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Στοχεύοντας σε μια κοινωνία όπου ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός θα αποτελεί 
προτεραιότητα, το όραμα της στρατηγικής είναι να βοηθήσει τους πολίτες στη λήψη 
ορθολογικών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, που θα συνεισφέρουν στη μακροπρόθεσμη 
χρηματοοικονομική ευημερία τους.
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Η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνει προτάσεις για 
την αντιμετώπιση μιας σύγχρονης πρόκλησης, του 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, πρόκλησης 
καθοριστικής για την οικονομική ευημερία και τις 
προοπτικές των πολιτών.  

Για την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), η 
προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητι-
σμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας στην 
Κύπρο αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς της 
στόχους. Ήδη από το 2018, η ΚΤΚ διεξήγαγε δει-
γματοληπτική έρευνα για τη διακρίβωση του επι-
πέδου του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού 
στο σύνολο του πληθυσμού στην Κύπρο, στη βάση 
πρότυπου ερωτηματολογίου του Οργανισμού Οι-
κονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Τα 
αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν την 
άμεση ανάγκη για βελτίωση του χρηματοοικονο-
μικού αλφαβητισμού στην Κύπρο. Ήταν δε πολύ 
χρήσιμα στην προετοιμασία της παρούσας πρό-
τασης Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρη-
ματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο και θα απο-
τελέσουν, μαζί με μελλοντικά επικαιροποιημένα 
στοιχεία, ένα σημαντικό εργαλείο και οδηγό στην 
εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής.  

Αναγνωρίζοντας την επιστημονικά τεκμηριω-
μένη σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβη-
τισμού, η ΚΤΚ στήριξε τη σύσταση, λειτουργία και 
το έργο της ad-hoc Επιτροπής για τη θέσπιση Εθνι-
κής Στρατηγικής για την προώθηση του χρημα-
τοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοι-
κονομικής παιδείας στην Κύπρο (Επιτροπή). Η 
συμβολή της ΚΤΚ προς το έργο της Επιτροπής ήταν 
ουσιαστική. Πέραν του συντονιστικού της ρόλου, 
περιλάμβανε στελέχωση Γραμματείας της Επιτρο-
πής από προσωπικό της ΚΤΚ αλλά και κατανομή 
επιπλέον ανθρώπινων πόρων για συνεισφορά στις 
εργασίες της. 

Η Επιτροπή συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 
και αποτελείται από μέλη που προέρχονται από 
την ΚΤΚ, η οποία είχε τον συντονισμό του όλου εγ-
χειρήματος, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουρ-
γείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας (ΥΠΠΑΝ), την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου και δύο εμπειρογνώμονες ακαδημαϊκούς, 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Επιτροπή συνεργάστηκε 
επίσης με επιστήμονες από τον διεθνή χώρο με 
εμπειρογνωμοσύνη στο αντικείμενο, οι οποίοι συ-
νέδραμαν σημαντικά στο έργο της.  

Η παρούσα Έκθεση είναι αποτέλεσμα επίπονης 
συλλογικής προσπάθειας και αποτελεσματικής συ-
νεργασίας μεταξύ των μελών της Επιτροπής και 
των εμπλεκόμενων στελεχών της ΚΤΚ. Το περιε-
χόμενο της Έκθεσης έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς 
έχει τεκμηριωθεί από πολυάριθμες μελέτες ότι η 
ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού 
και της χρηματοπιστωτικής παιδείας συνδέεται 
άμεσα με τη χρηματοοικονομική ευημερία των 
πολιτών. Αυτό ισχύει τόσο σε ατομικό επίπεδο, 
αλλά και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο, με έκ-
δηλο θετικό αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα μιας χώρας. Ειδικότερα στην πα-
ρούσα χρονική συγκυρία, στον απόηχο των χρη-
ματοοικονομικών κρίσεων που προηγήθηκαν τα 
τελευταία χρόνια, αλλά και των επιπτώσεων της 
πανδημίας, ο ρόλος του χρηματοοικονομικού αλ-
φαβητισμού στην ευημερία των πολιτών σε όλο 
τον κόσμο και στην προστασία τους από τις χρη-
ματοοικονομικές προκλήσεις και κινδύνους που 
ελλοχεύουν, καθίσταται ακόμα πιο κρίσιμος.  

