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Ημερολόγιο Δράσεων στα πλαίσια του Global Money Week 2022  
(21-27 Μαρτίου 2022)* 

Ημερομηνία Δράση Οργανισμός** 

17 Μαρτίου 2022 
Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα: “Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός: 
Πρόκληση για το Μέλλον”. 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και Τράπεζα 
της Ελλάδος    

| Δελτίο Τύπου | Πρόσκληση | 

21 – 27 Μαρτίου 2022 
Ευαισθητοποίηση κοινού για τον θεσμό Global Money Week μέσω 
αναρτήσεων στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα.  

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

21 & 24 Μαρτίου 2022 
Έκδοση σύντομων Οδηγών για Επενδυτές: 
1. «7 βασικές ερωτήσεις προτού επενδύσεις» 
2. «Είναι η επένδυση σας πολύ καλή για να είναι αληθινή;» 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου  

| Δελτίο Τύπου | Οδηγός 1 | Οδηγός 2 | 

21 Μαρτίου  – 
20 Απριλίου 2022 

Ξεναγήσεις στο Νομισματικό Μουσείο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

21 Μαρτίου  – 
20 Απριλίου 2022 

Σειρά 6 εβδομαδιαίων διάλεξη με θέμα «Διαχείριση Προσωπικών 
Χρηματοοικονομικών Πόρων» (Personal Finance). 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία 
με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

| Δελτίο Τύπου / Δράση | 

22 Μαρτίου 2022 
Διαδικτυακή Συζήτηση με θέμα: “Ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός στην 
Κύπρο: Το πρόβλημα, οι συνέπειες και η αντιμετώπισή του”. 

Financial Wellbeing Institute  σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού 

Αθλητισμού και Νεολαίας 

| Δελτίο Τύπου | Πρόσκληση | 

23 Μαρτίου 2022 
Ανακοίνωση βράβευσης καλύτερης μεταπτυχιακής διατριβής σε θέματα 
Χρηματοοικονομικών, Νομισματικών, και Αγορών Κεφαλαίων. 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου  

| Δελτίο Τύπου | 

23 & 24 Μαρτίου 2022 Ξεναγήσεις στο Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου 

* Πολλές από τις δράσεις επεκτείνονται και μετά τη λήξη του Global Money Week (μέχρι και τις 20 Απριλίου 2022). 
** Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον κάθε οργανισμό κάνοντας κλικ στο όνομά του. 

https://www.centralbank.cy/
https://www.bankofgreece.gr/
https://www.bankofgreece.gr/
https://www.centralbank.cy/el/announcements/governor-17-03-2022
https://www.centralbank.cy/images/media/redirectfile/GMW/17-03-2022-CBC-BoG.pdf
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/home/
https://www.centralbank.cy/
https://www.centralbank.cy/
https://www.ucy.ac.cy/el/
https://www.cut.ac.cy/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/home/
https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=c4b381ad-1125-47f7-989a-80cfa8ef2ff5
https://www.cysec.gov.cy/el-GR/investor-protection/financial-education/news-publications/92176/
https://www.cysec.gov.cy/el-GR/investor-protection/financial-education/news-publications/92276/
https://www.centralbank.cy/
https://onek.org.cy/
https://www.cut.ac.cy/
https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=476970
https://onek.org.cy/seira-diadiktyakon-dialekseon-diacheirisi-prosopikon-chrimatooikonomikon-poron/
http://www.finwellinst.org/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.moec.gov.cy/
https://www.finwellinst.org/2022/03/19/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-financial-wellbeing-institute-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b5%cf%83/
https://www.finwellinst.org/wp-content/uploads/2022/03/OMILIES_globalmoneyweek.pdf
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/home/
https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f2d30f6a-c6cf-4048-8d40-38b2d1c6875a
https://www.boccf.org/el-GR/
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Δράσεις που θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του Global Money Week στα σχολεία και θα 
επεκταθούν μέχρι και τις 20 Απριλίου 2022  

Eγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) για Global Money Week* 

Δράση Οργανισμός 

Ανάγνωση εντύπου και προβολή παρουσίασης σε όλα τα τμήματα Λυκείων και ΤΕΣΕΚ σχετικά με τον θεσμό Global 
Money Week και την αναγκαιότητα της χρηματοοικονομικής παιδείας. Σχετική αφίσα θα αναρτηθεί στα σχολεία.  

