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Κύπρος 

Εθνική έκθεση έρευνας για τη διδασκαλία οικονομικών και 
άλλων παρεμβάσεων και συμβουλές προς τους Νέους 

Η αναφορά αυτή έχει δημιουργηθει στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Personal 
Finance Programme’ το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση project 
(project reference 2017-1-UK01-KA201-036799) 

Ο σκοπός της έκθεσης είναι: 

α) Η παροχή μιας τρέχουσας εθνικής επισκόπησης της χρηματοδότησης της 
διδασκαλίας που παρέχεται από τον καταστατικό κλάδο και τον εντοπισμό των 
περιορισμών του. 

β) Ο προσδιορισμός παραδειγμάτων καλής πρακτικής εκτός του καταστατικού τομέα 
που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές και τους νέους γενικά να 
κατανοήσουν καλύτερα τα προσωπικά οικονομικά θέματα. Συμπεριλαμβανομένης 
της ανάπτυξης και διαθεσιμότητας προγραμμάτων προσωπικής χρηματοδότησης, 
έργων ή ηλεκτρονικών ιστοτόπων συμβουλών που απευθύνονται προς τους νέους. 

γ) Η ανάλυση πρωτογενής έρευνας που διεξάγεται για να δημιουργήσει έναν 
οριστικό κατάλογο χρήσιμων θεμάτων προς τους φοιτητές σε σχέση με την 
προσωπική χρηματοδότηση. 

Η έκθεση είναι μια συνδυασμένη ανάλυση από το Κέντρο Emphasys και 
αντιπροσωπεύει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια έρευνα. 

 

Όροι αναφοράς 

‘Αυτή η έκθεση/αναφορά θα εξετάσει την ανάπτυξη και διαθεσιμότητα προσωπικών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων, έργων ή συμβουλευτικών ιστοτόπων που 
απευθύνονται προς τους νέους. Θα αναλύσει περαιτέρω την πρωτογενή έρευνα που 
διεξήχθη για την καθιέρωση ενός οριστικού καταλόγου θεμάτων το οποίο θα περιέχει 
τα θέματα που θα χρησιμοποιηθούν περισσότερο από τους φοιτητές σε σχέση με την 
προσωπική χρηματοδότητση’. 
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Τμήμα Α - Εθνικό πλαίσιο 

Οικονομικά και το εθνικό πρόγραμμα σπουδών στην Κύπρο. 

Εισαγωγή. 

Το Εκπαιδευτικό Σύστημα στην Κύπρο βασίζεται σε ένα κεντρικό εκπαιδευτικό 
μοντέλο. Αυτό σημαίνει ότι οι οικονομικοί πόροι, τα σχολικά προγράμματα σπουδών 
και τα πρόσθετα προγράμματα καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό (διορισμοί, 
προαγωγές κλπ.) ελέγχονται από την κυβέρνηση. Η υποχρεωτική εκπαίδευση 
αρχίζει στην ηλικία των 5 ετών και 8 μηνών και διαρκεί μέχρι την ηλικία των 15 ετών. 
Η επίσημη σχολική εκπαίδευση οργανώνεται σε τρία επίπεδα: δημοτική (ηλικίας 6-
12), γυμνασίου (ηλικίας 12-15 ετών) και λυκείου (ηλικίας 15- 18). 
 
Από τη νεαρή ηλικία των 12 ετών, τα παιδιά μεταβαίνουν σε ένα άλλο στάδιο της 
ζωής τους όπου τους παρέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
οικονομικά. Διδάσκονται «Οικιακή Οικονομία», το οποίο είναι ένα πολυδιάστατο 
μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο 
συγκεντρώνει την επιστημονική και τεχνολογική συνείδηση και τα επιτεύγματα του 
ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας. Σκοπός της «Οικιακής Οικονομίας» είναι 
να βοηθήσει τους μαθητές, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, να 
καλλιεργήσουν νοοτροπίες και να αναπτύξουν δεξιότητες στην προσωπική, 
οικογενειακή και επαγγελματική ζωή τους για να γίνουν αυτόνομα και παραγωγικά 
μέλη της κοινωνίας. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του μαθήματος στην 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
καθημερινής ζωής. 
 
Επιπλέον, το μάθημα «Οικογενειακή Εκπαίδευση» διδάσκεται στο Λύκειο και 
στοχεύει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του ατόμου, της οικογένειας και της 
κοινωνίας γενικά και να κάνει τον έφηβο ενεργό, αυτόνομο και υπεύθυνο. Επιδιώκει 
να ευαισθητοποιήσει και να αναπτύξει την ικανότητά του για ορθολογική οργάνωση 
και διαχείριση της οικογένειας, για τη χρηματοδότηση της μάθησης, για την 
υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και την προσαρμογή του στον συνεχώς 
μεταβαλλόμενο κόσμο. 
 
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την Υγεία παρουσιάζει τέσσερις θεματικές ενότητες 
που καλύπτουν όλο το φάσμα των γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που θα 
αναπτύξουν οι μαθητές στο μάθημα: 
 

1. Ανάπτυξη και ενδυνάμωση του εαυτού σας 

2. Ανάπτυξη ενός ασφαλούς και υγιεινού τρόπου ζωής 

3. Δημιουργία και βελτίωση του κοινωνικού εαυτού 

4. Δημιουργία ενεργού πολίτη 
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Η ενότητα «Δημιουργία ενός ενεργού πολίτη» (αριθμός 4 από την παραπάνω λίστα) 

περιέχει την υποενότητα «Οικονομική και Επαγγελματική Εκπαίδευση». Ο κύριος 

στόχος της υποενότητας είναι να μπορούν οι μαθητές να διαχειρίζονται τον 

προϋπολογισμό τους για κάλυψη των ατομικών τους αναγκών. Δραστηριότητες, 

διδακτικό υλικό, μέθοδοι του μαθήματος είναι: 

• Η έννοια του οικονομικού προϋπολογισμού 

• Ανάγκες, επιθυμίες και οικονομικοί πόροι 

• Έννοια του υπεύθυνου ατόμου και οικογενειακός προϋπολογισμός 

• Τρόποι σωστής διαχείρισης χρημάτων 

• Σημασία της εξοικονόμησης  

Ως μέρος του προγράμματος σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το μάθημα 

«Οικονομικών» εισάγεται στην πρώτη τάξη του Λυκείου. Ο κύριος στόχος του 

μαθήματος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τις βασικές οικονομικές έννοιες που 

είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εξήγηση των διαφορετικών οικονομικών 

φαινομένων στην καθημερινότητά τους. Οι βασικές έννοιες του μαθήματος 

«Οικονομικών» βοηθούν τους μαθητές να εξοικειωθούν με τον τομέα των 

Οικονομικών.  

