηθεί το 80% της προβλεπόμενης από τις πολεοδομικές διατάξεις δόμησης, τότε κατά τον υπολογισμό της 
Αξίας Δυνατότητας περαιτέρω εκμετάλλευσης ως επιφάνεια της εδαφικής έκτασης θα ληθφεί υπόψη το 80% αυτής. Αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμμιά 
δόμηση δεν θα υπολογισθεί (Α.Δ). 
Η αδυναμία δόμησης εν όλω ή εν μέρει καθώς και το σχετικό ποσοστό της δόμησης που μπορεί να πραγματοποιηθεί αποδεικνύεται με βεβαίωση ιδιώτη 
μηχανικού, θεωρημένη από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. 

Α Ρ Χ Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ι Κ Η Α = Ι Α ( Τ Ο Α Ρ Χ ) Γ ρ ά ψ τ ε στη σ τ ή λ η Γ το ΤΟλρχ, ό π ω ς α υ τ ό 

λ α μ β ά ν ε τ α ι α π ό τον Π Ι Ν Α Κ Α Τ Ο Ά Ρ Χ .(βλέπε ο δ η γ ί ε ς τ η ς σελ. 3 με α ρ ι θ . 1 ) 

Ε Π Ι Φ Α Ν Ε Ι Α Ε Δ Α Φ Ι Κ Η Σ Ε Κ Τ Α Σ Η Σ 

Γράψτε στη σ τ ή λ η Β την ε π ι φ ά ν ε ι α της ε δ α φ ι κ ή ς έ κ τ α σ η ς σε τ ε τ ρ . μέτρα 

Σ Υ Ν Τ Ε Λ Ε Σ Τ Η Σ Θ Ε Σ Η Σ 

Μεταφέρετε στη στήλη Β τον κατά περίπτωση συντελεστή, ανάλογα με τη θέση της 
εδαφικής έκτασης (βλέπε οδηγίες σελ. 4 με αριθ. 1,2 ) 
α.Εάν η εδαφική έκταση είναι εντός ΓΠΣ ή εάν είναι εντός ορίων οικισμού χωρίς 

όρους δόμησης 
β.Εάν η εδαφική έκταση είναι εκτός Γ.Π.Σ. ή ορίων οικισμού χωρίς όρους δόμησης και 

β1) έχει πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό 
β2) απέχει μέχρι και 800 μέτρα αϊτό τη θάλασσα 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : 
- Εάν η εδαφική έκταση έχει πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό και απέχει μέχρι 
και 800 μ. από τη θάλασσα, τότε λαμβάνεται υπόψη μόνο ο συντελεστής 0,10 

-Ειδικά για το νομό Αττικής και για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο στις 
Εθνικές οδούς Αθηνών - Κορίνθου(από Λ. Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τα όρια 

του Νομού Αττικής) και Αθηνών-Λαμίας (από τις εκβολές του Κηφισσού ποταμού 
μέχρι τα όρια του Νομού Αττικής) εφαρμόζεται συντελεστής 0.10. 

Σ Υ Ν Τ Ε Λ Ε Σ Τ Η Σ Μ Ε Γ Ε Θ Ο Υ Σ 

Μ ε τ α φ έ ρ ε τ ε στη στήλη Β τον κατά π ε ρ ί π τ ω σ η συντελεστή ανάλογα με το μέγεθος της 

εδαφικής έκτασης.  

α.Μέχρι 4 στρέμματα 

β. Α π ό 4 μέχρι και 3 0 : 1.00 -

γ . Π ά ν ω από 30 μέχρι και 300 : 0,70 -

0,30 Χ 

Επιφ. εδ. έκτασης 
( σε στρέμματα) 

-4,0 

0,50 Χ \ 

26,0 
Επιφ. εδ. έκτασης 
( σε στρέμματα ) 

-30,0 
270,0 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Η τιμή του Συντελεστή Μ ε γ έ θ ο υ ς στις περιπτώσεις β και 

στρογγυλοποιε ίται σε δύο δεκαδικά ψηφία ν 

δ. Π ά ν ω από 300 στρέμματα: 

γ θα 

Υ π ο λ ο γ ί σ τ ε το γ ινόμενο της σ τ ή λ η ς Β (Ι) 
1. Αν η εδαφική έκταση είναι αδόμητη, μεταφέρετε το γ ινόμενο (Ι) στη στήλη Γ 

2. Αν η εδαφική έκταση έχει κτίσμα γράψτε την επιφάνεια των κύριων χ ώ ρ ω ν του 
( η επιφάνεια αυτή υπάρχει στο έντυπο για την αξία του κτίσματος )(ΙΙ) • 

2.1 Αν η επιφάνεια των κύριων χ ώ ρ ω ν (II) είναι μικρότερη από το γινόμενο της 

στήλης Β(Ι), τότε μεταφέρετε στη στήλη Γ τη δ ιαφορά (Ι) - (II) 

2.2 Αν αντίθετα, η επιφάνεια αυτή (II) είναι ίση ή μεγαλύτερη από το γινόμενο της 

στήλης Β, δεν υπάρχει (ΑΔ) και ά ρ α η σελίδα α υ τ ή δεν σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε τ α ι . 

Στήλη Α 

0,25 

0,05 
0,10 

1,00 

0,20 

> (Ο 

• (II) 

• (Ι)-(Μ) 

Στήλη Β Στήλη Γ 

>> 

Το γινόμενο των αριθμών της στήλης Γ είναι η ΑΔ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 4 

1. ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Γ.Π.Σ.) είναι σχέδια δημοσιευμένα σε Φ.Ε.Κ.για περιοχές που θεσμοθετημένα προορίζονται ως 
περιοχές επεκτάσεως των σχεδίων πόλης. Συνήθως εκτείνονται σε επαφή με τα υφιστάμενα σχέδια πόλης και τους οικισμούς και καθορίζουν τις 
χρήσεις γης και γενικές ρυθμίσεις των προς πολεοδόμηση περιοχών. Μέχρι να ενταχθούν στο σχέδιο πόλης, στις περιοχές των Γ.Π.Σ. ισχύουν οι 
όροι για την εκτός σχεδίου δόμηση, αλλά για τις προβλεπόμενες σ' αυτά χρήσεις γής. Εγκεκριμένα Γ.Π.Σ. υπάρχουν για όλες τις πρωτεύουσες 
Νομών, όλες σχεδόν τις μικρότερες πόλεις καθώς και για μεγάλο αριθμό σημαντικών οικισμών με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων. Οι 
χάρτες με τα όρια και τις ρυθμίσεις των Γ.Π.Σ. σε κλίμακα 1:5.000 ή 1: 10.000 υπάρχουν στα κατά τόπους Πολεοδομικά γραφεία και τις 
Νομαρχίες, αλλά συνήθως και στους Δήμους και τις Κοινότητες. 

2. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ σε σχέση με το τυχόν Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής ή τα όρια οικισμού χωρίς όρους δόμησης 
καθώς και η πρόσοψη σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό και η απόσταση από τη θάλασσα, δηλώνεται από τον φορολογούμενο αποκλειστικά με δική 
του ευθύνη, χωρίς προσκόμιση βεβαίωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.Τη σχετική πληροφόρηση μπορεί να αντλήσει ο φορολογούμενος από 
τυχόν υφιστάμενο τοπογραφικό διάγραμμα, όπου απεικονίζεται η περιοχή στην οποία βρίσκεται η εδαφική έκταση ή από την Κοινοτική-Δημοτική 
Αρχή ή από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ή από ιδιώτη μηχανικό.Σε περίπτωση εκτάσεων που βρίσκονται στις οριογραμμές των ΓΠΣ είναι 
ανεκτές αποκλίσεις μέχρι και 50 μέτρων, λόγω κλίμακας. Εάν η έκταση τέμνεται από τις οριογραμμές αυτές, είτε των ορίων των Οικισμών, ο 
υπολογισμός της αξίας των δύο τμημάτων γίνεται χωριστά με τους προβλεπόμενους κανόνες της θέσης του κάθε τμήματος. 

Υ.Ε.Ε.Α.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ K10 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ένθετο 3α 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ένθετο 3β 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ένθετο 3γ 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ένθετο 3δ 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
έντυπο 1α 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
έντυπο 1β 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 

Τα έντυπα «φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων» υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα. 