ΥΠΠΑΝ σε συνεργασία με την ΚΤΚ 

Ετοιμασία περιπτέρων εντός των σχολικών μονάδων,  από τους καθηγητές/ήτριες Οικονομικών σε συνεργασία με τους 
μαθητές τους, όπου θα διεξάγονται διάφορες δραστηριότητες σχετικά με την οικονομία.  

ΥΠΠΑΝ 

Ανάθεση/ανάληψη μικρών ερευνών για θέματα οικονομικών που βρίσκονται στην επικαιρότητα – Σύνδεση του 
μαθήματος των Οικονομικών με ό,τι συμβαίνει στην παγκόσμια και κυπριακή οικονομία. 

ΥΠΠΑΝ 

Υλοποίηση δημιουργικών εργασιών από μαθητές/ήτριες με στόχο την ανάδειξη θεματικών που αφορούν τη 
χρηματοοικονομική παιδεία, όπως είναι η δημιουργία αφίσας για το Global Money Week, η δημιουργία παιγνιδιού, η 
δημιουργία βίντεο κτλ.  

ΥΠΠΑΝ 

Αξιοποίηση δημοσιευμάτων από εφημερίδες ή αποσπάσματα από δελτία ειδήσεων σχετικά με οικονομικά θέματα και 
συζήτησή τους στην τάξη, κατά τη διάρκεια των οικονομικών μαθημάτων. 

ΥΠΠΑΝ 

Οργάνωση διαδικτυακών “επισκέψεων” ή δια ζώσης μαθητών/τριών σε χώρους όπως το Μουσείο Ιστορίας της 
Κυπριακής Νομισματοκοπίας της Τράπεζας Κύπρου, το Νομισματικό Μουσείο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, εμπορικές τράπεζες, τοπικές επιχειρήσεις κτλ.    

ΥΠΠΑΝ σε συνεργασία με την ΚΤΚ, το 
ΧΑΚ, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης 

Κύπρου, τράπεζες κλπ. 

Αποστολή των δράσεων μαζί με φωτογραφικό υλικό στον οργανισμό ΟΟΣΑ για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Global 
Money Week. ΥΠΠΑΝ σε συνεργασία με την ΚΤΚ 

Διοργάνωση Διαλέξεων/διαδικτυακών συζητήσεων για τα ακόλουθα θέματα: 

1) Οικονομικός εγγραμματισμός 

2) Προσωπικός οικονομικός προγραμματισμός  

3) Το επάγγελμα του λογιστή στην Κύπρο σήμερα  

ΥΠΠΑΝ σε συνεργασία με: 

JA Cyprus και Σύνδεσμο Τραπεζών 

Κύπρου (1η Δράση) 

CFA Cyprus (2η Δράση) 

ICAEW Cyprus και ΣΕΛΚ (3η Δράση) 

* Μπορείτε να βρείτε την εγκύκλιο του ΥΠΠΑΝ, ενημερωτικό υλικό και ενημερωτικό βίντεο στον σύνδεσμο εδώ. 

http://www.moec.gov.cy/
https://www.centralbank.cy/el/home
http://www.moec.gov.cy/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.moec.gov.cy/
https://www.centralbank.cy/el/home
https://www.cse.com.cy/el-GR/home/
https://www.boccf.org/el-GR/
https://www.boccf.org/el-GR/
http://www.moec.gov.cy/
https://www.centralbank.cy/el/home
http://www.moec.gov.cy/
https://jacyprus.org/el/
https://acb.com.cy/?lang=el
https://acb.com.cy/?lang=el
https://cfa.org.cy/other/sindesmos-xrimatooikonomikon-analiton-kiprou-evgeny-tarakanov/
https://www.icaew.com/groups-and-networks/local-groups-and-societies/worldwide/cyprus-members
https://www.icpac.org.cy/selk/default.aspx
https://oikopm.schools.ac.cy/index.php/el/draseis/global-money-week



