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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

IO2: Ψηφιακό Παιχνίδι Οικονομικού Αλφαβητισμού 

Ο στόχος αυτού του αποτελέσματος ήταν να δημιουργηθεί ένα καινοτόμο διαδικτυακό εκπαιδευτικό 

παιχνίδι (Serious/Digital Game) προκειμένου να προωθηθούν οι δεξιότητες, να προωθηθούν και να 

παρακινηθούν με παιγνιώδη τρόπο οι εκπαιδευόμενοι (γυναίκες NEET) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

οικονομικού αλφαβητισμού, επιτυγχάνοντας τον μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο, μέσω της χρήσης ενός 

ψηφιακού περιβάλλοντος που βασίζεται σε παιχνίδι. Έδωσε την ευκαιρία, μεταξύ άλλων καινοτόμων 

χαρακτηριστικών, να παρουσιάσει περιεχόμενο πολυμέσων, να προσομοιώσει διαδικασίες και 

δομημένες ιστορίες/σενάρια (επεξεργασμένο περιεχόμενο κατάλληλο για τις μορφές και τους 

μηχανισμούς του παιχνιδιού). Τα σενάρια κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης αναγκών για την ικανοποίηση των στόχων του έργου. Τα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια 

είχαν τη δυνατότητα να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για την κατάρτιση λόγω της 

αλληλεπίδρασης του μαθητή που θα έπρεπε να ενθαρρύνεται, της ελκυστικότητας των παιχνιδιών καθώς 

και των καθηλωτικών δραστηριοτήτων. Το καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό που παρήχθη και 

χρησιμοποιήθηκε, ήταν σχετικό με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων (γυναίκες NEET) προκειμένου να 

αποκτήσουν οικονομικές δεξιότητες. Όλοι οι πόροι σχεδιάστηκαν για χρήση σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα, 

τα οποία ήταν οι πιο δημοφιλείς τεχνολογικές πλατφόρμες μεταξύ της ομάδας στόχου του έργου, και 

ήταν διαθέσιμοι σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, εσθονικά, γαλλικά και ελληνικά. 

1.Εισαγωγή 

Σενάριο 1 

Η Helen, μια νεαρή NEET, αποφασίζει να παρακολουθήσει ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 30 

ωρών σχετικά με τον οικονομικό αλφαβητισμό. Τι πρόκειται να μάθει κατά τη διάρκεια της κατάρτισης;  

A. Θα μάθει για τις μετοχές και πώς μπορεί να επενδύσει στο χρηματιστήριο.  

B. Θα μάθει τη διαφορά μεταξύ του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος.  

C. Θα μάθει πώς μπορεί να λαμβάνει επιτυχημένες οικονομικές αποφάσεις.   

Σωστή απάντηση: C 



                                                                                                        

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
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Επεξήγηση: Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αφορά τις γνώσεις στον τομέα των οικονομικών, την 

ικανότητα επιτυχούς χρήσης χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων και τη διαδικασία λήψης 

χρηματοοικονομικών αποφάσεων, όπως η διαχείριση των προσωπικών σας οικονομικών θεμάτων, η 

επένδυση των χρημάτων σας, η αποταμίευση για τη συνταξιοδότηση κ.λπ.   

Σενάριο 2 

Η Alice διαβάζει ένα βιβλίο σχετικά με το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στον οικονομικό αλφαβητισμό 

στην Ευρώπη. Ένα από τα κεφάλαια περιγράφει ότι οι Ευρωπαίες γυναίκες είναι πιο αναλφάβητες στα 

οικονομικά από ό,τι οι Ευρωπαίοι άνδρες. Τι σημαίνει να είσαι οικονομικά αναλφάβητος;  

A. Δεν μπορείτε να κατανοήσετε το ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.  

B. Δεν μπορείτε να βρείτε λύσεις για να αυξάνετε το ποσό των αποταμιεύσεών σας κάθε φορά που 

αυξάνονται τα έσοδα.  