Η πρώτη σελίδα του εντύπου συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα. Αν στην ειδική γραμμογράφηση που υπάρχει δεν χωρούν να αναγραφούν όλα τα ονόματα των υπόχρεων, χρησιμοποιείται για την 
συμπλήρωση των στοιχείων αυτών και δεύτερο έντυπο. 

Στις εσωτερικές σελίδες κάθε εντύπου διατυπώνονται ορισμένα ερωτήματα ή απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων. Στην περίπτωση των ερωτημάτων, εάν η απάντηση είναι καταφατική (ΝΑΙ), 
μεταφέρετε τον αντίστοιχο συντελεστή της στήλης Α στη στήλη Β. Τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται να συμπληρωθούν, είτε είναι προσδιοριστικά στοιχεία του ακινήτου (εμβαδόν, παλαιότητα κ.λ.π ), είτε 
συμπληρώνονται από τους Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών. Το γινόμενο των δεδομένων της στήλης Β αποτελεί την φορολογητέα αξία του ακινήτου. Η αξία αυτή μεταφέρεται στην πρώτη 
σελίδα του εντύπου και από αυτή προκύπτει η αξία κάθε μεριδίου, αν συντρέχει περίπτωση συνιδιοκτησίας. 

Οι Πίνακες Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών συνοδεύονται από χάρτες και υπάρχουν ο' όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στους συμβολαιογράφους, στους δήμους και τις κοινότητες. Από 
τους Πίνακες Τιμών και με τη βοήθεια των χαρτών προσδιορίζονται διάφορα στοιχεία που αφορούν το ακίνητο, τα οποία απαιτούνται για τη συμπλήρωση του εντύπου (π.χ. Τιμή Ζώνης, Συντελεστής 
Εμπορικότητας, Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου κ.λ.π.). 

1. Αν η κατοικία ή το διαμέρισμα έχει πρόσοψη σε δρόμο ή σε δρόμους, από τον άξονα των οποίων διέρχεται το όριο δύο ή περισσότερων κυκλικών ζωνών, ανεξάρτητα αν οι δρόμοι αυτοί αποτελούν 
όριο δήμων ή κοινοτήτων ή οικισμών, λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμές των ζωνών. Αν έχει πρόσοψη σε γραμμική ζώνη, λαμβάνεται η τιμή της γραμμικής αυτής ζώνης. Σε περίπτωση που έχει 
προσόψεις σε δυο γραμμικές ζώνες λαμβάνεται η μεγαλύτερη τιμή. Αν έχει προσόψεις σε γραμμική και κυκλική ζώνη λαμβάνεται η μεγαλύτερη τιμή. 
Την τιμή της γραμμικής ζώνης λαμβάνουν μόνο οι κατοικίες ή τα διαμερίσματα που έχουν πρόσοψη (άνοιγμα - πόρτα ή παράθυρο) στο δρόμο, στον οποίο αναπτύσσεται η γραμμική ζώνη. Οι κατοικίες 
ή τα διαμερίσματα που έχουν πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή βρίσκονται σε υπόγειο χώρο, χωρίς άνοιγμα στο δρόμο, δεν ανήκουν στη γραμμική ζώνη. 

2. Αν το οικόπεδο έχει πρόσοψη σε: 
α) Ένα μόνο δρόμο, ως Σ.Ε. λαμβάνεται ο Σ.Ε. του δρόμου αυτού. 
β) Περισσότερους από ένα δρόμους, οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια ζώνη, ή σε διαφορετικές ζώνες ως Σ.Ε. λαμβάνεται ο μεγαλύτερος που ισχύει μεταξύ των δρόμων αυτών. 
Για τον Σ.Ε. καθενός από τους δρ ̂ μους ισχύουν τα ακόλουθα: 
α) Αν ο δρόμος περιλαμβάνεται στα «Αναλυτικά Στοιχεία Δρόμων» των πινάκων τιμών, ως Σ.Ε. του δρόμου λαμβάνεται αυτός που ορίζεται στους πίνακες τιμών. 
β) Αν ο δρόμος δεν περιλαμβάνεται στα «Αναλυτικά Στοιχεία Δρόμων» των πινάκων τιμών, ως Σ.Ε. του δρόμου λαμβάνεται ο Σ.Ε. της ζώνης που ανήκει το οικόπεδο. 
γ) Αν κατά μήκος του δρόμου αναπτύσσεται γραμμική ζώνη, ως Σ.Ε. του δρόμου λαμβάνεται ο Σ.Ε. της γραμμικής ζώνης. 
δ) Αν από το δρόμο διέρχεται το όριο δύο κυκλικών ζωνών και για το δρόμο αυτό δεν αναγράφεται συντελεστής εμπορικότητας στα -Αναλυτικά Στοιχεία Δρόμων» των πινάκων τιμών, ως Σ.Ε. του δρόμου 
λαμβάνεται ο Σ.Ε. της ζώνης με τη μεγαλύτερη τιμή ζώνης. 

3. Υπόγειο θεωρείται ο όροφος ή τμήμα ορόφου που χαρακτηρίζεται ως υπόγειο στην αντίστοιχη άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας (εγκεκριμένα σχέδια) ή στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας 
και γενικά σε κάθε τίτλο κτήσης του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα από τα πιο πάνω οτοιχεία ο χαρακτηρισμός ενός χώρου ως υπογείου θα πιστοποιείται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία 
ή από βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού. Απαιτείται η προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων σε όλες τις περιπτώσεις υπογείων εκτός των περιπτώσεων που ο υπόγειος χώρος έχει είσοδο 
αποκλειστικά από το κεντρικό κλιμακοστάσιο ή από εσωτερικό ισόγειο χώρο ή είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Ημιυπόγειοι χώροι θεωρούνται ισόγειοι, εκτός αν αποδεικνύεται μετά από 
προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, ότι αυτοί είναι υπόγειοι. 

4. Ως επιφάνεια κατοικίας ή διαμερίσματος λαμβάνεται το εμβαδόν αυτής μετά των εξωτερικών τοίχων. Αν στην επιφάνεια περιλαμβάνονται και οι κοινόχρηστοι χώροι (μικτή επιφάνεια), ως επιφάνεια 
λαμβάνεται η μικτή επιφάνεια μειωμένη κατά ποσοστό δέκα στα εκατό (10%), δηλ. πολλαπλασιασμένη επί 0,90. Δεν περιλαμβάνονται στην επιφάνεια οι ημιύπαίθριοι χώροι. 

5. Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ηυερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρηση της (π.χ. αν εκδόθηκε στις 30-9-1978, η 
παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται από 30-9-1980). Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιότητα υπολογίζεται από την χρονολογία κατασκευής που αποδεικνύεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. 
(π.χ. προσκόμιση προγενέστερου τίτλου κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης). Αδειες αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες ανακαίνισης που δεν θίγουν τον φέροντα 
οργανισμό του κτιρίου, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας. Ειδικά σε διατηρητέα ακίνητα που έχουν ανακαινισθεί ριζικά, έστω και αν δε θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, 
η παλαιότητα υπολογίζεται δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ανακαίνισης. 

Χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δε λαμβάνεται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος. Για να εφαρμοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας πρέπει το κτίσμα να είναι πλήρως αποπερατωμένο. 
Αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης η οποία θα πρέπει και να προσκομίζεται, δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία του κτίσματος, εάν η κατεδάφιση του γίνει εντός έτους από το χρόνο έκδοσης της άδειας. 
Αν δεν κατεδαφιστεί μέσα στην προθεσμία αυτή, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση, εντός μηνός από τη λήξη της, άλλως η αρχική δήλωση του φορολογουμένου προς την αρμόδια ΔΟΥ θεωρείται 
ανειλικρινής. 

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης υπάρχει όμως πρωτόκολλο κατεδάφισης, αυτό θα πρέπει επίσης να προσκομίζεται οπότε το κτίσμα δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
της αξίας του όλου ακινήτου. Αν το κτίσμα δεν κατεδαφιστεί εντός μηνός από την υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση. 
Αν το κτίσμα δεν έχει στέγη (ασκεπές), τούτο δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακίνητου. 
Σε περίπτωση επέκτασης υπάρχοντος κτίσματος η παλαιότητα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα, ανάλογα με το χρόνο κατασκευής του που αποδεικνύεται κατά τα ανωτέρω. 

