
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν 
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις 
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε 
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Η διαχείριση των χρεών σας, ακόμη και των μικρών, μπορεί να 
είναι δύσκολη, αλλά το παρόν έγγραφο θα σας βοηθήσει να 
κάνετε τα πρώτα σας βήματα μέσω χρήσιμων συμβουλών. 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΑ ΧΡΕΗ 
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Οικογενειακή Οικονομική Διαχείριση 

Κάντε έναν κατάλογο των μηνιαίων χρεών, 
συμπεριλαμβανομένων των φοιτητικών δανείων και 
των δανείων αυτοκινήτου, των πιστωτικών καρτών και 
του στεγαστικού δανείου. 

Καταρτίστε έναν μηνιαίο προϋπολογισμό για να 
προσδιορίσετε πόσα μπορείτε να πληρώσετε για το 
χρέος σας. Προσπαθήστε να πληρώνετε όσο το δυνατόν 
περισσότερα για να μειώσετε το χρέος σας.  
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Συνεχίστε να πληρώνετε όλες τις οφειλές σας, διότι αν 
παραλείψετε τις πληρωμές, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε 
με τέλη και ακόμη υψηλότερα επιτόκια. 
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Αποφύγετε τη χρήση πιστωτικών καρτών για νέες 
αγορές. Βάλτε τις πιστωτικές σας κάρτες στην άκρη 
μέχρι να εξοφλήσετε το χρέος σας. Εάν συνεχίσετε να 
προσθέτετε νέες χρεώσεις στο χρέος σας μέσω 
πιστωτικών καρτών, είναι απίθανο να το εξοφλήσετε.  
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Αν πάρετε αύξηση μισθού, αυξήστε τις αποταμιεύσεις 
σας αντί να αυξήσετε τις δαπάνες σας. 
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Μην χρησιμοποιείτε όλες τις αποταμιεύσεις σας για να 
εξοφλήσετε το χρέος σας. Προσπαθήστε να κρατάτε ένα 
μικρό ποσό αποταμιεύσεων στην άκρη για την 
περίπτωση μιας απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης. Οι 
αποταμιεύσεις θα σας αποτρέψουν από το να χρεώνετε 
αυτές τις έκτακτες ανάγκες στην πιστωτική σας κάρτα.  

 

6 



 
 
 

 

www.moneymattersproject.eu 
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Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι όταν εργάζεστε εξ αποστάσεως, εξακολουθείτε να 
εργάζεστε για κάποιον. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προετοιμάσει το μυαλό σας  για να 
εργάζεστε εξ αποστάσεως, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ απροετοίμαστοι, ρίξτε μια ματιά 
σε αυτό το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=6J7rr2whIRY  

Αντιμετώπιση του Θέματος 

Υπάρχουν πολλοί πρόσθετοι πόροι για να σας 
βοηθήσουν:   

Συμβουλές για τα χρήματα: Διαχείριση του Χρέους 
κατά τη διάρκεια μιας Κρίσης: 

https://www.youtube.com/watch?v=gizWGc5YvQ4 

 

Πώς να βγείτε από το χρέος: 7 συμβουλές που λειτουργούν: 

https://www.nerdwallet.com/article/finance/tips-for-paying-off-
debt-from-people-who-did-it  

Πώς να βγείτε από το χρέος σε 5 Βήματα: 

https://www.investopedia.com/how-to-get-out-of-debt-in-
five-steps-5113832  
 

Τι είναι η Διαχείριση Χρέους; 

https://psu.instructure.com/courses/1806581/pages/introduction
-what-is-debt-management  

Βήματα για τη Διαχείριση Χρημάτων και τον 
Οικονομικό Προγραμματισμό: 

https://www.youtube.com/watch?v=CU4l_rs50Kk  
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