C. Δεν έχετε γνώση της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρώπη.   

Σωστή απάντηση: B 

Επεξήγηση: Ο οικονομικός αναλφάβητος δεν έχει συνηθίσει να διαχειρίζεται τα χρήματά του. Για 

παράδειγμα, δεν έχει την αίσθηση του πόσα χρήματα είναι το εισόδημά του/της και πόσα πρέπει να 

ξοδέψει για να μην χρεωθεί. 

2.Κατανόηση των κύριων συστατικών στοιχείων ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου, Δημιουργία προϋπολογισμού για μια 

νεοσύστατη επιχείρηση 

Σενάριο 1 

Η Σάντρα θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση αρτοποιίας. Πρόσφατα έλαβε το ποσό των 10.000 ευρώ από 

τη γιαγιά της, η οποία της το άφησε στη διαθήκη της. Τα χρήματα είναι αρκετά για να ανοίξει το 

αρτοποιείο, αλλά πρέπει να γνωρίζει πώς να προϋπολογίσει την επιχείρηση. Πώς θα προσεγγίζατε την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Σάντρα;  

A.  Η Sandra θα πρέπει να σχεδιάσει πώς μπορεί να εκτελέσει τις δαπάνες της για να γνωρίζει πόσο 

θα κοστίσουν όλα και τους κινδύνους που συνδέονται με το άνοιγμα της επιχείρησης.  
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B.  Η Sandra θα πρέπει να ανοίξει την επιχείρηση την πρώτη μέρα και να δει πώς θα πάει.  

C.  Με μια παγκόσμια πανδημία να κυκλοφορεί τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να 

ξεκινήσετε μια επιχείρηση, οπότε η Sandra δεν πρέπει να το κάνει. 

Σωστή απάντηση: A 

Επεξήγηση: Η Σάντρα έχει τις ικανότητες να διευθύνει μια επιχείρηση, αλλά πρέπει να σχεδιάσει πώς θα 

διευθύνει την επιχείρηση και να λάβει υπόψη της πράγματα όπως τι βοήθεια θα χρειαστεί, πόσο θα 

κοστίσουν τα πράγματα και τα κρυφά έξοδα.      

Σενάριο 2 

Η Μάγια διευθύνει μια επιχείρηση. Δεν βγάζει αρκετά χρήματα για να συντηρήσει την επιχείρηση και 

πρέπει να κάνει περικοπές για να παραμείνει ανοιχτή. Τι θα κάνατε στη θέση της Μάγια;  

A.  Η Maya μπορεί να συνεχίσει κανονικά τις δραστηριότητές της. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που 

πιθανότατα θα λυθεί από μόνο του.  

B.  Η Μάγια πρέπει να απολύσει μερικούς από τους υπαλλήλους της.  

C.  Η Μάγια πρέπει να επανεξετάσει τους προϋπολογισμούς και να δει ποιες αλλαγές πρέπει να 

γίνουν και πού.  

Σωστή απάντηση: C 

Επεξήγηση: Η Μάγια πρέπει να γνωρίζει τα έξοδα της επιχείρησής της. Πρέπει να γνωρίζει τι μπορεί να 

περικόψει για να εξοικονομήσει χρήματα. Μπορεί να υπάρχουν έξοδα που μπορεί να μην χρειάζεται να 

κάνει. Αν δεν υπάρχουν, ίσως χρειαστεί να ληφθούν κάποιες δύσκολες αποφάσεις για να παραμείνει η 

επιχείρηση ανοιχτή.      

3.Αποταμίευση και επένδυση 

Σενάριο 1 

Η Yasmine θέλει να μάθει πώς να επενδύει στο χρηματιστήριο. Έχει χρήματα, αλλά δεν είναι πολύ 

εξοικειωμένη με το πώς λειτουργεί. Πώς θα της προτείνατε να το κάνει;  
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A.  Η Yasmine μπορεί να επενδύσει ένα μικρό χρηματικό ποσό που δεν έχει πρόβλημα να χάσει για 

να μάθει πώς λειτουργούν όλα, αφού πρώτα κάνει την έρευνά της σχετικά με το τι θα ήταν μια καλή 

επένδυση.  