6. Για να χαρακτηρισθεί μία κατοικία ή διαμέρισμα ως διατηρητέο κτίσμα και να εφαρμοσθεί ο σχετικός μειωτικός συντελεστής απαιτείται να προσκομισθεί βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την 
οποία να προκύπτει ότι έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα, έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αριθ. ΦΕΚ) και δεν έχει ανακληθεί. 
Ο μειωτικός συντελεστής του διατηρητέου εφαρμόζεται μόνο όταν είναι διατηρητέο ολόκληρο το κτίσμα, έστω κι αν επιτρέπονται επισκευές ή διαρρυθμίσεις ή ενισχύσεις στον φέροντα οργανισμό. 
Ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται αν είναι διατηρητέα μόνο τα μορφολογικά στοιχεία του κτίσματος (όψεις, εξώστες, ανοίγματα κ.λ.π.) ή όταν είναι διατηρητέος ολόκληρος ο οικισμός. 

7. Για να θεωρηθεί ότι μία κατοικία ή διαμέρισμα ή τμήμα του είναι απαλλοτριωτέο απαιτείται πρόσφατο έγγραφο, από την αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση, από το οποίο να προκύπτει: 
α) Ό τ ι έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση (πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης και Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευθεί). 
β) Ό τ ι η απαλλοτρίωση δεν έχει ανακληθεί και 
γ) Η επιφάνεια των απαλλοτριωτέων τμημάτων. 
Σε απαλλοτριωτέο κατοικία ή διαμέρισμα, που έχει χαρακτηρισθεί και ως διατηρητέο, εφαρμόζεται μόνο ο συντελεστής του διατηρητέου. 
Αν απαλλοτριώνεται τμήμα μόνο της κατοικίας ή του διαμερίσματος ο προσδιορισμός της αξίας του γίνεται χωριστά για το απαλλοτριωτέο τμήμα, για το οποίο δεν λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές 

πρόσοψης και χωριστά για το υπόλοιπο τμήμα. 

8. Σε περιπτώσεις που μία κατοικία ή διαμέρισμα έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικών συνθηκών (Σ.Ειδ.Σ 

Δαπάνη αποκατάστασης 

Σ.Ειδ.Σ. » 1 
Αξία ακινήτου 

Αξία αναλογούντος στο κτίσμα 
της κατοικίας ή του διαμερίσματος οικοπέδου 

* Αναγράφεται η αξία της κατοικίας ή του διαμερίσματος όπως υπολογίσθηκε με το έντυπο αυτό χωρίς την εφαρμογή του Σ.Ειδ.Σ. 
** Αναγράφεται η αξία του αναλογούντος στο κτίσμα της κατοικίας ή του διαμερίσματος οικοπέδου όπως υπολογίσθηκε με το έντυπο 3 (τύπος 1 περίπτωση Η). 

Η δαπάνη αποκατάστασης βεβαιώνεται με τεχνική έκθεση από πραγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου που έχει συνταχθεί πριν απο το χρόνο φορολογίας, και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
από την αξία του κτίσματος. Αν είναι μεγαλύτερη λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία του αναλογούντος στο κτίσμα οικοπέδου. Αρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά το έντυπο 
3 προκειμένου να υπολογισθεί η αξία του αναλογούντος στο κτίσμα οικοπέδου και να διαχωρισθεί η αξία του κτίσματος από την συνολική αξία της κατοικίας ή του δι<-υ.ερίσματος. 

9. Αν το κτίσμα δεν είναι αποπερατωμένο εφαρμόζονται μειωτικοί συντελεστές. Ένα κτίσμα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ένα στάδιο αποπεράτωσης όταν έχει ολοκληρ εί το στάδιο αυτό. Σε περίπτωση 
που δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες του σταδίου αυτού, θεωρείται ότι το κτίσμα βρίσκεται στο αμέσως προηγούμενο στάδιο. Κτίσματα τα οποία έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θεωρούνται 
αποπερατωμένα. 
Ο μειωτικός συντελεστής του σταδίου αποπεράτωσης της θεμελίωσης και των υποστυλωμάτων εφαρμόζεται μόνο όταν πρόκειται για υπόγειο ή ισόγειο ococpo. 

10. Εάν μία κατοικία ή διαμέρισμα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (συνιδιοκτησία) εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής. Η συνιδιοκτησία πρέπει να υπάρχει στο πρόσωπο 
του υπόχρεου σε φόρο. Δεν εφαρμόζεται συντελεστής συνιδιοκτησίας όταν ο υπόχρεος σε φόρο είναι ή γίνεται μόνος κύριος όλης της κατοικίας ή του διαμερίσματος, καθώς και σε περίπτωση 

διαχωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή κυριότητα. 

Υ.Ε.Ε.Α.Δ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
έντυπο 1γ 



ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

1 

ο. 

Β 

Ι ί 

τ * * * 
Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ι Ενότητας 

2-6 ώρες 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ - ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Δραστηριότητα 1 

Με την υποστήριξη που έχετε κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων 
της πληροφορικής να εισέλθετε στον δικτυακό τόπο ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης μιας ελληνικής μηχανής αναζήτησης. Για παράδειγμα 
πηγαίνετε στο www.in.gr. 

Μελετήστε προσεχτικά την δομή της ιστοσελίδας. Ψάξε στην 
ιστοσελίδα να βρεις την ενότητα (πλαίσιο) όπου πιθανόν να υπάρχει 
επιλογή «εύρεση εργασίας» ή κάτι σχετικό. Πειραματιστείτε όσο 
χρειαστεί. 

Πηγαίνετε στο πλαίσιο «Κατάλογος του Ελληνικού Internet» και 
επιλέξτε την «Κοινωνία». Μελετήστε την σελίδα που κατεβάσατε. 

• Τι πληροφορία περιέχει; 

Βρείτε και επιλέξτε από το πλαίσιο «Κατάλογος» την κατηγορία 
«Εργασία». Μελετήστε την νέα ιστοσελίδα που έχετε τώρα εμπρός 
σας. Βρήκατε την κατηγορία «Εύρεση Εργασίας»; Επιλέξτε την. 

• Τι πληροφορία περιέχει η νέα σας ιστοσελίδα; 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δραστηριότητα 2 

Ας υποθέσουμε ότι από την Δραστηριότητα 1 βρίσκεστε ήδη στην 
ιστοσελίδα με την λίστα των γραφείων εύρεσης εργασίας. 

Επιλέξτε το γραφείο «Adecco», www.adecco.gr. 

Παρατηρήστε τα διάφορα πεδία/πλαίσια της ιστοσελίδας του 
γραφείου εργασίας. 

Βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρία όσο αφορά τις υπηρεσίες 
που προσφέρει σε αυτούς που ψάχνουν για εργασία. 

• Που θα πάτε για αναζήτηση εργασίας; 

2 

http://www.in.gr
http://www.adecco.gr


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Βρείτε την επιλογή «Αναζήτηση Εργασίας» και επιλέξτε την. 

• Τι επιλογές έχετε τώρα; 

Ας υποθέσουμε ότι ψάχνετε για μία θέση αορίστου χρόνου. 

• Τι επιλέγετε; 

Επιλέξτε «Θέσεις αορίστου χρόνου». 

• Τι περιέχει τώρα η νέα ιστοσελίδα; 

Παρατηρήστε την κατηγοριοποίηση των θέσεων εργασίας. 

Επιλέξτε από την κατηγορία «Στελέχη Εμπορικής Διεύθυνσης», 
υποκατηγορία «Υποκ. Πειραιά» την επιλογή «Πωλητής»; 

• Τι πληροφορία περιέχει τώρα η ιστοσελίδα σας; 

Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα, και κοιτάξτε και άλλες θέσεις 
εργασίας. 

• Με ποια κριτήρια θα διαλέγατε κάποια από αυτές; 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

Δραστηριότητα 3 

Ας υποθέσουμε ότι από την Δραστηριότητα 2 έχετε βρει κάποια 
δουλειά που σας ταιριάζει και σας ικανοποιεί. 