Για τον λόγο αυτό, σε πολλές χώρες και ιδιαί-
τερα στις πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ), έχουν υιοθετηθεί εθνικές στρατηγικές για την 
προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητι-
σμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας. Η Κύ-

7Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Πρόλογος του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
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προς παραμένει μια από τις πολύ λίγες χώρες της 
ΕΕ από την οποία απουσίαζε μέχρι τώρα μια εθνική 
στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού και 
αυτό ακριβώς το πρόβλημα θεραπεύει η παρούσα 
Έκθεση. 

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει 
ήδη θέσει κατά το 2021 την εθνική στρατηγική για 
τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό ως μια από 
τις δράσεις στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας. Επομένως, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός 
ότι τόσο η ΚΤΚ όσο και το κράτος στο σύνολό του 
συμμερίζονται τους ίδιους προβληματισμούς για 
το μέλλον του χρηματοοικονομικού αλφαβητι-
σμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας στη 
χώρα μας.  

Όπως επιβεβαιώνει η διεθνής πρακτική, η 
εθνική στρατηγική κάθε χώρας για τον χρηματοοι-
κονομικό αλφαβητισμό πρέπει συνεχώς να ανανε-
ώνεται, να αξιολογείται, να αναβαθμίζεται και να 
επικαιροποιείται με βάση τις εμπειρίες από την 
εφαρμογή της, τις εξελίξεις και τον βαθμό αποτε-
λεσματικότητας που θα κρίνεται ότι έχει. Αυτονόητα 
το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και στη χώρα μας.  

Ελπίζουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θεσμοί και 
φορείς στην Κύπρο, καθώς και η Πολιτεία συνολικά, 
θα αγκαλιάσουν και θα στηρίξουν την εφαρμογή 
της Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του 

χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρη-
ματοοικονομικής παιδείας και ότι η στήριξη αυτή 
θα αποτελέσει μια έμπρακτη δράση κοινωνικής 
πολιτικής που θα οδηγήσει στη σημαντική βελ-
τίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και ιδι-
αίτερα των ευάλωτων οικονομικά ομάδων.  

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς 
όλους όσοι συνείσφεραν στην ολοκλήρωση του 
αξιόλογου αυτού έργου. Όλα τα μέλη της Επιτρο-
πής, η ομάδα των στελεχών της ΚΤΚ που είχαν 
ενεργό ρόλο στη στήριξη της Επιτροπής και την 
προετοιμασία και εκπόνηση της παρούσας Έκθε-
σης και οι επιστημονικοί συνεργάτες της Επιτροπής, 
εργάστηκαν φιλότιμα και με επαγγελματισμό, έχο-
ντας μοναδικό αγνό κίνητρο την ολοκλήρωση αυ-
τής της Έκθεσης που αποτελεί ορόσημο για τη 
χώρα μας. Η ποιότητα της συνεισφοράς τους αντι-
κατοπτρίζεται στο αξιόλογο και επιστημονικά τε-
κμηριωμένο αποτέλεσμα.  

Η υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για την 
προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητι-
σμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας θα είναι 
ένα καθοριστικό βήμα για τη βελτίωση της χρη-
ματοοικονομικής ευημερίας και του βιοτικού επι-
πέδου όλων των πολιτών της Κύπρου. Και είναι κα-
θήκον όλων μας, ο φιλόδοξος αυτός στόχος να 
επιτευχθεί. Το οφείλουμε τόσο στις τωρινές όσο 
και στις επόμενες γενιές.

8 Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Κωνσταντίνος Ηροδότου  
Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
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Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που χαιρετίζω την 
ολοκλήρωση της Έκθεσης της ad-hoc Επιτροπής 
για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλ-
φαβητισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας 
στην Κύπρο. Η Έκθεση αυτή αποτελεί το επιστέ-
γασμα συλλογικής προσπάθειας, εντατικής εργα-
σίας και συνεργασίας μεταξύ τεχνοκρατών της ΚΤΚ 
και των μελών της ad-hoc Επιτροπής, με τη συμ-
βολή επίσης εμπειρογνωμόνων συνεργατών. Κα-
θορίζει την απαρχή μιας νέας πρωτοβουλίας με 
στόχο τη βελτίωση του επιπέδου του χρηματοοι-
κονομικού αλφαβητισμού στη χώρα μας, μέσω 
μιας συνολικής και στρατηγικής προσέγγισης. 