B.  Η Yasmine θα πρέπει να επενδύσει όλα τα χρήματά της για να μάθει πώς λειτουργεί το σύστημα.

  

C.  Η Yasmine δεν πρέπει να επενδύσει σε μετοχές, διότι δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις.   

Σωστή απάντηση: A 

Επεξήγηση: Η Yasmine πρέπει να είναι προετοιμασμένη να χάσει χρήματα, καθώς οι επενδύσεις μπορεί 

να είναι απρόβλεπτες. Υπάρχουν καλές επενδύσεις που μπορούν να γίνουν, αλλά η περαιτέρω έρευνα 

και η γνώση μπορούν να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων.     

Σενάριο 2 

Η Stéphane και ο σύζυγός της έχουν αποταμιεύσει 30.000€ και θέλουν να αγοράσουν ένα μεγαλύτερο 

ακίνητο και να μετακομίσουν από το διαμέρισμα στο οποίο μένουν σήμερα για να μεγαλώσουν καλύτερα 

την οικογένειά τους. Μπορεί σχεδόν να αντέξει οικονομικά την προκαταβολή και εξετάζει όλες τις 

επιλογές για την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Τι προτείνετε στον Στεφάν να κάνει;    

A.  Ο Stéphane πρέπει να αποταμιεύσει περισσότερα χρήματα για να μπορέσει να πληρώσει την 

προκαταβολή. Μόλις αποκτήσει αρκετά, θα πρέπει να αγοράσει το ακίνητο και να θέσει σε 

προτεραιότητα την οικογένειά της.  

B.  Η Stéphane έχει κάποια χρήματα στην άκρη και μπορεί απλά να αγοράσει ό,τι θέλει, καθώς αυτή 

και ο σύζυγός της μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πιθανές συνέπειες σε μεταγενέστερη ημερομηνία.  

C.  Ο Stéphane πρέπει να αποταμιεύσει περισσότερα χρήματα για να μπορέσει να πληρώσει την 

προκαταβολή. Πρέπει επίσης να εκπονήσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού με τον σύζυγό της που να 

καλύπτει τις δαπάνες για την ανατροφή της οικογένειάς της, συνυπολογίζοντας την αποπληρωμή ενός 

στεγαστικού δανείου. Μόνο όταν γνωρίζει ότι μπορεί να είναι οικονομικά σταθερή με ένα νέο σπίτι θα 

πρέπει να προχωρήσει στην αγορά.   

Σωστή απάντηση: A 
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Επεξήγηση: Στεφάνη πρέπει να εξετάσει όλες τις επιλογές της. Η προτεραιότητα στην οικογένειά της είναι 

σημαντική, αλλά πρέπει να διασφαλίσει ότι η αγορά ενός νέου σπιτιού είναι οικονομικά βιώσιμη, καθώς 

αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσει την οικογένειά της.  

4.Η έννοια της οικονομικής υγείας 

Σενάριο 1 

Η Μαρία δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την τράπεζά της που της ζητούσε να μεταφέρει περισσότερα 

χρήματα σε έναν λογαριασμό. Για να το κάνει αυτό, η Μαρία πρέπει να δώσει τα στοιχεία ασφαλείας 

της, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης, των στοιχείων σύνδεσης ή των αριθμών 

λογαριασμού της. Τι πρέπει να κάνει η Μαρία ;  

A.  Η Μαρία κατεβάζει το τηλέφωνο. Θα τηλεφωνήσει στην τράπεζά της για να το ελέγξει.  

B.  Να δώσει στην τράπεζα όλα τα στοιχεία ασφαλείας της.   

C.  Η Μαρία το αγνοεί. Η τράπεζά της θα επικοινωνήσει ξανά μαζί της.   

Σωστή απάντηση: A.     

Επεξήγηση: Η τράπεζά σας δεν θα σας ζητήσει ποτέ το PIN σας ή ολόκληρο τον αριθμό ασφαλείας ή τον 

κωδικό πρόσβασης. Εάν ανησυχείτε για την πηγή μιας κλήσης, δεν πρέπει να την αγνοήσετε και θα 

πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας για να επιβεβαιώσετε ότι πρόκειται για απατηλή κλήση.  