• Τι κάνετε στην συνέχεια; 

• Έστω ότι έχετε έτοιμο το βιογραφικό σας σημείωμα σε 
ηλεκτρονική μορφή, τι θα επιλέξετε για να το στείλετε με το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email); 

• Ποιος είναι ο «κωδικός» κάθε θέσης εργασίας, ο οποίος 
αναφέρεται ότι χρειάζεται μαζί με την αποστολή του βιογραφικού; 

• Μπορείτε, αν δεν έχετε έτοιμο το βιογραφικό, να το γράψετε και 
να το στείλετε με το Διαδίκτυο; Τι επιλέγετε; 

3 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Έστω ότι έχετε μπροστά σας τη φόρμα στην οποία μπορείτε να 
γράψετε και να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα. Παρατηρήστε 
τα πεδία (κουτιά). 

Αρχίστε να τα συμπληρώνετε. 

• Τι κάνετε όταν σε ένα πεδίο υπάρχει λίστα επιλογών; 

Αφού το συμπληρώσετε διαβάστε το προσεχτικά, και διορθώστε ότι 
χρειάζεται, (Μην επιλέξετε «Αποστολή βιογραφικού» αν δεν θέλετε 
το βιογραφικό σας να σταλεί στην εταιρία). 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Κατερίνα Φραντζή 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα και Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε Ο Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

111010101001010111101100100010001011101001010110011101010 

100101011110110010001000101110100101011001110101010010101 

111011001000100010111010010101100111010101001010111101100 

10001000101110100101011001110101010010101111011001000100 

010111010010101100111010101001010111101100100010001011101 

001010110011101010100101011110110010001000101110100101011 

001110101010010101111011001000100010111010010101100111010 

101001010111101100100010001011101001010110011101010100101 

011110110010001000101110100101011001110101010010101111011 

00100010001011101001010110011101010100101011110110010001 

000101110100101011001110101010010101111011001000100010111 

010010101100111010101001010111101100100010001011101001010 

110011101010100101011110110010001000101110100101011001110 

101010010101111011001000100010111010010101100111010101001 

010111101100100010001011101001010110011101010100101011110 

11001000100010111010010101100111010101001010111101100100 

010001011101001010110011101010100101011110110010001000101 

110100101011001110101010010101111011001000100010111010010 

101100111010101001010111101100100010001011101001010110011 

101010100101011110110010001000101110100101011001110 
Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 

Δραστηριότητα 1 

Με την υποστήριξη που έχετε κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων 
της πληροφορικής να εισέλθετε στον δικτυακό τόπο ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης μιας ελληνικής μηχανής αναζήτησης. Για παράδειγμα 
πηγαίνετε στο www.in.gr. 

Μελετήστε προσεχτικά την δομή της ιστοσελίδας. Ψάξτε στην 
ιστοσελίδα να βρείτε την ενότητα (πλαίσιο) όπου πιθανόν να υπάρχει 
επιλογή «τράπεζες» ή κάτι σχετικό. Πειραματιστείτε όσο χρειαστεί. 

Πηγαίνετε στο πλαίσιο «Χρήμα, Επενδύσεις». Μελετήστε την σελίδα 
που κατεβάσατε. 

• Τι πληροφορία περιέχει; 

Βρείτε στον κατάλογο το λήμμα «Τράπεζες». Επιλέξτε το. 

• Τι πληροφορία περιέχει η νέα σας ιστοσελίδα; Παρατηρήστε ότι 
υπάρχουν πάνω από μία σελίδες με τράπεζες. 

Ψάξτε και βρείτε την Εθνική Τράπεζα. Επιλέξτε την. 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Δραστηριότητα 2 

Ας υποθέσουμε ότι από την Δραστηριότητα 1 βρίσκεστε ήδη στην 
ιστοσελίδα τις τράπεζες 

Επιλέξτε την «Εθνική Τράπεζα», www.ethniki.gr. 

Παρατηρήστε τα διάφορα πεδία-πλαίσια της ιστοσελίδας του 
«Τράπεζες». 

Βρείτε γενικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται 
από την τράπεζα. Παρατηρήστε τις επιλογές προσεχτικά. 

Από τις υπηρεσίες για τους ιδιώτες βρείτε πληροφορίες για τους 
λογαριασμούς μισθοδοσίας. Διαβάστε τους. 

2 

http://www.in.gr
http://www.ethniki.gr


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Από τις υπηρεσίες βρείτε πληροφορίες για τα επιτόκια που 
προσφέρονται. Μελετήστε τον πίνακα και σιγουρεφτείτε ότι 
καταλαβαίνετε την πληροφορία που σας δίνει. 

• Ποιο είναι το επιτόκιο για καταθέσεις ταμιευτηρίου 3,000 ΕΥΡΩ; 

Βρείτε πληροφορίες γενικά για την τράπεζα. 

Βρείτε πληροφορίες για τις κάρτες. 

Βρείτε νέα και δημοσιεύματα σχετικά με την τράπεζα. 

• Τι είναι το «ΙΒΑΝ»; 

Βρείτε πληροφορίες για τους επενδυτές. 

• Τι είναι το «Treasury»; 

Βρείτε πληροφορίες για τα αμοιβαία κεφάλαια. 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - INTERNET BANKING 

Δραστηριότητα 3 

Ας υποθέσουμε ότι από την Δραστηριότητα 2 έχετε βρει κάποια 
δουλειά που σας ταιριάζει και σας ικανοποιεί. 

Βρείτε πώς θα επιλέξετε να δείτε πληροφορία σχετικά με το «internet 
banking», και πηγαίνετε στην κατάλληλη ιστοσελίδα. 

Διαβάστε το τ ι είναι το «internet banking» και δείτε ένα «Demo». (Πώς;) 

• Τι υπηρεσίες παρέχει το «internet banking»; 

• Ποια τα πλεονεκτήματα; 

• Πώς μπορεί κάποιος να συνδεθεί με το σύστημα; 

Βρείτε το τεχνικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τέτοιου 
είδους συναλλαγές. 

• Μπορείτε να βρείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για 
περισσότερες πληροφορίες; 

3 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Δραστηριότητα 4 

Από τις υπηρεσίες για τους ιδιώτες βρείτε τη λίστα με τα προϊόντα 
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης 

• Τι είναι το «mobile banking»; 

• Πώς γίνεται η εξόφληση λογαριασμών Δ.Ε.Η. μέσω ΑΤΜς και 
Internet Banking; 

• Πώς γίνεται η πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών T.E.B.E.; 

• Μπορεί να πληρωθεί ηλεκτρονικά ο Φ.Π.Α.; 

• Πώς γίνεται η πληρωμή εργοδοτικών εισφορών Ι.Κ.Α.; 

• Πώς πληρώνονται οι δόσεις πιστωτικών καρτών; 

• Υπάρχει προμήθεια συναλλαγής μέσω Internet Banking; 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Κατερίνα Φραντζή 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα και Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Β.Ε. 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Β.Ε. 

Τ.Ε.Β.Ε. - ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 

Δραστηριότητα 1 

Μπείτε στον δικτυακό τόπο ηλεκτρονικής διεύθυνσης μιας ελληνικής 
μηχανής αναζήτησης. Για παράδειγμα πηγαίνετε στο www.ika.gr. 

Μελετήστε προσεχτικά την δομή της ιστοσελίδας. Πηγαίνετε στο 
Κατάλογο και ψάξτε στην ιστοσελίδα να βρείτε την ενότητα (πλαίσιο) 
«Υγεία, Ιατρική» . 

Παρατηρήστε την νέα ιστοσελίδα. 

• Τι πρέπει να επιλέξετε; 

Βρείτε και επιλέξτε από τον Κατάλογο τις «Ασφάλειες». 

Παρατηρήστε την νέα ιστοσελίδα. 

• Τι πρέπει να επιλέξετε; 

Πηγαίνετε στην ενότητα «Κοινωνική Ασφάλιση». 

• Τι περιέχει τώρα η νέα σας ιστοσελίδα; 

Βρείτε και επιλέξτε το Τ.Ε.Β.Ε 

Τ.Ε.Β.Ε. - Ι 

Δραστηριότητα 2 

Ας υποθέσουμε ότι από την Δραστηριότητα 1 βρίσκεστει ήδη στην 
ιστοσελίδα του Τ.Ε.Β.Ε. 

• Τι περιέχει η αρχική του σελίδα; 

• Τι πρέπει να επιλέξετε για να συνεχίσετε; 

Αφού επιλέξατε τα «Ελληνικά», μελετήστε την σελίδα 
που τώρα ανοίξατε. 