Η πρόταση της ad-hoc Επιτροπής για Εθνική 
Στρατηγική για τον χρηματοοικονομικό αλφαβη-
τισμό και τη χρηματοοικονομική παιδεία στην Κύ-
προ βασίζεται σε ένα καθολικό σχεδιασμό που 
στοχεύει στην βελτίωση του επιπέδου του χρημα-
τοοικονομικού αλφαβητισμού στη χώρα μας και 
συνακόλουθα στην ενίσχυση της χρηματοοικονο-
μικής ευημερίας των πολιτών. Η παρούσα Έκθεση 
βασίστηκε σε επιστημονικά ευρήματα από την Κύ-
προ, στη συμβολή και προτάσεις ειδικών εμπει-
ρογνωμόνων στον τομέα του χρηματοοικονομι-
κού αλφαβητισμού, τόσο στην Κύπρο όσο και στο 
εξωτερικό, στις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ/INFE1 και σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 
Η Έκθεση λαμβάνει υπόψη το υφιστάμενο επίπεδο 
χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο, όπως 
έχει αντιπροσωπευτικά επιμετρηθεί από τη δει-
γματοληπτική έρευνα της ΚΤΚ το 2018, καθώς και 
άλλες αξιόλογες μελέτες και πρωτοβουλίες οι 
οποίες αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν στο πα-
ρελθόν από ενδιαφερόμενους φορείς. 

Εκ μέρους της ad-hoc Επιτροπής αλλά και προ-
σωπικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δι-
οικητή της ΚΤΚ, κύριο Κωνσταντίνο Ηροδότου για 

τη συνεχή και ουσιαστική στήριξή του κατά τη 
διάρκεια της προσπάθειας διεκπεραίωσης του έρ-
γου της Επιτροπής. Η διάχυτη αίσθηση στα μέλη 
της ad-hoc Επιτροπής και των συνεργατών τους 
ότι μια ανώτατη πολιτειακή αρχή ήταν συμπαρα-
στάτης και συμπορευόμενος με το έργο της, απο-
τέλεσε σημαντικό κίνητρο στην όλη προσπάθεια.  

Ευχαριστώ τα μέλη της ad-hoc Επιτροπής, τον 
Δρ Παναγιώτη Ανδρέου από το Τεχνολογικό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), τους Δρ Γιώργο Θεο-
χαρίδη και Γιώργο Καρατζιά από την Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς Κύπρου, την κυρία Αυγή 
Χρυσοστόμου Λαπαθιώτη από το Υπουργείο Οι-
κονομικών, τον Δρ Ανδρέα Μιλιδώνη από το Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου και την κυρία Ζιαννέτ Χατζη-
ιωσήφ από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ). Η συνεργασία 
μας υπήρξε ά. Επίσης ευχαριστώ την ομάδα της 
ΚΤΚ που στήριξε με ζήλο και επαγγελματισμό το 
έργο της ad-hoc Επιτροπής, και απαρτίζεται από 
τους πιο κάτω: Χριστιάνα Αργυρίδου-Δημητρίου, 
Κρίστια Δωρίτου, Ιωάννα Ευαγγέλου, Δρ Θεοδόση 
Καλλένο, Λένα Κλεάνθους, Μαρίνα Κωνσταντίνου, 
Μάριο Λουκά και Χάρη Χαραλάμπους, όπως επίσης 
και για την εξαιρετική συνεργασία μας, ευχαριστώ 
τους συνεργάτες των υπόλοιπων μελών της Επι-
τροπής Μαρίνα Ανδρέου (ΥΠΠΑΝ), Δρ Σοφία Ανυ-
φαντάκη (Τράπεζα της Ελλάδος και ΤΕΠΑΚ), Έλενα 
Καρκώτη (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), Ιωάννα Κων-
σταντινίδη (Υπουργείο Οικονομικών), Μαρί Λου-
ρουτζιάτη (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) και Φωτεινή 
Παναγή (Πανεπιστήμιο Κύπρου). 

Επίσης, εκ μέρους όλων των μελών της ad-hoc 
Επιτροπής ευχαριστώ θερμά τους εξωτερικούς 
επιστημονικούς μας συνεργάτες, Dr Adele Atkin-
son (Atkinson Financial Research and Policy και 
University of Birmingham, πρώην εμπειρογνώμο-

9Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

1. ΟΟΣΑ/INFE: Διεθνές Δίκτυο Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Χαιρετισμός του Προέδρου της ad-hoc Επιτροπής για την προώθηση του χρηματοοικονομικού 
αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο 
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νας του ΟΟΣΑ), Δρ Μαρία Δεμερτζή (Deputy Di-
rector at Bruegel, Brussels), τον Καθηγητή Μιχάλη 
Χαλιάσο (Goethe University, Frankfurt), τον Κα-
θηγητή Αλέξανδρο Μιχαηλίδη (Imperial College, 
London) και τον Καθηγητή Dennis Philip (Univer-
sity of Durham), οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά 
στον εμπλουτισμό και τεμκηρίωση των εισηγή-
σεων της Έκθεσης. Οι συνεργάτες αυτοί, με την 
πολύτιμη πολυετή εμπειρία τους στον τομέα συ-
νείσφεραν στο έργο της Επιτροπής με βάση βέλ-
τιστες πρακτικές από την ακαδημαϊκή έρευνα και 
εμπειρίες άλλων χωρών.  