Σενάριο 2 

Η Τζούλια κληρονόμησε πρόσφατα ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Η φίλη της της ζήτησε να τα επενδύσει 

στη νέα της επιχείρηση ανθοκομίας και να γίνει συνέταιρος, αλλά η Τζούλια δεν γνωρίζει πολλά για την 

ανθοκομία. Η Τζούλια σχεδίαζε να αποπληρώσει με αυτά το στεγαστικό της δάνειο. Τι πρέπει να κάνει;   

A.  Επενδύστε στην επιχείρηση και γίνετε συνέταιρος.   

B.  Να αποπληρώσει το στεγαστικό της δάνειο.  

C.  Μοιραστείτε τα χρήματα στη μέση και επενδύστε τα εξίσου.   

Σωστή απάντηση: B 



                                                                                                        

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Επεξήγηση: και θα έχετε περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για να αποταμιεύσετε και να επενδύσετε τα 

επόμενα χρόνια. Δεν θα πρέπει να επενδύσετε σε μια επιχείρηση για την οποία δεν γνωρίζετε πολλά. 

5.Πίστωση και χρέος 

Σενάριο 1 

Έχετε χρέη επειδή δεν είχατε εισόδημα τους τελευταίους μήνες. Τώρα βρήκατε δουλειά και θα πάρετε 

τον πρώτο σας μισθό σε μια εβδομάδα.  Ποια πληρωμή θα κάνετε πρώτα;  

A. Για την πληρωμή των λογαριασμών για το ενοίκιο του διαμερίσματος και το ηλεκτρικό ρεύμα.  

B. Να αγοράσει νέα έπιπλα.  

C. Να επενδύσετε σε bitcoin.   

Σωστή απάντηση: A 

Επεξήγηση: Τα χρήματα είναι προτιμότερο να ξοδεύονται για τις καθημερινές ανάγκες, διότι αν χάσετε 

το σπίτι για να ζήσετε, δεν θα είστε σε θέση να εργάζεστε σωστά και να έχετε τακτικό μισθό.   

Σενάριο 2 

Έχετε λάβει πίστωση από την τράπεζα. Πώς είναι καλύτερα να την ξοδέψετε;   

A. Για να αγοράσω νέο αυτοκίνητο.  

B. Για να πληρώσετε για τα μαθήματα κατάρτισης.  

C. Να πάτε διακοπές στο εξωτερικό.   

Σωστή απάντηση: B 

Επεξήγηση: Αν αποφασίσατε να επενδύσετε στην εκπαίδευση και το μέλλον σας, είναι η καλύτερη 

επένδυση.   



                                                                                                        

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

6.Προσωπικός οικονομικός σχεδιασμός και διαχείριση 

Σενάριο 1 

Πρέπει να προγραμματίσετε τα εισοδήματα και τις δαπάνες σας για τους επόμενους 3 μήνες, επειδή 

πρόσφατα χάσατε τη δουλειά σας και δεν ξέρετε πότε θα βρείτε νέα. Ποια θα είναι τα πρώτα σας βήματα;

  

A. Να ζητήσετε οικονομική υποστήριξη από συγγενείς και φίλους.  

B. Να βρει οποιαδήποτε δουλειά για οποιαδήποτε χρήματα μέχρι να έχει την ευκαιρία να βρει καλή 

δουλειά.   

C. Να περικόψετε όλα τα έξοδα: να νοικιάσετε φθηνότερο διαμέρισμα, να ψωνίζετε από φτηνά σούπερ 

μάρκετ, να μαγειρεύετε στο σπίτι κ.λπ.   

Σωστή απάντηση: B 

Επεξήγηση: Είναι καλύτερα να κερδίζεις κάτι παρά τίποτα και να κάνεις νέα σχέδια σύμφωνα με το 

τρέχον εισόδημα.  