Το μάθημα "Οικονομικά" παρουσιάζει πέντε θεματικές ενότητες:  

1. Οικονομικό πρόβλημα 

2. Παραγωγή 

3. Παράγοντες Παραγωγής 

4. Αγορά 

5. Βασικά οικονομικά μεγέθη  
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Δημόσιος / Ιδιωτικός τομέας 
 
Στην Κύπρο υπάρχουν 27 Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία, 38 Ιδιωτικά Γυμνάσια, 33 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία και 128 Δημόσια Δευτεροβάθμια Σχολεία, τα οποία 

ανήκουν στις εξής κατηγορίες: 

 Ιδίου Τύπου: Τα ιδιωτικά σχολεία ακολουθούν, χωρίς παρεκκλίσεις, τα 

τρέχοντα αναλυτικά προγράμματα και τα ωρολόγια προγράμματα των 

υπαρχόντων τύπων δημόσιων σχολείων.  

 Παρόμοιου Τύπου: Τα ιδιωτικά σχολεία περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους 

τα κύρια μαθήματα του υφιστάμενου τύπου δημοσίων σχολείων τουλάχιστον 

δύο τρίτα από την άποψη του χρόνου και του υλικού που παρέχεται στα 

δημόσια σχολεία.  

 Διαφορετικού Τύπου: Ιδιωτικά σχολεία που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις 

παραπάνω κατηγορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Αριθμός δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων κατά το σχολικό έτος 2015-2016 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διέπεται από τους νόμους των ιδιωτικών σχολών και 

των ιδιωτικών σχολών διδασκαλίας από το 1971 έως το 2012. Κάθε ιδιωτικό σχολείο 

ή φροντιστήριο, προκειμένου να δικαιούται να λειτουργεί, πρέπει να έχει λάβει 

σχετική έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
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Τμήμα Β - Παρεμβάσεις χρηματοοικονομικής 
εκπαίδευσης 

Κάθε συνέταιρος ήταν υποχρεωμένος να διερευνήσει μέχρι και 10 τοπικές, 

περιφερειακές ή εθνικές παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους 

νέους ή τα παιδιά σχολικής ηλικίας να κατανοήσουν καλύτερα τα οικονομικά. Το 

Κέντρο Emphasys αναγνώρισε 7 παρεμβάσεις.  

Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθήματα, 

εργαστήρια, προγράμματα πρακτικής άσκησης, πρόγρμμα μαθημάτων 

Πανεπιστημίου / Κολλεγίου διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό στην Κύπρο με σκοπό την 

προσθήκη στις οικονομικές, οικονομικές και επιχειρηματικές δεξιότητές τους. Αυτές οι 

παρεμβάσεις που εντοπίστηκαν περιγράφονται και βρίσκονται στο παράρτημα 1. 
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Τμήμα Γ – Κύρια Έρευνα 

Μεθοδολογία 

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του ΙΟ1, διεξήχθη η κύρια έρευνα σε διάφορες ομάδες 

μαθητών και γονέων. Σκοπός της πρωτοβάθμιας έρευνας ήταν να διαπιστωθεί από 

τους ντόπιους φοιτητές και τους γονείς τους α) ποιες είναι οι προηγούμενες γνώσεις 

τους για διάφορα οικονομικά θέματα και β) ποιες είναι οι προτεραιότητές τους σε 

σχέση με την εκμάθηση τέτοιων θεμάτων. 

Εκτός από αυτές τις δύο βασικές ερωτήσεις, τέθηκαν ορισμένα ερωτήματα σχετικά 

με το πλαίσιο, ώστε τα δεδομένα να μπορούν να αναλυθούν με ακρίβεια για να 

διαπιστωθεί εάν τα αποτελέσματα ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα, το 

φύλο και τις προηγούμενες γνώσεις χρηματοδότησης/οικονομικών. Ένα 

ερωτηματολόγιο έρευνας εγκρίθηκε από όλους τους εταίρους και επισυνάπτεται στο 

παράρτημα 2. 

Στους εταίρους δόθηκαν επτά εβδομάδες για να συλλέξουν απαντήσεις είτε με 

έντυπα ερωτηματολόγια είτε με ηλεκτρονικές μεθόδους, καθώς και στόχους ήταν 25 

μαθητών και 50 γονείς. 

Αποτελέσματα 

Στο τέλος της περιόδου έρευνας το Κέντρο Emphasys συγκέντρωσε δεδομένα από 

25 μαθητές και 50 γονείς. Από τους 25 μαθητές, 12 ήταν άνδρες και 13 γυναίκες. Το 

Κέντρο Emphasys διεξήγαγε έρευνα σε 18 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών και 7 

μαθητές ηλικίας 19-21 ετών, 15 μαθητές από τοπικά σχολεία (Grammar School, 

GCS Careers, Junior και Senior School) και 10 προπτυχιακούς φοιτητές στο 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, του Πανεπιστημίου Frederick, του 

Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και ορισμένων πανεπιστημίων του Ηνωμένου 

Βασιλείου, όπως το Πανεπιστήμιο του Leeds, το Πανεπιστήμιο του Essex, το 

Πανεπιστήμιο του Reading, το Πανεπιστήμιο Surrey, το Πανεπιστήμιο του 

Portsmouth και το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης/Glasgow. 
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Υπάρχουσα Γνώση 

*Κίτρινο = επιλογές με ψηλότερη βαθμολογία,   Ροζ = επιλογές με χαμηλότερη 

βαθμολογία 

Η πρώτη ερώτηση αφορά τους μαθητές και τους γονείς που είχαν την δυνατότητα να 
ταξινομήσουν την υπάρχουσα γνώση τους για τα 15 προτεινόμενα θέματα 
χρηματοδότησης. 
 