Επίσης, επιθυμώ να ευχαριστήσω τη βουλεύ-
τρια κυρία Σάβια Ορφανίδου, η οποία εισηγήθηκε 
στις 25 Νοεμβρίου 2020 σε συνεδρία της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού 
τη σύσταση της ad-hoc Επιτροπής για την προ-
ώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού 
στην Κύπρο. Ακολούθησε, χωρίς χρονοτριβή, η σύ-
σταση και λειτουργία της ad-oc Επιτροπής και στή-
θηκαν οι μηχανισμοί στην ΚΤΚ για τον συντονισμό 
και τη στήριξη του έργου της.  

Το έργο της ad-hoc Επιτροπής είναι πιστεύω 
εξαιρετικά αξιόλογο και χρήσιμο. Προτείνει μια επι-
στημονική, τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη 
Εθνική Στρατηγική για ένα θέμα που αφορά όλους 
τους πολίτες, ιδιαίτερα τις οικονομικά πιο ευάλωτες 
ομάδες. Η ποιότητα του παραχθέντος έργου ανα-

δεικνύεται και από το γεγονός ότι ήδη, και με προ-
ϋπόθεση την υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής 
από το Υπουργικό Συμβούλιο στην Κύπρο το δεύ-
τερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, εξασφαλίστηκε 
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προς υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων της Εθνι-
κής Στρατηγικής. Φορέας υλοποίησης αυτού του 
έργου θα είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.  

Είμαι σίγουρος ότι η Πολιτεία και οι εμπλεκό-
μενοι θεσμοί θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπά-
θεια και θα υποστηρίξουν την εφαρμογή της 
Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του χρη-
ματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρημα-
τοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο. Η αποτελε-
σματική εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής 
αποτελεί, πιστεύω, τον καλύτερο τρόπο για ου-
σιαστική βελτίωση της χρηματοοικονομικής ευη-
μερίας των πολιτών, ιδιαίτερα των οικονομικά 
ευάλωτων ομάδων. 

Η επιτυχία της όλης προσπάθειας σημαίνει 
αυτόδηλα πολλά για τους πολίτες. Γι’ αυτό και 
ανάλογης σημασίας είναι και η ευθύνη της Πολι-
τείας και των εμπλεκόμενων φορέων για συνεχή 
και συνεπή προσήλωση στους στόχους της Εθνι-
κής Στρατηγικής. Η παρούσα έκθεση προσφέρε-
ται ως μια αξιόλογη αφετηρία αλλά και ένα εφαλ-
τήριο που θα προσδώσει δυναμική στην όλη 
προσπάθεια.  

10 Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Δρ. Γιώργος Κυριάκου 
 Ανώτερος Διευθυντής, 

Διεύθυνση Οικονομικών, Στατιστικής  
και Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας  

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου  
Πρόεδρος της ad-hoc Επιτροπής 
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Η Έκθεση2 παρουσιάζει την πρόταση της ad-hoc Επι-
τροπής για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για 
την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητι-
σμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο 
(εφεξής «ad-hoc Επιτροπή»). Η ad-hoc Επιτροπή συ-
στάθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και αποτελείται από 
μέλη που προέρχονται από την Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου (ΚΤΚ), η οποία έχει τον συντονιστικό ρόλο, το 
Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), την Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και δύο ακαδημαϊκά 
στελέχη εμπειρογνώμονες από το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το έργο 
της ad-hoc Επιτροπής υποστηριζόταν από Γραμματεία 
και προσωπικό από την ΚΤΚ που είχε ουσιαστικό ρόλο 
στη διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας, ετοιμασία κει-
μένων και εισηγήσεων προς την Επιτροπή αλλά και στην 
εν γένει συνολική προσπάθεια για ολοκλήρωση του έρ-
γου. Τα μέλη της Επιτροπής υποστηρίζονταν επίσης 
από δικούς τους συνεργάτες. Τέλος, η ad-hoc Επιτροπή 
συνεργάστηκε με εξωτερικούς επιστήμονες με πολυετή 
πείρα και εξειδίκευση στο αντικείμενο.  