• Τι επιλέγετε για να συνεχίσετε (στο Τ.Ε.Β.Ε.); 

Τώρα βρίσκεστε στην αρχική σελίδα του Τ.Ε.Β.Ε. Διαβάστε τις 
κατηγορίες πληροφορίας που περιέχει. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Β.Ε. 

Από την σελίδα με τα περιεχόμενα πηγαίνετε στην κατηγορία 
«Ασφαλιστικές Κατηγορίες». 

• Ποιες δύο κατηγορίες ασφαλισμένων υπάρχουν; 

Πηγαίνετε στην κατηγορία νέων ασφαλισμένων. 

• Ποιοι είναι αυτοί; 

Διαβάστε την πληροφορία που δίνεται και μελετήστε τον πίνακα. 

• Πόσες είναι οι ασφαλιστικές κατηγορίες; 

• Πότε ο ασφαλισμένος αλλάζει κατηγορία; 

• Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υποχρεωτικών και προαιρετικών 
εισφορών; 

Πηγαίνετε στην κατηγορία παλαιών ασφαλισμένων. 

• Ποιοι είναι αυτοί; 

Διαβάστε την πληροφορία που δίνεται και μελετήστε τον πίνακα. 

• Πόσες είναι οι ασφαλιστικές κατηγορίες; 

• Πότε ο ασφαλισμένος αλλάζει κατηγορία; 

• Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υποχρεωτικών και προαιρετικών 
εισφορών; 

Τ.Ε.Β.Ε. - II 

Δραστηριότητα 3 

Πηγαίνετε στην σελίδα με τα περιεχόμενα. 

• Που θα πάτε για πληροφορίες σύνταξης γήρατος για 
ασφαλισμένους από 1/1/93 και μετά; 

Αφού πάτε, διαβάστε τις προϋποθέσεις. 

• Μπορεί μία μητέρα με 3 παιδιά να πάρει σύνταξη στα 56 της 
χρόνια; 

Επιστρέψτε στις σελίδα με τα περιεχόμενα. Βρείτε την σελίδα 
με τις πληροφορίες για σύνταξη αναπηρίας (από κοινή νόσο) 
ασφαλισμένων από 1/1/93. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Β.Ε. 

• Τι ηλικία πρέπει να έχει κάποιος με χρόνο ασφάλισης 15 ετών 
για να πάρει σύνταξη αναπηρίας (δεδομένων των ποσοστών 
αναπηρίας που δίνονται); 

Επιστρέψτε στις σελίδα με τα περιεχόμενα. Βρείτε την σελίδα με τις 
πληροφορίες για εργατικό ατύχημα ασφαλισμένων από 1/1/93 και 
διαβάστε την. 

Επιστρέψτε στις σελίδα με τα περιεχόμενα. Βρείτε την σελίδα με 
τις πληροφορίες για σύνταξη θανάτου ασφαλισμένων από 1/1/93 και 
διαβάστε την. 

Επιστρέψτε στις σελίδα με τα περιεχόμενα. Βρείτε την σελίδα με τις 
πληροφορίες για το ποσό σύνταξης ασφαλισμένων από 1/1/93 και 
διαβάστε την. 

• Τι γίνεται όταν υπάρχει οφειλή του υποψηφίου συνταξιούχου; 

Τ.Ε.Β.Ε. - Ill 
Δραστηριότητα 4 

Επιστρέψτε στην σελίδα με τα περιεχόμενα. Πηγαίνετε στο πλαίσιο 
όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων 
μέχρι 31/12/92. 

Βρείτε πληροφορίες για την σύνταξη γήρατος. 

• Ποιες είναι οι προϋποθέσεις; 

Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πηγαίνετε στις αναγνωρίσεις. 

• Μπορούν να αναγνωριστεί ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας; 

Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πηγαίνετε στην διαδοχική 
ασφάλιση. Διαβάστε την πληροφορία που δίνεται. 

Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πηγαίνετε στα επιδόματα. 

• Τι επιδόματα χορηγούνται στους συνταξιούχους του Τ.Ε.Β.Ε.; 

Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πηγαίνετε στις διμερείς 
συμβάσεις. 

• Υπάρχει διμερής σύμβαση με την Κύπρο; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Β.Ε. 

Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πηγαίνετε στην συνταξιοδότηση 
διπλοσυνταξιούχων. 

• Πότε χορηγείται 2η σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας σε 
ασφαλισμένους συνταξιούχους; 

Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πηγαίνετε στην επιλογή 
«Ευρωπαϊκή Ένωση». Διαβάστε την πληροφορία που δίνεται. 

Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πηγαίνετε στο «Ποσό Σύνταξης». 

• Πώς υπολογίζεται το ποσό σύνταξης; 

Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πηγαίνετε στον «Υπολογισμό 
Σύνταξης». Μελέτησε τα παραδείγματα. 

• Πώς τα καταλαβαίνετε; 

Τ.Ε.Β.Ε. IV 
Δραστηριότητα 5 

Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πηγαίνετε στις «ON-LINE 
Υπηρεσίες». Επιλέξτε το «Πρωτόκολλο Ασφαλισμένων-Συνταξιούχων». 
Μελέτησε την ιστοσελίδα. 

• Τι μπορείτε να κάνετε από εκεί; 

Επιστρέψτε στον κατάλογο με τις «ON-LINE Υπηρεσίες» και 
επιλέξτε Έκδοση Συνταξιοδοτικών Αποφάσεων. 

• Τι πληροφορία μπορείτε να πάρετε από αυτήν την σελίδα και με 
ποιο τρόπο; 

Επιστρέψτε στον κατάλογο με τις «ON-LINE Υπηρεσίες» και 
επιλέξτε «Αιτήσεις - Δικαιολογητικά - Προϋποθέσεις». 

• Τι μπορείτε να πάρετε από αυτήν την ιστοσελίδα και με ποιον τρόπο; 

• Στην ιστοσελίδα που πάτε, τι περιέχει η λίστα «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ»; 

Επιλέξτε κάτι από αυτήν την λίστα και δείτε την πληροφορία που 
σας δίνεται. 
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Τ.Ε.Β.Ε. V 

Δραστηριότητα 6 

Από την σελίδα με τα περιεχόμενα πηγαίνετε στην κατηγορία 
«Ασφάλιση», και επιλέξτε «Ασφάλιση». 

• Ποιους 2 κλάδους καλύπτει η ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε.; 

Επιστρέψτε στην κατηγορία «Ασφάλιση» και επιλέξτε «Υποχρεωτική 
Ασφάλιση». Διαβάστε την πληροφορία στην ιστοσελίδα που ανοίγετε. 

Επιστρέψτε στην κατηγορία «Ασφάλιση» και επιλέξτε την «Κάρτα 
Κοινωνικής Ασφάλισης», Α.Μ.Κ.Α. 

• Τι είναι η κάρτα αυτή. 

• Γιατί χρειάζεται ο αριθμός μητρώου της Α.Μ.Κ.Α.; 

• Τι πληροφορία περιέχει; 

• Τι πρέπει να κάνει κάποιος αν χάσει την Α.Μ.Κ.Α.; 

Επιστρέψτε στην κατηγορία «Ασφάλιση» και επιλέξτε «Είσπραξη 
Ασφαλιστικών Εισφορών». Διαβάστε την πληροφορία που δίνεται. 

• Ποιοι τρόποι πληρωμής υπάρχουν; 

Επιστρέψτε στον κατάλογο με τις «ON-LINE Υπηρεσίες» και 
επιλέξτε «Υπηρεσίες - Τηλέφωνα». 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Κατερίνα Φραντζή 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα και Δημήτρης Χαλκιόπουλος 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε Ο Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι.Κ.Α. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ι.Κ.Α. 

Ι.Κ.Α - ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

Δραστηριότητα 1 

Προσπαθήστε να μαντέψεττε ποια είναι η δεύθυνση του Ι.Κ.Α 
στο Διαδίκτυο. 

Πηγαίνετε στην διεύθυνση www.ika.gr. 

Παρατηρήστε την δομή της σελίδας και τις επιλογές σας. 

• Τι σημαίνει «F.A.Q.»; 

• Τι είναι το «site map»; 

Πηγαίνετε στα «Δελτία Τύπου». Διαβάστε τα. 