Πίνακας 1 – Ανάλυση των υπαρχόντων γνώσεων μαθητών  

 Κέντρο Emphasys 

1. Προϋπολογισμός:  1 

2. Αποταμιεύσεις:  5 

3. Επένδυση σε μετοχές:  12 

4. Η δύναμη του ανατοκισμού:  11 

5. Υποθήκες: 13 

6. Συντάξεις:  7 

7. Πανεπιστημιακή χρηματοδότηση: 10 

8. Η ασφάλεια των χρημάτων σας στον κυβερνοχώρο: 4 

9. Ανάλυση μισθού: 3 
 

10. Δανεισμός χρημάτων χωρίς υποθήκες: 6 

11: Αγοράζοντας το πρώτο σας σπίτι: 7 

12. Ασφάλεια: 9 

13. Επιχειρηματική χρηματοδότηση: 14 

14. Κρυπτο-νομίσματα: 15 

15. Προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός:  2 

 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και τις κατατάσσει 

σε βαθμίδα από 1 έως 15, όπου το 1 υποδηλώνει τις περισσότερες γνώσεις και το 

15 τις λιγότερες. Οι τρεις πιο γνωστές περιοχές χρηματοδότησης, για τις οποίες οι 

νέοι γνωρίζουν περισσότερα σχετικά είναι ο "Προϋπολογισμός", ο "Προσωπικός 

Τραπεζικός Λογαριασμός " και η "Ανάλυση Μισθού". Επιπρόσθετα, έχει προστεθεί 

στο ελληνικό ερωτηματολόγιο ένας 15ος τομέας χρηματοδότησης (Προσωπικός 

Τραπεζικός Λογαριασμός), λόγω του γεγονότος ότι η επιλογή του σωστού 

τραπεζικού λογαριασμού είναι σημαντική. Ωστόσο, οι μαθητές κατέταξαν στην 15η 

θέση την κατηγορία " Προσωπικού Τραπεζικού Λογαριασμού ", στην 14η την 

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση και  στην 13η τα Στεγαστικά. 
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Γονική άποψη για τις προϋπάρχουσες γνώσεις  
 
Οι γονείς συμπλήρωσαν το ίδιο ερωτηματολόγιο το οποίο ζητούσε τη δική τους 
άποψη για τις υπάρχουσες γνώσεις του παιδιού τους. 
 

Πίνακας 2 – Ανάλυση των υπαρχόντων γνώσεων-γνώμη 
γονέων 

 

 Κέντρο Emphasys 

1. Προϋπολογισμός:  2 

2. Αποταμιεύσεις:  5 

3. Επένδυση σε μετοχές:  15 

4. Η δύναμη του ανατοκισμού 13 

5. Υποθήκες: 8 

6. Συντάξεις:  11 

7. Πανεπιστημιακή χρηματοδότηση: 4 

8. Η ασφάλεια των χρημάτων σας στον κυβερνοχώρο: 10 

9. Ανάλυση μισθού: 7 

10. Δανεισμός χρημάτων χωρίς υποθήκες: 12 

11: Αγοράζοντας το πρώτο σας σπίτι: 6 

12. Ασφάλεια: 3 

13. Επιχειρηματική χρηματοδότηση: 9 

14. Κρυπτο-νομίσματα: 14 

15. Προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός:  1 

 

Ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει ότι υπάρχει μία γενική συμφωνία σχετικά με τις 

γνώμες των μαθητών με εξαίρεση το ότι η «Ασφάλιση» είναι ο τρίτος σημαντικός 

τομέας οικονομικών. Η «επένδυση σε μετοχές» και η «δύναμη ανατοκισμού» 

κατατάσσονταν χαμηλότερα από τη γνώση του μαθητή και επίσης από τους 

περισσότερους γονείς που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. 
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Κατηγοριοποίηση βάση φύλου 

Πίνακας 3 - Ανάλυση των υπαρχόντων γνώσεων – βάση Φύλου 

Ανάλυση βάση φύλου Α (12) Θ (13) 

1. Προϋπολογισμός:  1 1 

2. Αποταμιεύσεις:  2 2 

3. Επένδυση σε μετοχές:  11 11 

4. Η δύναμη του ανατοκισμού:  10 9 

5. Υποθήκες: 13 12 

6. Συντάξεις:  15 10 

7. Πανεπιστημιακή χρηματοδότηση: 9 5 

8. Η ασφάλεια των χρημάτων σας στον κυβερνοχώρο: 5 8 

9. Επεξήγηση μισθού: 4 4 

10. Δανεισμός χρημάτων χωρίς υποθήκες: 7 7 

11: Αγοράζοντας το πρώτο σας σπίτι: 6 6 

12. Ασφάλεια: 8 14 

13. Επιχειρηματική χρηματοδότηση: 13 13 

14. Κρυπτο-νομίσματα: 14 15 

15. Προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός:  3 3 

 

Ο τρίτος πίνακας παρουσιάζει πώς οι υπάρχουσες γνώσεις ποικίλουν βάση του 

φύλου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τόσο οι άντρες όσο και οι 

γυναίκες γνωρίζουν τις προτεινόμενες περιοχές οικονομικών. Και οι δύο 

ενδιαφέρονται περισσότερο για τον προϋπολογισμό, την αποταμίευση και την 

προσωπική τράπεζα. Ωστόσο, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των φύλων και των 

επιπτώσεών τους στο επίπεδο χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο. 
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Διαφορές βάση ηλικακής ομάδας 

Πίνακας 4 - Ανάλυση των υπαρχόντων γνώσεων – βάση Ηλικιακής Ομάδας 

 Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (15) 

Πανεπιστήμιο 
(10) 