Σενάριο 2 

Έχετε μικρές αποταμιεύσεις αλλά τώρα είστε άνεργοι. Τι σκοπεύετε να κάνετε τώρα;  

A. Θα πληρώνω λογαριασμούς και καθημερινά έξοδα από τις οικονομίες μου.  

B. Θα δανειστώ χρήματα από φίλους.  

C. Θα κάνω μικρές επενδύσεις για να κερδίσω περισσότερα χρήματα από τις αποταμιεύσεις μου. 

  

Σωστή απάντηση: C 

Επεξήγηση: Αν αποφασίσετε να επενδύσετε, ακόμη και αν είναι επικίνδυνο, έχετε την ευκαιρία να 

αποκτήσετε περισσότερα δικά σας χρήματα και να διαχειριστείτε τη ζωή σας. 



                                                                                                        

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

7.Προγραμματισμός εισοδήματος και δαπανών 

Σενάριο 1 

Τι σημαίνει το ακρωνύμιο ΔΤΚ όσον αφορά τα προσωπικά οικονομικά;  

A. Πελάτες τιμολόγηση ατομικά  

B. Δείκτης τιμών καταναλωτή  

C. Έλεγχος της ανεξαρτησίας της παραγωγής   

Σωστή απάντηση: B 

Επεξήγηση: Το ακρωνύμιο σημαίνει Δείκτης Τιμών Καταναλωτή   

Σενάριο 2 

Ποιο είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός οικονομικού χαρτοφυλακίου για τον εαυτό σας;   

A. Καθορίστε την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση   

B. Υπολογίστε τα έσοδα και τα έξοδά σας σε δέκα χρόνια από τώρα   

C. Αποφασίστε ποια θέλετε να είναι η δουλειά σας στο μέλλον    

Σωστή απάντηση: A 

Επεξήγηση: Καθορίστε την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση    

8.Taxes Διαχείριση 

Σενάριο 1 

Ποιος είναι ο τρόπος πρόβλεψης της φορολογικής σας υποχρέωσης και η δημιουργία συνθηκών και 

τρόπων μείωσής της; 

A. Προφίλ κινδύνου 

B. Φορολογικός σχεδιασμός  

C.  Φοροδιαφυγή   



                                                                                                        

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Σωστή απάντηση: B 

Επεξήγηση: Φορολογικός Σχεδιασμός   

Σενάριο 2 

Αγοράζετε φούρνο μικροκυμάτων που κοστίζει 100 ευρώ στο κατάστημα. Ο ΦΠΑ είναι 20%. Πόσο είναι 

το πραγματικό κόστος του φούρνου μικροκυμάτων;  

A. 83.333 ευρώ  

B. 80 ευρώ  

C. 82 ευρώ   

Σωστή απάντηση: A 

Επεξήγηση: Το πραγματικό κόστος είναι 83.333. Ο τύπος είναι 100 : 1,2=83,333   

9.Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Σενάριο 1    

Μόλις μετακομίσατε σε μια άλλη χώρα μόνη σας, χωρίς να έχετε καμία προσφορά εργασίας ή 

ενδιαφέρον για περαιτέρω εκπαίδευση από αυτή που ήδη έχετε. Έχετε στην κατοχή σας το ποσό των 

15.000€ και θα θέλατε να το επενδύσετε. Ποια επιλογή είναι σοφότερο να επιλέξετε;  

A. Να τα ξοδέψετε σε υλικά αγαθά πολυτελείας για προσωπική χρήση  

B. Επενδύστε τα στο χρηματιστήριο αγοράζοντας μετοχές  

C. Αποθηκεύστε το και χρησιμοποιήστε το για σοβαρά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. 

  

Σωστή απάντηση: C 

Επεξήγηση: Τα χρήματα είναι καλύτερο να ξοδεύονται για θέματα όπως επείγοντα ιατρικά περιστατικά 

κ.λπ. Η επένδυση στο χρηματιστήριο είναι ένα τεράστιο ρίσκο και ξοδεύοντάς τα σε υλικά αγαθά είναι 

κάτι που θα σας προσφέρει μόνο εφήμερη ικανοποίηση.      