Διαβάστε τα «Τελευταία Νέα». 

Ι.Κ.Α. - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Δραστηριότητα 2 

Πηγαίνετε στις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». 

• Τι μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά; 

Βρείτε τ ι σημαίνει «Α.Π.Δ.». 

• Ποιες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές υποβολής Α.Π.Δ.; 

Διαβάστε τις πληροφορίες για την συμπλήρωση του εντύπου Α.Π.Δ. 

Διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις. 

• Πώς μπορείτε να γραφτείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικών 
συναλλαγών; 

• Πώς μπορείτε να μάθετε αν μπορείτε να εγγραφτείτε στην χρήση 
ηλεκτρονικών συναλλαγών; 

• Τι είναι τα «Username», «ΡΙΚ», «ΡΑΚ»; 

Βρείτε πληροφορία για το συμπλήρωμα των πεδίων διεύθυνσης 
και ταυτότητας. 

• Τι είναι το «ΙΒΑΝ»; 
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Βρείτε πληροφορίες για τους επενδυτές. 

• Τι είναι το «Treasury»; 

Βρείτε πληροφορίες για τα αμοιβαία κεφάλαια. 

Ι.Κ.Α. - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Δραστηριότητα 3 

• Που θα πάτε για να βρείτε πώς θα επικοινωνήσετε με το αρμόδιο 
υποκατάστημα Ι.Κ.Α της περιοχής σας. 

• Πώς θα βρείτε την διεύθυνση που θέλετε; 

Αφού επιλέξετε «Διευθύνσεις» κοιτάξτε την λίστα επιλογών σας. 

Πηγαίνετε στην «Διοίκηση» του Ι.Κ.Α. 

Ψάξτε από τα υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α το αρμόδιο της περιοχής σας. 

Βρείτε την διεύθυνση και τα τηλέφωνα για τις μονάδες υγείας 
της περιοχής σας. 

• Τι είναι τα «ΕΥΠΕΑ»; 

Βρείτε που υπάρχουν νοσοκομεία του Ι.Κ.Α. και που κέντρα 
διάγνωσης. 

Ι.Κ.Α. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑς 

Δραστηριότητα 4 

Βρείτε τις παροχές από τις «Υπηρεσίες Υγείας». 

• Που είναι το κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής; 

• Βρείτε από εκεί πληροφορία για την «Θεραπεία της Οικογένειας». 

• Τι πληροφορία παίρνετε για το ιατροπαιδαγωγικό τμήμα; 

• Για το θεραπευτικό τμήμα εφήβων; 

• Τι είναι το τμήμα έρευνας και Εκπαίδευσης 

• Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κέντρο παιδοψυχικής 
υγιεινής με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email); 
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Ι.Κ.Α. - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Δραστηριότητα 5 

• Βρίσκετε από πού μπορείτε να κάνετε υπολογισμό της σύνταξης 
που θα πάρετε; 

Αφού πάτε στο υπολογισμό της σύνταξης βρείτε τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την χορήγηση σύνταξης. 

• Ποια είναι αυτά; 

• Ποιες είναι οι προϋποθέσεις θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος; 

Επιλέξτε τον υπολογισμό βασικού ποσού σύνταξης. 

Παρατηρήστε ότι υπάρχουν κάποιες επιλογές που πρέπει να 
κάνετε από δύο λίστες: του συνταξιοδοτικού φορέα και του τύπου 
σύνταξης. Επιλέξτε αυτό που νομίζετε ότι θα σας καλύπτει. 

Πατήστε το κουμπί «επόμενο» και πηγαίνετε στο επόμενο βήμα. 
Γράψτε στα κουτιά κάποιους αριθμούς (ακόμα και μη πραγματικούς). 
Συνεχίστε. 

Ι.Κ.Α. - DOWNLOAD ΕΝΤΥΠΩΝ 

Δραστηριότητα 6 

Πηγαίνετε στην επιλογή «Download Εντύπων». Διαβάστε τα εισαγωγικά. 

• Είστε εξοικιωμένοι με τις έννοιες: «Web Browser», «Microsoft 
Word», «Adobe Acrobat», «zip»-«winzip»; Μετά εικονίδια τους; 

Βρείτε το αρχείο του ΑΠΔ με τις οδηγίες του. 

Βρείτε το αρχείο με διευκρινίσεις για την σύνταξη. 

Βρείτε το έντυπο υποβολής συμπληρωματικής ΑΠΔ. 

Βρείτε την αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης. 

Βρείτε την υπεύθυνη δήλωση ασφαλισμένου. 

• Μπορείτε να κατεβάσετε τα παραπάνω έντυπα στον υπολογιστή 
σας αν θελήσετε; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ι.Κ.Α. 

Ι.Κ.Α. - ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

Δραστηριότητα 6 

Πηγαίνετε στον οδηγό ασφαλισμένου και διαβάστε τον. 

Από εκεί πηγαίνετε στην «Ασφάλιση» και «Διαδικασία ασφάλισης». 

• Τι είναι η απεικόνιση της ασφάλισης; 

Πηγαίνετε στην ασφαλιστική προστασία. 

• Ποιοι καλύπτονται από το Ι.Κ.Α.; 

• Ποια είναι τα δικαιώματα παροχών; 

Πάρετε πληροφορίες για τις εισφορές. 

• Τι είναι η επικουρική ασφάλιση; 

• Τι συμβαίνει με τον χρόνο της στρατιωτικής υπηρεσίας; 

Διαβάστε για το βιβλιάριο υγείας. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Κατερίνα Φραντζή 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα και Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε Ο Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Π Λ Ο Η Γ Η Σ Η Σ Ε ΠΥΛΗ Τ Ο Υ Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ 

Ας υποθέσουμε ότ ι θ έ λ ε τ ε να βρείτε στο Διαδίκτυο (Internet) 
πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή το Ι ΚΑ 
και τ ο ΤΕΒΕ. Μία από τ ις δυνατότητες που έ χ ε τ ε στη διάθεση σας 
είναι να αναζητήσετε τ ις πληροφορίες μέσα από μία πύλη. 

Να σημειώσετε τις δοκιμές, είτε πετυχημένες είτε αποτυχημένες, 

κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σας, έτσι ώστε να καθοδηγήσετε 

ένα πρόσωπο του περιβάλλοντος σας. 

• Μπείτε στον δικτυακό τόπο μιας ελληνικής πύλης. 

Για παράδειγμα πηγαίνετε στο www.in.gr [1] 

• Κάτω από ποιες λέξεις του καταλόγου υποθέτετε ότι έχουν υπαχθεί 

πληροφορίες σχετικά με το ΙΚΑ/ΤΕΒΕ; . 

• Ποια επιλέγετε και γιατί; 

• Ας υποθέσουμε ότι επιλέγετε να προχωρήσετε 

μέσω της κατηγορίας «Υγεία, Ιατρική». Στη νέα ιστοσελίδα 

ποιες κατηγορίες σας φαίνονται συναφείς και γιατί; 

• Συνεχίστε ώσπου να βρεθείτε στην ιστοσελίδα απ’ όπου πλέον 

μπορείτε να μπείτε στην αρχική σελίδα του ΙΚΑ/ΤΕΒΕ. [2] 

[1] [2] 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΒΕ 

Ας υποθέσουμε ότι βρίσκεστε στην ιστοσελίδα του 
Ο.Α.Ε.Ε. (απ’ όπου έχετε πρόσβαση στο Τ.Ε.Β.Ε.) [1] 

• Στην εισαγωγική σελίδα, τι πρέπει να επιλέξετε για 
να συνεχίσετε; Ποιες είναι οι δυσκολίες που πιθανόν 
συναντάτε; 

• Στην κύρια σελίδα του Ο.Α.Ε.Ε., τι προβάλλεται 
περισσότερο; [2] 

• Τι επιλέγετε για να συνεχίσετε; 

• Σε ποιες μεγάλες ενότητες οργανώνονται 
οι πληροφορίες; [3α-δ] 

[1] 

ι [2] 

[3α] 

[3β] 

[3γ] 

[3δ] 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

δραστηριότητα 1 

Από την σελίδα με τα περιεχόμενα πηγαίνετε στην 

κατηγορία Ασφάλιση, και επιλέξτε «Ασφάλιση». 