1. Προϋπολογισμός:  1 1 

2. Αποταμιεύσεις:  2 6 

3. Επένδυση σε μετοχές:  7 13 

4. Η δύναμη του ανατοκισμού:  9 9 

5. Υποθήκες: 10 12 

6. Συντάξεις:  6 8 

7. Πανεπιστημιακή χρηματοδότηση: 13 14 

8. Η ασφάλεια των χρημάτων σας στον 
κυβερνοχώρο: 

12 5 

9. Ανάλυση μισθού: 4 4 

10. Δανεισμός χρημάτων χωρίς υποθήκες: 5 3 

11: Αγοράζοντας το πρώτο σας σπίτι: 13 7 

12. Ασφάλεια: 8 10 

13. Επιχειρηματική χρηματοδότηση: 14 11 

14. Κρυπτο-νομίσματα: 15 15 

15. Προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός:  3 2 

 

Ο τέταρτος πίνακας απεικονίζει την ανάλυση των ερευνών ανά ηλικιακή ομάδα 

(Δευτεροβάθμια ή Πανεπιστημιακή). Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων μαθητών 

προήλθε από το ανώτερο γυμνάσιο (ηλικίας 14-18) και δέκα από τους φοιτητές που 

ερωτήθηκαν από το Πανεπιστήμιο (ηλικίας 18-21 ετών). 

Οι περισσότεροι από τους μαθητές γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με τον 

προϋπολογισμό και τους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά από την 

άλλη πλευρά οι φοιτητές του Πανεπιστημίου γνωρίζουν περισσότερα για το δανεισμό 

των χρημάτων εξαιρουμένων των υποθηκών. 
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Προτιμήσεις σε θέματα για επιμόρφωση 

Η δεύτερη ερώτηση αφορά θέματα για επιμόρφωση στα οποία οι μαθητές δείχνουν 

να έχουν προτίμηση, κατατάσσοντας και πάλι τον κατάλογο 15 θεμάτων, με το 1 να 

είναι το πιο εξεζητημένο μάθημα και 15 το λιγότερο. 

Πίνακας 5 – Ανάλυση κατά Προτίμηση Μάθησης των 
μαθητών  

 

 Κέντρο Emphasys (25) 

1. Προϋπολογισμός:  1 

2. Αποταμιεύσεις:  7 

3. Επένδυση σε μετοχές:  9 

4. Η δύναμη του ανατοκισμού:  N/A 

5. Υποθήκες: 13 

6. Συντάξεις:  10 

7. Πανεπιστημιακή χρηματοδότηση: 4 

8. Η ασφάλεια των χρημάτων σας στον κυβερνοχώρο: 14 

9. Ανάλυση μισθού: 2 

10. Δανεισμός χρημάτων χωρίς υποθήκες: 6 

11: Αγοράζοντας το πρώτο σας σπίτι: 8 

12. Ασφάλεια: 11 

13. Επιχειρηματική χρηματοδότηση: 12 

14. Κρυπτο-νομίσματα: 5 

15. Προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός:  3 

 

Ο πέμπτος πίνακας παρουσιάζει ότι τα πιο εξεζητημένα θέματα που θέλουν να 

διδαχθούν οι μαητές είναι τα εξής: "Προϋπολογισμός", "Επεξήγηση Μισθούν" και 

"Προσωπικός Τραπεζικός Λογαριασμός". Λιγότερο δημοφιλείς τομείς 

χρηματοδότησης/οικονομικών για τους μαθητές ήταν «Η ασφάλεια των χρημάτων 

σας στον κυβερνοχώρο», «Υποθήκες» και «Επιχειρηματική χρηματοδότηση». 
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Πίνακας 6 – Ανάλυση κατά Προτίμηση Μάθησης - Γονέων   

 Κέντρο Emphasys (50) 

1. Προϋπολογισμός:  1 

2. Αποταμιεύσεις:  10 

3. Επένδυση σε μετοχές:  13 

4. Η δύναμη του ανατοκισμού:  14 

5. Υποθήκες: 14 

6. Συντάξεις:  8 

7. Πανεπιστημιακή χρηματοδότηση: 5 

8. Η ασφάλεια των χρημάτων σας στον κυβερνοχώρο: 12 

9. Ανάλυση μισθού: 2 

10. Δανεισμός χρημάτων χωρίς υποθήκες: 3 

11: Αγοράζοντας το πρώτο σας σπίτι: 4 

12. Ασφάλεια: 6 

13. Επιχειρηματική χρηματοδότηση: 8 

14. Κρυπτο-νομίσματα: 11 

15. Προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός:  7 

 

Ο έκτος πίνακας παρουσιάζει ότι τα πιο εξεζητημένα θέματα που θέλουν να 

διδαχθούν οι γονείς είναι τα εξής: «Προϋπολογισμός», «Ανάλυση Μισθού» και 

«Δανεισμός χρημάτων χωρίς υποθήκες». Οι λιγότερο δημοφιλείς τομείς 

χρηματοδότησης/οικονομικών για τους γονείς ήταν οι «υποθήκες», «η δύναμη του 

ανατοκισμού» και «η επένδυση σε μετοχές». 
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Αποτελέσματα βάση φύλου  

Επίσης, τα αποτελέσματα αναλύονται βάση φύλου στον πιο κάτω πίνακα. 

Πίνακας 6 - Ανάλυση κατά Προτίμηση Μάθησης – Βάση φύλου 
 

 Α (12) Θ (13) 

1. Προϋπολογισμός:  1 1 

2. Αποταμιεύσεις:  8 8 

3. Επένδυση σε μετοχές:  4 4 

4. Η δύναμη του ανατοκισμού:  N/A N/A 

5. Υποθήκες: 6 6 

6. Συντάξεις:  13 13 

7. Πανεπιστημιακή χρηματοδότηση: 9 9 

8. Η ασφάλεια των χρημάτων σας στον κυβερνοχώρο: 10 12 

9. Επεξήγηση μισθού: 2 2 

10. Δανεισμός χρημάτων χωρίς υποθήκες: 9 10 

11: Αγοράζοντας το πρώτο σας σπίτι: 7 5 

12. Ασφάλεια: 11 11 

13. Επιχειρηματική χρηματοδότηση: 12 12 

14. Κρυπτο-νομίσματα: 5 7 

15. Προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός:  3 3 

 

Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη επιθυμία να μάθουν για τον 

"Προϋπολογισμό", "Επεξήγηση μισθού " και για τον "Προσωπικό Τραπεζικό 

Λογαριασμό". Ωστόσο, η «Ασφάλεια των χρημάτων σας στον κυβερνοχώρο» είναι 

πιο σημαντική για τους άνδρες παρά για τις γυναίκες. 
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Υπάρχουσες Γνώσεις 

Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν είχαν σπουδάσει οικονομικά ή χρηματοοικονομικά 

προηγουμένως. 20 μαθητές είχαν κάποιες προϋπάρχουσες γνώσεις στα 

επιχειρηματικά ή στα οικονομικά, ενώ 8 μαθητές δεν είχαν. Το Διάγραμμα 1 

καταδεικνύει τους μαθητές με προηγούμενη γνώση οικονομικών ή 

χρηματοοικονομικών. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δεν έχει μελετήσει ή 

εξοικειωθεί με τη χρηματοοικονομική παιδεία. 
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Τα αποτελέσματα από τις προτιμήσεις που παρέχει αυτή η έρευνα θα αποτελέσουν 

μέρος μιας διεθνούς έκθεσης σύγκρισης, η οποία θα ενημερώνει για την 

προτεραιότητα που δόθηκε στις ενότητες που δημιουργήθηκαν για το πρόγραμμα 

σπουδών Προσωπικό Πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης (PFP), την εκπαίδευση 

και το υποστηρικτικό υλικό. 
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Παράρτημα 1 – Παρεμβάσεις χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης 
στην Κύπρο 
 

Θέμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Οικιακή Οικονομία»  

1. Τίτλος: Αναλυτικό πρόγραμμα δευτοβάθμιας εκπαίδευσης «Οικιακή 

Οικονομία» 

2. Κατηγορία: Επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

3. Ανασκόπηση: Ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τα βασικά θέματα του 

μαθήματος «Οικιακής Οικονομίας» 

4. Απευθυνόμενη Ηλικιακή Ομάδα: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - 12 χρονών 

5. Τομείς Οικονομικών που καλύπτονται: Έννοια του οικονομικού 

προϋπολογισμού, ανάγκες - επιθυμίες και οικονομικοί πόροι, έννοια του 

υπεύθυνου ατόμου και οικογενειακού προϋπολογισμού, τρόποι σωστής 

διαχείρισης των χρημάτων, σημασία της αποταμίευσης 

6. Συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μαθητές να είναι σε θέση να 

διαχειρίζονται τον προϋπολογισμό τους για την κάλυψη των ατομικώ ντους 

ανγκών 

7. Γλώσσα: Ελληνικά 

8. Κόστος: Δωρεάν 

9. Χρονική Δέσμευση: Δεν προσδιορίζεται 

10. Σύνδεσμος Ιστοσελίδας: 

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/oikiaki_oikonomia/analytiko_pro

gramma.html  

11. Άλλες σχετικές πληροφορίες: Πρέπει να αποτελεί βασικός οδηγός για τα 

σχολεία και τος μαθητές. 

  

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/oikiaki_oikonomia/analytiko_programma.html
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/oikiaki_oikonomia/analytiko_programma.html
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2. «Οικονομικά» 

1. Τίτλος: Η φιλανθρωπάι των χρημάτων 

2. Κατηγορία: Επίσημη ιστοσελίδα Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού  

3. Ανασκόπηση: Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τα κύρια θέματα του 
μαθήματος "Οικονομικών" 

 

4. Απευθυνόμενη Ηλικιακή Ομάδα: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 17 χρονών 

5. Τομείς Οικονομικών που καλύπτονται: Οικονομικό πρόβλημα, παραγωγή, 

συντελεστές παραγωγής, αγορά,βασικά οικονομικά στοιχεία 

6. Συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα: Ο κύριος στόχος του μαθήματος 
είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τις βασικές οικονομικές έννοιες που είναι 
απαραίτητες για την κατανόηση και την εξήγηση των διαφορετικών 
οικονομικών φαινομένων στην καθημερινότητά τους. 

 

7. Γλώσσα: Ελληνικά 

8. Κόστος: Δωρεάν 

9. Χρονική Δέσμευση: Δεν προσδιορίζεται  

10. Σύνδεσμος Ιστοσελίδας: 

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/oikonomiki_paideia/did_yliko_a

_lyk.html  

11. Άλλες σχετικές πληροφορίες: Πρέπει να αποτελεί βασικός οδηγός για τα 

σχολεία και τους μαθητές. 

 

 

  

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/oikonomiki_paideia/did_yliko_a_lyk.html
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/oikonomiki_paideia/did_yliko_a_lyk.html
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3. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας - Entrepreneurship 

Development Programme   

1. Τίτλος: Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο 

του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση Νέων. 

2. Μορφή Κατηγορίας: Έγγραφο του Συμβουλίου της Νεολαίας της Κύπρου 

3. Ανασκόπηση: Το έγγραφο περιγράφει τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 

του προγράμματος. 

4. Απευθυνόμενη Ηλικιακή Ομάδα: Νέοι - ηλικίας 15-29 ετών 

5. Τομείς Οικονομικών που καλύπτονται: γνώσεις για όλα τα βήματα για τη 

δημιουργία μιας δομής επιχείρησης ή αυτοαπασχόλησης, πώς να 

δημιουργηθεί μια επιχείρηση, απόκτησει των δεξιοτήτων που χρειάζονται για 

τη δημιουργία ενός επιχειρησιακού σχεδίου, διαχείριση μιας επιχείρηση, 

ανάπτυξη τεχνικών γνώσεων δεξιοτήτων πωλήσεων και επικοινωνίας, 

γνώσεις για την εφαρμογή μιας μεθοδολογίας πωλήσεων, πώς μπορεί να 

επεκταθείμια επιχείρηση. 

6. Ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα: Παροχή εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων, όπως δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, 

διαχείριση έργων, τεχνικές πωλήσεων και επικοινωνίας, δημιουργία 

επιχειρήσεων κλπ. Παροχή καθοδήγησης μέσω της ανάπτυξης δικτύου  

συμβούλων, και πληροφορίες μέσω μιας αποκλειστικής διαδικτυακής 

πλατφόρμας. 

7. Γλώσσα: Αγγλικά 

8. Κόστος:Δωρεάν. 

9. Χρονική Δέσμευση: Δεν προσδιορίζεται 

10. Σύνδεσμος Ιστοσελίδας: http://onek.org.cy/en/home-page/programs-and-

service/counseling-services/entrepreneurship-development-programme/  

11. Άλλες σχετικές πληροφορίες: Αυτός πρέπει να είναι ένας βασικός οδηγός για 

τη συμμετοχή των νέων στο πρόγραμμα. Το έγγραφο δεν παρέχει οδηγίες 

παράδοσης ή άλλους πόρους.  

http://onek.org.cy/en/home-page/programs-and-service/counseling-services/entrepreneurship-development-programme/
http://onek.org.cy/en/home-page/programs-and-service/counseling-services/entrepreneurship-development-programme/
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4. Τράπεζα Κύπρου – Κάρτα Νέων 18 - 25   

1. Τίτλος: Τράπεζα Κύπρου - Κάρτα Νέων 18-25 

2. Μορφή κατηγορίας: Χρεωστική κάρτα που προσφέρεται από την Τράπεζα 

Κύπρου 

3. Ανασκόπηση: Το έγγραφο περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά και τα οφέλη 

της κάρτας νέων. 

4. Απευθυνόμενη ηλικιακή ομάδα: Νέοι - 18-25 ετών 

5. Καλυπτόμενοι οικονομικοί τομείς: Σωστή διαχείριση χρημάτων, κατανόηση 

της ανάγκης να είστε προσεκτικοί και ότι δεν μπορείτε να ξεκινήσετε να 

ξοδεύετε αλόγιστα. 

6. Συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα: Προνομιακό επιτόκιο του 

χρεωστικού σας υπολοίπου, Δυνατότητα απόκτησης χρεωστικού ορίου μέχρι 

€ 1.200 με προσωπικές εγγυήσεις, Χωρίς αρχικό τέλος ανοίγματος 

τραπεζικού λογαριασμού, Αυτόματη αποστολή του μισθού σας κάθε μήνα (για 

στρατιώτες και εργαζόμενους) Κάρτα επαφής Visa Debit για ευκολότερες 

συναλλαγές χωρίς να χρειάζεται PIN ή υπογραφή για συναλλαγές μικρότερες 

από € 20. 

7. Γλώσσα: Αγγλικά 

8. Κόστος: Δε διευκρινίζεται 

9. Χρονική Δέσμευση: Δε διευκρινίζεται 

10. Σύνδεσμος Ιστοσελίδας: http://www.bankofcyprus.com.cy/en-gb/retail/loan-

boc/car/car1/  

11. Άλλες σχετικές πληροφορίες: Αυτός πρέπει να είναι ένας βασικός οδηγός για 

τους νέους για την κάρτα νέων.  

http://www.bankofcyprus.com.cy/en-gb/retail/loan-boc/car/car1/
http://www.bankofcyprus.com.cy/en-gb/retail/loan-boc/car/car1/
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5. Μαθήματα Πανεπιστημίου/Κολλεγίου 

1. Τίτλος: Μαθήματα Πανεπιστημίων και Κολλέγιων 

2. Κατηγορία: Ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημίου και Κολλεγίου 

3. Ανασκόπηση: Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο ιστότοπο και περιλαμβάνει 
το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 

4. Απαυθυνόμενη Ηλικιακή Ομάδα: Φοιτητές Πανεπιστημίου (προπτυχιακοί / 

μεταπτυχιακοί) - ηλικίας 18-24 ετών 

5. Οικονομικοί τομείς που καλύπτονται: Επιχειρήσεις / Οικονομικά / 

Χρηματοκοικονομικά 

6. Συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι περισσότεροι νέοι δείχνουν 

ενδιαφέρον  για τον τομέα των επιχειρήσεων, των οικονομικών και των 

χρηματοοικονομικών, δεδομένου ότι προσφέρουν ισοδύναμα προπτυχιακά 

και μεταπτυχιακά προγράμματα. 

Πανεπιστήμιο Κύπρου:  

• Τμήμα Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (δωρεάν) 

• Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών (δωρεάν) 

• Τμήμα Οικονομικών (δωρεάν) 

 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου:   

• Οικονομικά και Επενδύσεις (4 Έτη, Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων) 

• Λογιστική (4 Έτη, Πτυχίο Επιστήμης) 

• Οικονομικά Επιχειρήσεων (4 Έτη, Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων) 

• Σπουδές Επιχειρήσεων (4 Έτη, Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων) 

• Χρηματοοικονομικά και επενδύσεις (4 Έτη, Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων) 

 

Πανεπιστήμιο UCLan Κύπρου:  

• BA(Hons) Διοίκησης Επιχειρήσεων 

• BA(Hons) Λογιστικής και Οικονομικών 

• BA (Hons) Οικονομικών 
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Κολλέγιο Alexander: 

• BSc Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οικονομικών (4 Έτη) (€6,950) 

• BA(Hons) Διοίκηση Επιχειρήσεων με Λογιστική και Οικονομικά (€6,950) 

Κολλέγιο Κύπρου: 

• Διοίκηση Επιχειρήσεων (2 Έτη – Δίπλωμα) (κρατική χορηγία των € 2565 ή € 

3420 για 3 εξαρτώμενα παιδιά και άνω) 

Πανεπιστήμιο Neapolis Πάφου: 

• Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων (€6,500) 

• Πτυχίο Λογιστικής, Τραπεζικών και Οικονομικών (€6,500) 

7. Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά 

8. Κόστος: Δωρεάν - €6,950 

9. Χρονική Δέσμευση: 2-4 έτη  

10. Σύνδεσμος Ιστοσελίδας: http://www.ucy.ac.cy/afn/en/  

https://www.euc.ac.cy/en/schools--departments/school-of-business-

administration  

http://www.uclancyprus.ac.cy/en/courses/schools-business-management/  

https://alexander.ac.cy/en/  

11. Άλλες σχετικές πληροφορίες: Παροχή εκπαιδευτικού υλικού. 
 