Η πρόταση για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατη-
γικής, όπως αποτυπώνεται στην παρούσα Έκθεση, εί-
ναι στη βάση διεθνών βέλτιστων πρακτικών και έχει 
ως στόχο το όφελος των πολιτών και της κοινωνίας 
ευρύτερα. Η χρησιμότητά της υπογραμμίζεται από το 
γεγονός ότι η Κύπρος παραμένει μία από τις πολύ λίγες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς Εθνική Στρατη-
γική για την αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού 
αναλφαβητισμού. 
H ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητι-
σμού αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, ειδικότερα 
τα τελευταία χρόνια, και έχει άμεσα συνδεθεί από 
επιστημονικές έρευνες με τη χρηματοοικονομική 
ευημερία των πολιτών. Σύμφωνα με τον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), 
ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός ορίζεται ως 

ο συνδυασμός των γνώσεων, των δεξιοτήτων, της 
συμπεριφοράς και της νοοτροπίας που απαιτού-
νται για τη λήψη ορθολογικών χρηματοοικονομι-
κών αποφάσεων και, κατ’ επέκταση, για την επί-
τευξη ατομικής χρηματοοικονομικής ευημερίας.  

Στις σύγχρονες κοινωνίες, και ιδίως στον 
απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της τρέ-
χουσας συγκυρίας της πανδημίας, καθώς και των 
διεθνών επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην 
Ουκρανία, αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο ο 
ρόλος του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού για 
την ευημερία των πολι-
τών και την ανθεκτικό-
τητά τους σε περιόδους 
αυξημένης αβεβαι-
ότητας. Επιπρόσθετα, η 
παγκοσμιοποίηση των 
αγορών και η ραγδαία 
ψηφιοποίηση του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα, 
έχουν ενισχύσει την 
ανάγκη για περαιτέρω, 
πιο αποδοτική και με πιο συντονισμένο τρόπο χρη-
ματοοικονομική επιμόρφωση των πολιτών.  

Δυστυχώς, όπως καταδεικνύεται από διάφορες 
διεθνείς επιστημονικές μελέτες, ακόμα και σε ανα-
πτυγμένες χώρες, ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών 
δεν κατανοεί επαρκώς βασικές χρηματοοικονομι-
κές έννοιες, όπως είναι ο δανεισμός, οι επενδύσεις, 
η σημασία της αποταμίευσης, του οικογενειακού 
προϋπολογισμού και της διαχείρισης του ρίσκου. 
Η έλλειψη γνώσεων σε βασικές χρηματοοικονομι-
κές έννοιες καθιστά τα άτομα πιο επιρρεπή στη 
λήψη λανθασμένων οικονομικών αποφάσεων με 
αρνητικές συνέπειες για την ατομική και οικογε-
νειακή τους ευημερία.  

Τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας 
της ΚΤΚ για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό 

11Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

2. Το παρόν αποτελεί μία εκτεταμένη σύνοψη της Έκθεσης, στα ελληνικά. Η Έκθεση της ad-hoc Επιτροπής, στα αγγλικά, συμπερι-
λαμβανομένης της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας της ΚΤΚ και της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, θα είναι 
διαθέσιμη σύντομα.

Περίληψη

η ενίσχυση του χρηματοοικο-
νομικού αλφαβητισμού απο-
τελεί παγκόσμια πρόκληση, 
ειδικότερα τα τελευταία χρό-
νια, και έχει άμεσα συνδεθεί 
από επιστημονικές έρευνες με 
τη χρηματοοικονομική ευημε-
ρία των πολιτών 