Ποιους δύο κλάδους καλύπτει η ασφάλιση του Τ.Ε.Β.Ε.; 

Επιστρέψτε στην κατηγορία Ασφάλιση και επιλέξτε 

«Υποχρεωτική Ασφάλιση». Διαβάστε την πληροφορία 

στην ιστοσελίδα που ανοίγετε. 

Επιστρέψτε στην κατηγορία «Ασφάλιση» και επιλέξτε 

την «Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης», Α.Μ.Κ.Α. 

Τι είναι η κάρτα αυτή. 

Γιατί χρειάζεται ο αριθμός μητρώου της Α.Μ.Κ.Α.; 

Τι πληροφορία περιέχει; Τι πρέπει να κάνει κάποιος 

αν χάσει την Α.Μ.Κ.Α.; 

Επιστρέψτε στην κατηγορία Ασφάλιση και επιλέξτε 

«Είσπραξη Ασφαλιστικών Εισφορών». 

Διαβάστε την πληροφορία που δίνεται. 

Ποιοι τρόποι πληρωμής υπάρχουν; 

δραστηριότητα 2 

Από την σελίδα με τα περιεχόμενα πηγαίνετε στην 

κατηγορία Ασφαλιστικές Κατηγορίες. 

Ποιες δύο κατηγορίες ασφαλισμένων υπάρχουν; 

Πηγαίνετε στην κατηγορία νέων ασφαλισμένων. 

Ποιοι είναι αυτοί; Διαβάστε την πληροφορία που 

δίνεται και μελετήστε τον πίνακα. Πόσες είναι οι 

ασφαλιστικές κατηγορίες; Πότε ο ασφαλισμένος 

αλλάζει κατηγορία; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ 

υποχρεωτικών και προαιρετικών εισφορών; 

Πηγαίντε στην κατηγορία παλαιών ασφαλισμένων. 

Ποιοι είναι αυτοί; Διαβάστε την πληροφορία που 

δίνεται και μελετήστε τον πίνακα. Πόσες είναι οι 

ασφαλιστικές κατηγορίες; Πότε ο ασφαλισμένος 

αλλάζει κατηγορία; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ 

υποχρεωτικών και προαιρετικών εισφορών; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

δραστηριότητα 3 

• Πηγαίνετε στην σελίδα με τα περιεχόμενα. 

• Που θα πάτε για προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 

για ασφαλισμένους από 1/1/93 και μετά; Αφού πάτε, 

διαβάστε τις προϋποθέσεις. Μπορεί μία μητέρα με 3 

παιδιά να πάρει σύνταξη στα 56 της χρόνια; 

• Επιστρέψτε στην σελίδα με τα περιεχόμενα. Βρείτε την 

σελίδα με τις πληροφορίες για σύνταξη αναπηρίας (από 

κοινή νόσο) ασφαλισμένων από 1/1/93. Τι ηλικία πρέπει 

να έχει κάποιος με χρόνο ασφάλισης 15 ετών για να 

πάρει σύνταξη αναπηρίας (δεδομένων των ποσοστών 

αναπηρίας που δίνονται); 

• Επιστρέψτε στη σελίδα με τα περιεχόμενα. 

Βρείτε την σελίδα με τις πληροφορίες για εργατικό 

ατύχημα ασφαλισμένων από 1/1/93 και διαβάστε την. 

• Επιστρέψτε στην σελίδα με τα περιεχόμενα. 

Βρείτε την σελίδα με τις πληροφορίες για σύνταξη 

θανάτου ασφαλισμένων από 1/1/93 και διαβάστε την. 

• Επιστρέψτε στην σελίδα με τα περιεχόμενα. Βρείτε 

την σελίδα με τις πληροφορίες για το ποσό σύνταξης 

ασφαλισμένων από 1/1/93 και διαβάστε την. Τι γίνεται 

όταν υπάρχει οφειλή του υποψηφίου συνταξιούχου; 

δραστηριότητα 4 

Επιστρέψτε στην σελίδα με τα περιεχόμενα. Πηγαίνετε 

στο πλαίσιο όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης ασφαλισμένων μέχρι 31/12/92. 

Βρείτε πληροφορίες για την σύνταξη γήρατος. 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις; 

Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πήγαινε στις 

αναγνωρίσεις. Μπορούν να αναγνωριστεί ο χρόνος 

στρατιωτικής υπηρεσίας; 

Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πηγαίνετε στην διαδοχική 

ασφάλιση. Διαβάστε την πληροφορία που δίνεται. 

Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πηγαίνετε στα 

επιδόματα. Τι επιδόματα χορηγούνται στους 

συνταξιούχους του Τ.Ε.Β.Ε.; 

• 

• 

• 

• 

• 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

• Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πήγαινε στις διμερείς 

συμβάσεις. Υπάρχει διμερής σύμβαση με την Κύπρο; 

• Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πηγαίνετε στην 

συνταξιοδότηση διπλοσυνταξιούχων. 

Πότε χορηγείται δεύτερη σύνταξη γήρατος 

ή αναπηρίας σε ασφαλισμένους συνταξιούχους; 

• Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πηγαίνετε στην 

επιλογή «Ευρωπαϊκή Ένωση». Διαβάστε την 

πληροφορία που δίνεται. 

• Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πηγαίνετε στο «Ποσό 

Σύνταξης». Πώς υπολογίζεται το ποσό σύνταξης; 

• Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πηγαίνετε στον 

«Υπολογισμό Σύνταξης». Μελετήστε τα παραδείγματα. 

Πώς τα καταλαβαίνετε; 

δραστηριότητα 5 

• Επιστρέψτε στα περιεχόμενα και πηγαίνετε στις «ON-LINE 

Υπηρεσίες». Επέλεξε το «Πρωτόκολλο Ασφαλισμένων-

Συνταξιούχων». Μελετήστε την ιστοσελίδα. 

Τι μπορείτε να κάνετε από εκεί; 

• Επιστρέψτε στον κατάλογο με τις «ON-LINE Υπηρεσίες» 

και επιλέξτε «Έκδοση Συνταξιοδοτικών Αποφάσεων». 

Τι πληροφορία μπορείτε να πάρετε από αυτήν την 

σελίδα και με ποιο τρόπο; 

• Επιστρέψτε στον κατάλογο με τις «ON-LINE 

Υπηρεσίες» και επιλέξτε «Αιτήσεις - Δικαιολογητικά 

- Προϋποθέσεις». Τι μπορείτε να πάρετε από αυτήν 

την ιστοσελίδα και με ποιον τρόπο; 

• Επιστρέψτε στον κατάλογο με τις «ON-LINE Υπηρεσίες» 

και επιλέξτε «Υπηρεσίες - Τηλέφωνα». Στην ιστοσελίδα 

που πάτε, τ ι περιέχει η λίστα «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ»; 

Επιλέξτε κάτι από αυτήν την λίστα και δείτε 

την πληροφορία που σας δίνεται. 
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Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Κατερίνα Φραντζή 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα και Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ TAXISNET 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ TAXISNET 

ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 

Δραστηριότητα 1 

Με την υποστήριξη που έχετε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
της πληροφορικής, να εισέλθετε στο δικτυακό τόπο ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης μιας ελληνικής μηχανής αναζήτησης. Για παράδειγμα, 
πηγαίνετε στο www.in.gr. 

Μελετήστε προσεκτικά τη δομή της ιστοσελίδας. Ψάξτε στην 
ιστοσελίδα να βρείτε την ενότητα (πλαίσιο) όπου πιθανόν να υπάρχει 
επιλογή «Υπουργεία» ή κάτι σχετικό. Πειραματιστείτε όσο χρειαστεί. 

Πηγαίνετε στο πλαίσιο «Κράτος, Πολιτική». Μελετήστε τη σελίδα 
που κατεβάσατε. 

• Τι πληροφορίες περιέχει; 

Βρείτε στον κατάλογο το λήμμα «Υπουργεία»; Επιλέξτε το. 

• Τι πληροφορία περιέχει η νέα σας ιστοσελίδα; Παρατηρήστε 
ότι υπάρχουν πάνω από μία σελίδες με υπουργεία. 

Ψάξτε και βρείτε το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Επιλέξτε το. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Δραστηριότητα 2 

Ας υποθέσουμε ότι από τη Δραστηριότητα 1 βρίσκεστε ήδη 
στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

Κοιτάξτε τις επιλογές που έχετε. Επιλέξτε το TAXISnet. 