 

  

http://www.ucy.ac.cy/afn/en/
https://www.euc.ac.cy/en/schools--departments/school-of-business-administration
https://www.euc.ac.cy/en/schools--departments/school-of-business-administration
http://www.uclancyprus.ac.cy/en/courses/schools-business-management/
https://alexander.ac.cy/en/
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6.1. Μαθήματα Κατάρτισης  

1. Τίτλος: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης και οπικονομικών - European 

Institute of Management and Finance (EIMF) 

2. Κατηγορία: Λεμπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης EIMF  

3. Ανασκόπηση: Το έγγραφο περιγράφει τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 
για το πρόγραμμα. 

4. Απευθυνόμενη Ηλικιακή Ομάδα: Νέοι - 18-25 ετών  
5. Χρηματοπιστωτικοί τομείς που καλύπτονται: Η EIMF είναι κορυφαίος 

πάροχος επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξειδικευμένων λύσεων μάθησης 
με έμφαση στον Τομέα Χρηματοοικονομικών και Επαγγελματικών 
Υπηρεσιών. 

 
6. Συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Γλώσσα: Αγγλικά 

8. Κόστος: €530 

9. Χρονική Δέσμευση: Εξαρτάται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

10. Ιστοσελίδα: http://eimf.eu/      

11. Άλλες σχετικές πληροφορίες: Αυτό πρέπει να είναι ένας βασικός οδηγός για 
τη συμμετοχή των νέων στα μαθήματα κατάρτισης. 

http://eimf.eu/
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6.2. Μαθήματα Κατάρτισης  

1. Τίτλος: Cyprus International Institute of Management – Διεθνές Ινστιτούτο 

Διοίκησης Κύπρου 

2. Kατηγορία: Λεπτομερές πρόγραμμα κατάρτισης CIIM 

3. Ανασκόπηση: Το έγγραφο περιγράφει τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 

για το πρόγραμμα. 

4. Απευθυνόμενη ηλικιακή ομάδα: Νεαρά άτομα - 18-25 ετών  

5. Τομείς οικονομικών που καλύπτονται: Ικανότητες ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας, Δεξιότητες επικοινωνίας, Εξυπηρέτηση πελατών, 
Χρηματοοικονομική και λογιστική, Χρηματοοικονομική στρατηγική, 
Διαπροσωπικές δεξιότητες, Προσωπικό αντίκτυπο και ανάπτυξη, Ηγετικότητα, 
Επιχειρηματικότητα, Σκέψη και Καινοτομία 

6. Συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα: Ο κλάδος της Εκτελεστικής 
Εκπαίδευσης του CIIM του Σχολείου Επιχειρήσεων δημιούργησε ένα ευρύ 
φάσμα προγραμμάτων για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών του 
συνόλου του προσωπικού, από το επιχειρησιακό επίπεδο μέχρι και το 
επίπεοδ του διευθύνοντα συμβούλου 

7. Γλώσσα: Αγγλικά 
8. Κόστος: Εξαρτάται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

9. Χρονική Δέσμευση: Εξαρτάται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

10. Σύνδεσμος Ιστοσελίδας: 

http://execedu.ciim.ac.cy/images/trainings/CIIM_Executive_Education_Trainin

g_Programmes.pdf  

11. Άλλες σχετικές πληροφορίες: Αυτός πρέπει να είναι ένας βασικός οδηγός για 

τη συμμετοχή των νέων στα μαθήματα κατάρτισης. 

7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

1. Τίτλος: Deloitte 

2. Κατηγορία: Εργαστήρια Deloitte 

3. Ανασκόπηση: Παρέχει προσόντα για τον τομέα «Οικονομικά». 

4. Ηλικιακή Ομάδα: Νέοι 18-30 ετών 

5. Χρηματοπιστωτικοί τομείς που καλύπτονται: Βασικά στοιχεία λογιστικής και 

φόρου για τους δικηγόρους, Βασικά στοιχεία του ΦΠΑ, Αρχές Επιχειρηματικής 

Διαχείρισης - Μέρος ΙΙ: Ανθρώπινο Δυναμικό, Διαδοχικός Σχεδιασμός, 

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων, Φορολογικές Ενημερώσεις 2018, 

6. Συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα: Απόκτηση πτυχίου / πιστοποιητικού 

7. Γλώσσα: Αγγλικά 

8. Κόστος: Εξαρτάται από το εργαστήριο. 

9. Ανάληψη χρόνου: Εξαρτάται από το εργαστήριο. 

10. Σύνδεσμος στο διαδίκτυο: https://www.cisi.org/cisiweb2/cisi-website/schools-

colleges-universities/schools-colleges  

11. Άλλες σχετικές πληροφορίες: Αυτός πρέπει να είναι ένας βασικός οδηγός για 

τη συμμετοχή των νέων στα εργαστήρια.  

http://execedu.ciim.ac.cy/images/trainings/CIIM_Executive_Education_Training_Programmes.pdf
http://execedu.ciim.ac.cy/images/trainings/CIIM_Executive_Education_Training_Programmes.pdf
https://www.cisi.org/cisiweb2/cisi-website/schools-colleges-universities/schools-colleges
https://www.cisi.org/cisiweb2/cisi-website/schools-colleges-universities/schools-colleges
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Παράρτημα 2Α – Ερωτηματολόγιο  

Προσωπικό Πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης – PFP 

Ερωτηματολόγιο για τους νέους 

Αγαπητοί μαθητές, 

Αρχικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το παρόν ερωτηματολόγιο έχει δημιουργηθεί στα 

πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Personal Finance Programme – PFP (Sub.Num: 2017-1-

UK01-KA201-036799). Το πρόγραμμα PFP απευθύνεται σε νέους από 14-21 χρονών και στοχεύει 

στην δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή μιας σειράς μαθημάτων σχετικά με την διαχείριση 

χρημάτων. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το παρόν ερωτηματολόγιο θα αποτελέσουν 

προτεραιότητες για την ανάπτυξη ενός προγράμματος διαχείρισης οικονομικών θεμάτων για νέους.  