“

”
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αναδεικνύουν τα σχετικά χαμηλά επίπεδα χρημα-
τοοικονομικού αλφαβητισμού στον ευρύτερο πλη-
θυσμό της Κύπρου. Η μέση βαθμολογία χρηματο-
οικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο είναι κάτω 
από το επίπεδο που ορίζει ο ΟΟΣΑ ως επαρκές για 
να θεωρείται κάποιος χρηματοοικονομικά εγγράμ-
ματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας της ΚΤΚ ανέ-
δειξαν επίσης συγκεκριμένες ομάδες ατόμων που 
έχουν αυξημένη ανάγκη χρηματοοικονομικής επι-
μόρφωσης, όπως είναι οι νέοι, οι άνεργοι, οι πολίτες 
που προέρχονται από νοικοκυριά που ταξινομού-
νται στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, οι πολί-
τες με χαμηλό επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης, οι 
γυναίκες, καθώς και τα άτομα που δεν διδάχθηκαν 
οικονομικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Παρόλο που ο χρηματοοικονομικός αλφαβητι-
σμός αφορά πρωτίστως τους πολίτες σε ατομικό 
επίπεδο, η Πολιτεία οφείλει, επίσης, να παρέμβει 
με στόχο την ενίσχυση του επιπέδου χρηματοοι-
κονομικού αλφαβητισμού και την προώθηση της 
χρηματοοικονομικής παιδείας για σημαντικούς και 
θεμελιώδεις λόγους. Πρώτον, ο χρηματοοικονομι-
κός αναλφαβητισμός έχει εντονότερες συνέπειες 
για τις πιο οικονομικά ευάλωτες ομάδες. Ως εκ τού-
του, η παρέμβαση της Πολιτείας κρίνεται αιτιολο-
γημένη στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής για 
την προστασία των ευάλωτων ομάδων. Δεύτερον, 
ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός μπορεί να 
έχει αρνητικές επιδράσεις στη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα αν για παράδειγμα οδηγήσει σε υπερ-
δανεισμό μεγάλης μερίδας δανειοληπτών με απο-
τέλεσμα την αδυναμία αποπληρωμής των δανείων 
τους. Παράλληλα, δημιουργεί εμπόδια στην απο-
τελεσματική μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, 
η οποία εξαρτάται σημαντικά από τον τρόπο που 
οι πολίτες εκλαμβάνουν τις νομισματικές αποφά-
σεις των κεντρικών τραπεζών. Τέλος, αυξάνει την 
ασυμμετρία στην πληροφόρηση για τις συναλλα-

γές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανταγω-
νιστικές ανισορροπίες και στρεβλώσεις, με αποτέ-
λεσμα κατώτερες από τις βέλτιστες αποδόσεις στην 
ελεύθερη, αγορά. Γενικότερα, η ενίσχυση των χρη-
ματοοικονομικών γνώσεων λειτουργεί θετικά στην 
ανθεκτικότητα της οικονομίας, οδηγεί σε βελτίωση 
της οικονομικής σταθερότητας αλλά και της ευη-
μερίας του συνόλου των πολιτών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η 
ΚΤΚ, στα πλαίσια της διαμόρφωσης της Εθνικής 
Στρατηγικής (όπως παρουσιάζονται στο Παράρ-
τημα Ι), έχουν πραγματοποιηθεί πολλές δράσεις για 
την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβη-
τισμού στην Κύπρο από διάφορους ενδιαφερόμε-
νους φορείς, συμπεριλαμβανομένων εθνικών επο-
πτικών αρχών, επαγγελματικών συνδέσμων, 
πανεπιστημίων και άλλων οργανώσεων. Aν και οι 
προσπάθειες αυτές ήταν αξιόλογες, γίνεται σαφής 
η ανάγκη για συντονισμό των μεμονωμένων δρά-
σεων δεδομένου ότι σήμερα παρατηρείται τόσο 
αλληλοεπικάλυψη των δράσεων όσο και περιστα-
σιακή επίδραση αυτών σε ένα μόνο μικρό μέρος 
του πληθυσμού. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, μια συ-
ντονισμένη και καλά σχεδιασμένη προσπάθεια στο 
πλαίσιο μίας Εθνικής Στρατηγικής, μπορεί να οδη-
γήσει σε πιο συστηματική, στοχευμένη και αποτε-
λεσματική προώθηση του χρηματοοικονομικού αλ-
φαβητισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας. 

Μετά από εκτενή ανάλυση και αξιολόγηση διά-
φορων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της χρη-
ματοοικονομικής παιδείας ανά τον κόσμο, τις ει-
σηγήσεις των επιστημονικών συνεργατών και 
ενδιαφερόμενων μερών στην Κύπρο, αλλά και 
των συμπερασμάτων σχετικών επιστημονικών με-
λετών, η ad-hoc Επιτροπή παρουσιάζει στην πα-
ρούσα Έκθεση το όραμα και την αποστολή της 
Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του χρη-
ματοοικονομικού αλφαβητισμού, τους βασικούς 
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στρατηγικούς της στόχους, και τις προτεινόμενες 
δράσεις και πρωτοβουλίες. Περαιτέρω, η Έκθεση 
παρουσιάζει τη δομή της διακυβέρνησης του 
νέου οργάνου/Επιτροπής που θα αναλάβει την 
εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής, εφόσον η 
υφιστάμενη ad-hoc Επιτροπή έχει συμβουλευτικό 
χαρακτήρα και δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες. 