Παρατηρήστε την πληροφορία που δίνεται στην πρώτη σελίδα 
του TAXISnet. 

Βρείτε την επιλογή «Συχνές ερωτήσεις». 

• Τι περιμένετε να βρείτε από την ιστοσελίδα αν την επιλέξετε. 

Αφού έχετε επιλέξει τις «Συχνές ερωτήσεις», διαβάστε τις επιλογές. 

Πηγαίνετε στις «Παρεχόμενες υπηρεσίες» και διαβάστε τις ερωτήσεις 
και τις απαντήσεις. Επιστρέψτε στη λίστα με τις συχνές ερωτήσεις. 

• Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με το TAXISnet; 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ TAXISNET 

• Πώς μπορείτε να κάνετε εγγραφή; 
• Τι γίνεται αν θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία σας ενώ ήδη έχετε 

κάνει εγγραφή; 
• Που θα βρείτε πληροφορίες για τεχνικά θέματα; 
• Πώς θα υποβάλλετε την αίτηση σας ηλεκτρονικά; 
• Τι πρέπει να κάνετε για περισσότερες πληροφορίες; 

Βρείτε πληροφορίες για τα αμοιβαία κεφάλαια. 

ΟΔΗΓΙΕΣ και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Δραστηριότητα 3 

Βρείτε την επιλογή με τις οδηγίες και επιλέξτε την. 

Βρείτε και διαβάστε τις ανακοινώσεις. 

• Ποιοι μπορούν να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών; 
• Πώς γίνεται η εγγραφή; 
• Πώς βρίσκουμε την κατάλληλη ημερομηνία υποβολής; 
• Ποια είναι η διαδικασία πληρωμής; 

Πηγαίνετε στην εισαγωγή στο σύστημα φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων. Πληκτρολογήστε το ΑΦΜ χρήστη και τον 
προσωπικό κωδικό ασφαλείας (αλλά μην πατήσετε το κουμπί 
«Εισαγωγή»). Πατήστε το «Καθαρισμός». 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Κατερίνα Φραντζή 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα και Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ - ΔΑΝΕΙΑ 

Δραστηριότητα 1 

Με την υποστήριξη που έχετε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
της πληροφορικής, να εισέλθετε στον δικτυακό τόπο ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης μιας ελληνικής μηχανής αναζήτησης. Για παράδειγμα, 
πηγαίνετε στο www.in.gr. 

Μελετήστε τη δομή της ιστοσελίδας. Ψάξτε στην ιστοσελίδα να 
βρείτε την ενότητα (πλαίσιο) όπου πιθανόν να υπάρχει επιλογή 
«Τράπεζες» ή κάτι σχετικό. Πειραματιστείτε όσο χρειαστεί. 

Πηγαίνετε στο πλαίσιο «Χρήμα, Επενδύσεις». Μελετήστε την σελίδα 
που κατεβάσατε. 

• Τι πληροφορία περιέχει; 

Βρείτε στον κατάλογο το λήμμα «Τράπεζες»; Επιλέξτε το. 

• Τι πληροφορία περιέχει η νέα σας ιστοσελίδα; 

Παρατηρήστε ότι υπάρχουν πάνω από μία σελίδες με τράπεζες. 

Ψάξτε και βρείτε την Alpha Bank. Επιλέξτε την. 

ALPHA BANK - ΔΑΝΕΙΑ 

Δραστηριότητα 2 

Ας υποθέσουμε ότι από τη Δραστηριότητα 1 βρίσκεστε ήδη στην 
ιστοσελίδα της Alpha Bank. 

Επιλέξτε την Εθνική Τράπεζα, www.ethniki.gr. 

• Τι είναι η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται; 

Πηγαίνετε στην αντίστοιχη ελληνική. 

• Πώς θα το κάνετε; 

Παρατηρήστε την πρώτη σελίδα στα ελληνικά πλέον. Κοιτάξτε 
προσεχτικά τις επιλογές σας. 

• Τι επιλογή πρέπει να κάνετε για να πάτε στις πληροφορίες 
για τα δάνεια; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Πηγαίνοντας στους «Ιδιώτες» επιλέξτε τ α «Δάνεια» και διαβάστε 
τις γενικές πληροφορίες. 

Επιλέξτε τ α «Στεγαστικά δάνεια» και διαβάστε τις γενικές πληροφορίες. 

• Τι επιλογές έχετε τώρα; 

Πηγαίνετε στο «Στεγαστικό πρόγραμμα»; 

Δραστηριότητα 3 

Ας υποθέσουμε ότ ι από τ η Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α 2 ε ίστε στο «Στεγαστικό 
πρόγραμμα». Διαβάζοντας την πληροφορία που ήδη είναι στην οθόνη 
σας, μπορείτε να απαντήσετε στα παρακάτω; 

• Καλύπτει το στεγαστικό πρόγραμμα τη βελτίωση κατοικίας; 

• Πόσο χρόνο παίρνει η έγκριση του δανείου; 

• Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσει στην τράπεζα 

ο ενδιαφερόμενος; 

• Τι ποσοστό δαπάνης μπορεί να καλύπτει το δάνειο; 

• Ποια η διάρκεια του; 

• Ποιο το επιτόκιο για διάρκεια δανείου 10 ετών; 

• Πώς μπορείτε να υπολογίσετε το ύψος της μηνιαίας δόσης που 

θα πληρώνετε δεδομένου του ποσού που θέλετε να δανειστείτε, 

και πώς το ποσό του δανείου που μπορείτε να πάρετε δεδομένης 

της μηνιαίας δόσης που μπορείτε να δίνετε; Κάντε υποθετικές 

ερωτήσεις. 

• Ποιες οι προϋποθέσεις μεταφοράς του υπολοίπου δανείου 

από άλλη τράπεζα; 

• Ποιες οι επιπλέον παροχές του συγκεκριμένου στεγαστικού 

προγράμματος; 

• Πώς μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες; 

Δραστηριότητα 4 

Βρείτε πληροφορίες γ ια τ α δάνεια πάσης φύσεως ακινήτου ή επαγ
γελματικής στέγης. Διαβάστε τ ις πληροφορίες που υπάρχουν. 

• Τι διάρκεια μπορεί να έχει το δάνειο; 

• Ποιες είναι οι επιλογές για το επιτόκιο; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Πηγαίνετε στο δάνειο επισκευής κατοικίας. Διαβάστε τ ις 
πληροφορίες που δίνονται. 

• Τι καλύπτει το δάνειο αυτό και πόσος χρόνος χρειάζεται 

για την έγκριση του; 

• Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει 

ο ενδιαφερόμενος; 

• Ποιο το ύψος του δανείου; Ποια η διάρκεια αποπληρωμής του; 

• Ποιες είναι οι επιλογές που υπάρχουν για το επιτόκιο; 

• Πώς μπορείτε να υπολογίσετε το ύψος της μηνιαίας δόσης 

δεδομένου του ποσού του δανείου; Κάντε μία υποθετική ερώτηση. 

Πηγαίνετε στα πλεονεκτήματα του δανείου επισκευής κατοικίας; 
Διαβάστε την πληροφορία. 

• Ποιο το ποσοστό χρηματοδότησης επί της δαπάνης επισκευής; 

Πηγαίνετε στα επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια. 

• Ποια η επιδότηση για έγγαμο με ένα παιδί; Ποια δικαιολογητικά 

πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος; 

Δραστηριότητα 5 

• Πηγαίνετε στο στεγαστικό Euro Rate. 

• Τι καλύπτει το δάνειο αυτό; 

• Ποιος ο χρόνος έγκρισης και εκταμίευσης του δανείου; 

Ποια η διάρκεια του; 

• Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος; 

• Ποιο το ύψος του δανείου; 

• Τι συμβαίνει με το επιτόκιο; 

• Πώς θα υπολογίσετε το ποσό του δανείου που μπορείτε να πάρετε 

δεδομένης της μηνιαίας δόσης που μπορείτε να δίνετε; Κάντε μια 

υποθετική ερώτηση. 

• Ποιες οι επιπλέον παροχές του δανείου Euro Rate; 

Δραστηριότητα 6 

• Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τράπεζα ηλεκτρονικά; 

Βρείτε τ η φόρμα τ η ς επικοινωνίας. Μελετήστε την. 
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Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 
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