Παρακαλούμε όπως απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις, δίνοντας πληροφορίες σχετικά με το 

ποιά θεωρείτε εσείς σημαντικά στοιχεία στον τομέα της οικονομικών σε προσωπικό επίπεδο. Το 

ερωτηματολόγιο θα σας πάρει μόνο μερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί και θα αντιμετωπιστεί με 

αυστηρή εμπιστοσύνη.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 

Q1  Με βάση τη κλίμακα από 1 (Καθόλου σημαντικό) έως 10 (Εξαιρετικά σημαντικό), 

βαθμολογήστε τις γνώσεις που έχετε στα ακόλουθα θέματα: (παρακαλώ κυκλώστε τον κατάλληλο 

αριθμό) 

 

1. Προϋπολογισμός: (Λογαριασμός για το τι κερδίζετε και ξοδεύετε) 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  

 

2. Αποταμιεύσεις: (Αποκτήστε την καλύτερη απόδοση στα  

χρήματα που εξοικονομήσατε) 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
3. Επένδυση σε μετοχές:  
(Πώς να επενδύσετε σε μετοχές, αποθέματα και άλλες  
διαθέσιμες επιλογές) 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

4. Η δύναμη του ανατοκισμού:  

(Πώς ο ανατοκισμός επηρεάζει την απόδοση των επενδύσεων) 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

5. Υποθήκες: 

(Επιλέγοντας την πιο κατάλληλη υποθήκη) 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

6. Συντάξεις: (Εξοικονόμηση για συνταξιοδότηση) 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

7. Πανεπιστημιακή χρηματοδότηση: (Εισαγωγή στα δίδακτρα) 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

8. Η ασφάλεια των χρημάτων σας στον κυβερνοχώρο:  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

(Προστασία κατά της διαδικτυακής απάτης) 

 

9. Επεξήγηση μισθού  

(Φόρος, εθνική ασφάλιση και άλλες μειώσεις) 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
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10. Δανεισμός χρημάτων χωρίς υποθήκες:  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

(Οι καλύτερες επιλογές δανείου) 

 

 

11: Αγοράζοντας το πρώτο σπίτι σας:  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

(Κόστος και θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη) 

 

12. Ασφάλεια:  

(Υγεία, ταξίδια, αυτοκίνητο, σπίτι, σωστή κάλυψη) 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

13. Επιχειρηματική χρηματοδότηση  

(Πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις) 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

14. Κρυπτό-νομίσματα (π.χ. Bit Coins) 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

15. Προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός 

(Λογαριασμοί - χρεωστικές / πιστωτικές κάρτες,  

συνεταιριστικές και εμπορικές τράπεζες)          1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

Q2 Παρακαλώ όπως ταξινομήσετε την παρακάτω λίστα επιλέγοντας τις 10 κορυφαίες σας 

επιλογές, με βάση τη κλίμακα 1 (το θέμα που θα θέλατε περισσότερο να μάθετε), έως 10 (θέμα που 

θα θέλατε λιγότερο να μάθετε).  (Παρακαλώ τοποθετήστε τα 1 έως 10 στο κουτί) 
 

1. Προϋπολογισμός:   8. Η ασφάλεια των χρημάτων σας στον 
κυβερνοχώρο: 

 

2. Αποταμιεύσεις:   9. Επεξήγηση μισθού:  

3. Επένδυση σε μετοχές:   10. Δανεισμός χρημάτων χωρίς υποθήκες: 
 

 

4. Η δύναμη του ανατοκισμού:   11: Αγοράζοντας το πρώτο σπίτι σας:   

5. Υποθήκες:  12. Ασφάλεια:   

6. Συντάξεις:   13. Επιχειρηματική χρηματοδότηση:  

7. Πανεπιστημιακή χρηματοδότηση:  14. Κρυπτό-νομίσματα:  

  15. Προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός  

 

Q3 Παρακαλώ όπως σχολιάσετε τις επιλογές σας για την ερώτηση 1 ή την ερώτηση 2, (π.χ. έχετε 

ήδη εκπαιδευτεί ή έχετε προηγουμένως γνωρίσει ένα από τα θέματα), στο παρακάτω πλαίσιο, εάν 

επιθυμείτε.   
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Q4 Υπάρχουν θέματα σχετικά με την διαχείριση οικονομικών θεμάτων σε προσωπικό επίπεδο, τα 

οποία θα θέλατε να μάθετε, και δεν περιλαμβάνονται στην πιο πάνω λίστα; Αν ναι, παρακαλώ 

σημειώστε τα στο παρακάτω πλαίσιο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις περιεχομένου 

Υποθέτουμε ότι η ηλικία σας, το φύλο σας, το σχολείο που φοιτάτε και το ενδεχόμενο να έχετε σπουδάσει προηγουμένως 

διοίκηση επιχειρήσεων ή οικονομικά μπορεί να έχουν επηρεάσει τις απαντήσεις που δώσατε. Επομένως, θα σας 

παρακαλούσαμε όπως απαντήστε στα εξής: 
 

Όνομα *  ……………………………………………………………        Ηλικία ……………. 
 

Φύλο    Άνδρας / Γυναίκα 
 

Σχολείο/Πανεπιστήμιο φοίτησης   ………………………………………………………………………………………………… 
 

Έχετε σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων;  Ναί / Όχι 
 

Έχετε σπουδάσει οικονομικά;   Ναι / Όχι 
 

Οι γονείς ή ο κηδεμόνας σας έχει ολοκληρώσει το δικό τους ερωτηματολόγιο; Ναί / Όχι 

 

Σας ευχαριστούμε και πάλι για την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PFP (Προσωπικό 

Πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης), συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο. 

* Προαιρετικό πεδίο  

 

 

 

 

 

 

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν 

αποτελεί υποστήριξη του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των 

δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν". 