                                                                                                        

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Σενάριο 2  

Πρόσφατα αποφασίσατε να εγγράψετε τα παιδιά σας σε ιδιωτικό σχολείο. Λαμβάνοντας υπόψη το 

εισόδημά σας, είναι σαφές ότι δεν θα είστε σε θέση να καλύψετε άλλα έξοδα (π.χ. λογαριασμούς του 

νοικοκυριού, ψώνια κ.λπ.). Ποια επιλογή πιστεύετε ότι είναι καλύτερη για εσάς;  

A. Ό,τι και να γίνει, θα επιμείνω στην αρχική μου σκέψη να εγγράψω τα παιδιά μου σε ιδιωτικό σχολείο.

  

B. Θα πρέπει να διατηρήσω μια ισορροπία μεταξύ των αναγκών μου. Όταν θα έχω περισσότερα χρήματα 

για να αντέξω τα δίδακτρα, θα προχωρήσω σε αυτή την απόφαση  

C. Θα εξετάσω το ενδεχόμενο διδασκαλίας στο σπίτι. Το λιγότερο είναι περισσότερο!   

Σωστή απάντηση: B 

Επεξήγηση: Όλοι θέλουμε το καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Ωστόσο, πρέπει να σταθμίσουμε όλους 

τους παράγοντες. Η διατήρηση μιας ισορροπίας, όχι μόνο θα προσφέρει μια αξιοπρεπή ζωή στα παιδιά 

μας, αλλά και θα τα διδάξει πώς να διαχειρίζονται τις δικές τους αποταμιεύσεις.  

10.Basic Banking και Ηλεκτρονική Τραπεζική 

Σενάριο 1 

Η Μαρία ανησυχεί πάντα για τα έξοδα που έρχονται απροσδόκητα και την βγάζουν από την ισορροπία 

της. Πάντα προσπαθεί να τα βγάλει πέρα όταν συμβαίνει αυτό, αλλά χωρίς τύχη.  

A. Πρέπει να ερευνήσει και να βρει μια πηγή δανείου, ώστε όταν συμβεί αυτό, να μπορέσει να πάρει ένα 

βραχυπρόθεσμο δάνειο  

B. Πρέπει να ανοίξει έναν Αποταμιευτικό Λογαριασμό ώστε να αποταμιεύει κάποια επιπλέον χρήματα 

κάθε μήνα για αυτές τις περιπτώσεις 

C. Πρέπει να ανοίξει έναν Λογαριασμό Ελέγχου για να είναι σε θέση να πληρώσει αυτά τα έξοδα όπως 

και τις υπόλοιπες πληρωμές   

Σωστή απάντηση: B 



                                                                                                        

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Επεξήγηση: Είναι σημαντικό να έχετε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε 

επιπλέον χρήματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά 

όχι τόσο γρήγορα ώστε να ξοδέψετε τα χρήματα σε πράγματα που δεν είχατε προγραμματίσει. Εκτός 

από την προστασία των χρημάτων σας, ένας απλός αποταμιευτικός λογαριασμός σας επιτρέπει να βάζετε 

στην άκρη χρήματα για βραχυπρόθεσμους στόχους, όπως να πάτε διακοπές, να πληρώσετε έναν μεγάλο 

λογαριασμό ή να δημιουργήσετε ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης.  

Σενάριο 2 

Η Αλίκη είναι μια σκληρά εργαζόμενη μητέρα που δεν έχει το χρόνο να επισκέπτεται την τράπεζα για να 

κάνει καταθέσεις των επιταγών και των μετρητών που κερδίζει από τις δουλειές μερικής απασχόλησης.  

A. Μπορεί να τα φυλάξει σε ασφαλές μέρος μέχρι το τέλος του μήνα και στη συνέχεια να βρει μια 

κατάλληλη στιγμή για να επισκεφθεί την τράπεζα για να τα καταθέσει.  