Το προτεινόμενο όραμα και η αποστολή του 
οργάνου που θα είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση 
της Εθνικής Στρατηγικής έχουν ως εξής: 

 
Όραμα: «Η ενδυνάμωση των πολιτών στην Κύπρο 
μέσω των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτού-
νται για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής τους 
ευημερίας». 
 
Αποστολή: «Η προώθηση του χρηματοοικονομικού 
αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας 
ανάμεσα στους πολίτες με στόχο να συμβάλουν στην 
αποτελεσματική διαχείριση των χρηματοοικονομικών 
τους πόρων και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της χρη-
ματοοικονομικής τους ευημερίας». 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το πιο πάνω όραμα και απο-
στολή, την κυπριακή πραγματικότητα, το υφιστά-
μενο επίπεδο χρηματοοικονομικών γνώσεων των 
Κυπρίων, καθώς και τις στάσεις και συμπεριφορές 
τους σε σχέση με χρηματοοικονομικά θέματα, προ-
τείνονται ως στρατηγικοί στόχοι της Εθνικής Στρα-
τηγικής τα πιο κάτω: 
(1) η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη 

σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητι-
σμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας για 
τους ίδιους και τις οικογένειές τους,  

(2) η ενδυνάμωση των πολιτών, ξεκινώντας από 
τους νέους, με βασικές χρηματοοικονομικές δε-
ξιότητες, με σκοπό να διαχειρίζονται αποτελε-
σματικά τα προσωπικά ή οικογενειακά τους 

χρηματοοικονομικά ώστε να βελτιώσουν τη 
χρηματοοικονομική τους ευημερία 

(3) η ευαισθητοποίηση των πολιτών και ενίσχυση 
των δεξιοτήτων τους σχετικά με την ανάγκη 
επαρκούς προγραμματισμού σε θέματα ασφά-
λισης και συνταξιοδότησης, και  

(4) η αύξηση της γνώσης των πολιτών σχετικά με 
ψηφιακά χρηματοοικονομικά προϊόντα και 
υπηρεσίες και τους ενδεχόμενους κινδύνους 
που ενέχει η χρήση τους. 

 
Στη βάση του οράματος, της αποστολής και των 
στρατηγικών στόχων, η Έκθεση περιλαμβάνει ένα 
προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης και μια προτεινό-
μενη δομή διακυβέρνησης για τη δημιουργία 
ενός οργάνου η οποία θα αναλάβει την εφαρμογή 
της Στρατηγικής.  

Όσον αφορά τις προτεινόμενες δράσεις για 
την Εθνική Στρατηγική, αυτές αφορούν στην: 
(1) ευαισθητοποίηση του κοινού για τον χρηματο-

οικονομικό αλφαβητισμό μέσω στοχευμένης 
επικοινωνίας και διαφόρων εκδηλώσεων, 

(2) προώθηση χρηματοοικονομικής παιδείας στη 
δημόσια εκπαίδευση, 

(3) προώθηση της δια βίου μάθησης, 
(4) δημιουργία ιστοτόπου και εφαρμογής για έξυ-

πνες συσκευές (τηλέφωνα, ταμπλέτες), 
(5) ενίσχυση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών 

στην Κύπρο, 
(6) εκπαίδευση των εκπαιδευτών χρηματοοικονο-

μικής παιδείας. 
 
Όσον αφορά τη δομή διακυβέρνησης του οργά-
νου που θα αναλάβει την εφαρμογή της Εθνικής 
Στρατηγικής, γίνεται εισήγηση όπως το όργανο 
αυτό ονομαστεί Κυπριακή Επιτροπή για τον Χρη-
ματοοικονομικό Αλφαβητισμό και Παιδεία (ΚΕ-
ΧΑΠ). Η προτεινόμενη Επιτροπή θα απαρτίζεται 
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από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ομάδα Συντο-
νισμού και Διαχείρισης, την Επιστημονική Συμ-
βουλευτική Επιτροπή, τις Θεματικές Ομάδες Ερ-
γασίας και την Ομάδα των Ενδιαφερόμενων 
Μερών. Προτείνεται όπως στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΚΕΧΑΠ λαμβάνουν μέρος οι επικεφα-
λής των ακόλουθων τουλάχιστον πολιτειακών θε-
σμών: 
(α) Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Προεδρεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου) 
(β) Υπουργεία και πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο 

Οικονομικών και το Υπουργείο Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), του-
λάχιστον 

(γ) Εθνικές εποπτικές αρχές, δηλαδή η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και η Υπηρεσία Ελέγ-
χου Ασφαλιστικών Εταιρειών. 