B. Δυστυχώς πρέπει να επισκεφθεί ένα υποκατάστημα και να καταθέσει τις επιταγές και τα μετρητά που 

κερδίζει  

C. Μπορεί να καταθέσει όλες τις επιταγές και τα μετρητά σε οποιαδήποτε κατάλληλη στιγμή μέσω του 

μηχανήματος ΑΤΜ της τράπεζάς της χωρίς να χρειάζεται να εισέλθει στο υποκατάστημα   

Σωστή απάντηση: C 

Επεξήγηση: Όλες οι τράπεζες που προσφέρουν υπηρεσίες ΑΤΜ σας επιτρέπουν να εκτελείτε σχεδόν όλες 

τις καθημερινές συναλλαγές από τα μηχανήματα ΑΤΜ τους. Σας επιτρέπουν να καταθέτετε τις επιταγές 

και τα μετρητά σας στο ΑΤΜ οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε τις 

κανονικές ώρες λειτουργίας των υποκαταστημάτων ή να περιμένετε μεγάλες ουρές προκειμένου να 

καταθέσετε ή να αποσύρετε τα χρήματά σας. 

11.Προσδιορισμός ζητημάτων κλοπής και ασφάλειας 

Σενάριο 1 

Η Αθηνά έλαβε τη νέα πιστωτική της κάρτα από το ταχυδρομείο μαζί με μια επιστολή από την τράπεζα 

στην οποία αναφέρονται τα προσωπικά της στοιχεία που έχει η τράπεζα για σκοπούς επαλήθευσης.  



                                                                                                        

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

A. Περιμένει την ταχυδρομική υπηρεσία και όταν παραλάβει την πιστωτική της κάρτα και διαβάσει την 

κατάσταση, πετάει την επιστολή στα σκουπίδια, επειδή δεν χρειάζεται περαιτέρω ενέργεια.  

B. Λαμβάνει την πιστωτική κάρτα και την επιστολή και στη συνέχεια στέλνει την επιστολή πίσω στην 

τράπεζα ενημερώνοντάς την ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά.  

C. Λαμβάνει την πιστωτική κάρτα και απορρίπτει πολύ προσεκτικά τυχόν προσωπικά τραπεζικά στοιχεία, 

καταστρέφοντας τις ευαίσθητες πληροφορίες που βρέθηκαν στην επιστολή.   

Σωστή απάντηση: C 

Επεξήγηση. Με βάση τα προηγούμενα γεγονότα, είναι προφανές ότι κάθε μέσο που περιλαμβάνει τις 

προσωπικές μας πληροφορίες πρέπει να προστατεύεται. Απομακρύνετε την πιθανότητα να βρει κάποιος 

προσωπικές πληροφορίες στους κάδους απορριμμάτων σας. Προσωπικές πληροφορίες, ληγμένες ή 

ακυρωμένες πιστωτικές κάρτες, οικονομικά αρχεία και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που περιέχουν 

προσωπικές πληροφορίες θα πρέπει να καταστρέφονται . 

Σενάριο 2 

Η Αλίκη έλαβε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την τράπεζά της με το οποίο της ζητείται να 

επαληθεύσει τα προσωπικά της στοιχεία μέσω του δικτυακού τόπου της τράπεζας, διαφορετικά οι 

λογαριασμοί της θα κλειδωθούν.  

A. Εφόσον το email προέρχεται από την τράπεζά της, εμφανίζει μια ευανάγνωστα νόμιμη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και περιλαμβάνει όλα τα λογότυπα της τράπεζας, μπορεί να προχωρήσει 

και να επαληθεύσει τα στοιχεία της.  

B. Θα πρέπει να καλέσει την τράπεζά της και να βεβαιωθεί ότι το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

έχει σταλεί από την τράπεζα και ότι ο σύνδεσμος του ιστότοπου που στάλθηκε είναι έγκυρος, καθώς θα 

μπορούσε να πρόκειται για απάτη ηλεκτρονικού "ψαρέματος".  

C. Προχωράει και δίνει τα προσωπικά της στοιχεία εφόσον ο ιστότοπος δεν ζητά στοιχεία πιστωτικής 

κάρτας ή PIN.   

Σωστή απάντηση: B 



                                                                                                        

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Επεξήγηση: Phishing είναι όταν κάποιος εξαπατάται για να στείλει προσωπικές πληροφορίες ή να 

αποκτήσει πρόσβαση σε έναν κακόβουλο ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η κοινωνική 

μηχανική είναι ένα είδος phishing. Είναι μια τεχνική για να πείσετε κάποιον να κάνει κάτι που κανονικά 

δεν θα έκανε. Κάνουν τους ανθρώπους να τους στείλουν μυστικές και προσωπικές πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές δελεασμού. Ορισμένοι άνθρωποι λαμβάνουν βιαστικές και κακές 

αποφάσεις λόγω της έλξης ενός τεράστιου χρηματικού ποσού ή του επείγοντος αντίκτυπου στον 

τραπεζικό τους λογαριασμό. Αυτού του είδους τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται 

σε καθημερινή βάση  

12.Διαχείριση προσωπικών οικονομικών 

Σενάριο 1 

Η Λούσι θέλει να αγοράσει το πρώτο της αυτοκίνητο, γι' αυτό βάζει στην άκρη 100€ κάθε μήνα σε 

αποταμιεύσεις. Η Λούσι νοσταλγεί τις εξόδους με τους φίλους της και αναρωτιέται αν είναι εντάξει να 

αποταμιεύσει 60€ αυτό το μήνα για να μπορέσει να βγει έξω. Τι θα προτείνατε στη Λούσι ;  

A. Η Λούσι δεν πρέπει να βγει έξω μέχρι να αγοράσει το αυτοκίνητο.   

B. Η Λούσι έχει εξοικονομήσει κάποια χρήματα και μπορεί να βγαίνει έξω όταν θέλει.  

C. Η Λούσι μπορεί να βγει έξω, αλλά πρέπει να προσαρμόσει τις οικονομίες της τον επόμενο μήνα.

   

Σωστή απάντηση: C 

Επεξήγηση: Η Λούσι μπορεί να αντέξει οικονομικά να βγει μια φορά αυτό το μήνα, αν το αναπληρώσει 

βάζοντας στην άκρη περισσότερα χρήματα για τους επόμενους μήνες. Η Lucy δεν πρέπει να σπάσει τη 

συνήθεια να αποταμιεύει τα χρήματά της, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.   

        

Σενάριο 2 

Ο Dorel θέλει να ασχοληθεί με την εκπαίδευση για να σπουδάσει ιατρική. Αυτό θα της κοστίσει 27.000€. 

Ωστόσο, δεν ξέρει πώς θα μπορέσει να συνεχίσει να βγάζει τα προς το ζην ενώ το κάνει, αφού θα πρέπει 

να εγκαταλείψει την εργασία της πλήρους απασχόλησης. Ποια συμβουλή θα δίνατε στην Dorel;  



                                                                                                        

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

A. Η Dorel δεν μπορεί να το αντέξει οικονομικά, οπότε δεν πρέπει να μπει στον κόπο να το σκεφτεί.

  

B. Η Dorel μπορεί να δανειστεί χρήματα από κρατικό δάνειο.  

C. Η Dorel μπορεί να προσπαθήσει να εξοικονομήσει χρήματα μέχρι να μπορέσει να το αντέξει 

οικονομικά.   

Σωστή απάντηση: B 

Επεξήγηση: Dorel έχει μερικές επιλογές στη διάθεσή της. Θα πρέπει να μάθει πόσο θα κοστίσουν όλα 

και πώς μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ευκαιρίες που έχει. Ενώ θα μπορούσε να προσπαθήσει να 

εξοικονομήσει χρήματα, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο για μερικούς ανθρώπους να το κάνουν και μπορεί 

να χρειαστεί πολύς χρόνος για να μαζέψει αρκετά χρήματα ώστε να τα αντέξει οικονομικά.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτυακού παιχνιδιού 

Εικόνες 
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Σύνδεσμος 
https://financialit4women-digital-game.eu/login.php  

Ψηφιακό περιβάλλον Mobile Game (εφαρμογή) 

Εικόνες 
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Σύνδεσμος 

https://finlit4women.eu/mobile-game/  

 

https://finlit4women.eu/mobile-game/