 
Για μια μεταβατική περίοδο μερικών μηνών προ-
τείνεται η παρούσα ad-hoc Επιτροπή να λειτουργεί 

ως ομάδα συντονισμού και διαχείρισης μέχρι την 
ολοκλήρωση της θεσμικής δομής. 

Η Εθνική Στρατηγική και οι δράσεις της θα πρέ-
πει να αξιολογούνται και να αναθεωρούνται σε 
προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, λαμβάνο-
ντας υπόψη την αποτελεσματικότητα ως προς την 
επίτευξη των στρατηγικών της στόχων αλλά και τις 
κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο.  

Η επιτυχία της Εθνικής Στρατηγικής θα εξαρ-
τηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ευαισθητοποίηση 
του κοινού για τη σημασία της χρηματοοικονομι-
κής επιμόρφωσης και τις θετικές της συνέπειες 
προς όλους. Εξίσου σημαντική και απαραίτητη είναι 
η στήριξη της Πολιτείας αλλά και όλων των ενδια-
φερόμενων μερών ώστε οι διάφορες πρωτοβου-
λίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Έκθεση 
να εφαρμοστούν με επιτυχία. Η προσπάθεια θα 
πρέπει να είναι συνεχής και απρόσκοπτη, καθώς 
τα οφέλη αφορούν στο μεσοπρόθεσμο και μακρο-
πρόθεσμο μέλλον.
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Έκθεση για τη διαμόρφωση Εθνικής  
Στρατηγικής για την προώθηση του  

χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της 
χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο: 
Η πρόταση της αρμόδιας ad-hoc Επιτροπής 
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Εισαγωγή 
 
Η ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού 
αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, ειδικότερα τα τελευ-
ταία χρόνια, και έχει άμεσα συνδεθεί από επιστημο-
νικές έρευνες με τη χρηματοοικονομική ευημερία 
των πολιτών. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομι-
κής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο χρημα-
τοοικονομικός αλφαβητισμός ορίζεται ως ο συνδυα-
σμός των γνώσεων, των δεξιοτήτων, της 
συμπεριφοράς και της νοοτροπίας που απαιτούνται 

για τη λήψη ορθολο-
γικών χρηματοοικονο-
μικών αποφάσεων και, 
κατ’ επέκταση, για την 
επίτευξη ατομικής οι-
κονομικής ευημερίας.  

Στις σύγχρονες κοινωνίες, και ιδίως στον 
απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της 
τρέχουσας συγκυρίας της πανδημίας αλλά και των 
γεωπολιτικών επιπτώσεων του πολέμου στην Ου-
κρανία αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο ο ρόλος 
του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού για τη 
βελτίωση της χρηματοοικονομικής ευημερίας των 
πολιτών και τη μείωση της χρηματοοικονομικής 
ευθραυστότητάς τους σε περιόδους αυξημένης 
αβεβαιότητας. Επιπρόσθετα, η παγκοσμιοποίηση 
των αγορών και η ψηφιοποίηση στον χρηματοπι-
στωτικό τομέα που εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθ-
μούς, έχουν ενισχύσει την ανάγκη για περαιτέρω, 
πιο αποδοτική και πιο συντονισμένη χρηματοοι-
κονομική επιμόρφωση των πολιτών.  

Δυστυχώς, παρά τη σημασία του χρηματοοι-
κονομικού αλφαβητισμού, όπως καταδεικνύεται 

από τα ευρήματα διάφορων διεθνών επιστημονι-
κών μελετών, ένα μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου 
πληθυσμού θεωρείται ότι είναι χρηματοοικονομικά 
αναλφάβητο3. Για παράδειγμα οι πολίτες φαίνεται 
να μην κατανοούν επαρκώς βασικές χρηματοοι-
κονομικές έννοιες, όπως είναι ο δανεισμός, ο ανα-
τοκισμός, η απόδοση και το ρίσκο. Οι αδυναμίες 
αυτές επιβεβαιώνονται και για την περίπτωση της 
Κύπρου, όπως επεξηγείται πιο κάτω. 

 
1. Επιστημονικά Ευρήματα για την Κύπρο 
 
Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει συνοπτικά τα 
επιστημονικά ευρήματα της δειγματοληπτικής 
έρευνας που διεξήγαγε η Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου (ΚΤΚ) για τον Χρηματοοικονομικό Αλφα-
βητισμό στην Κύπρο («Έρευνα της ΚΤΚ») και ολο-
κληρώθηκε το 2018. Η διαμόρφωση της Εθνικής 
Στρατηγικής (αποστολή, στόχοι και δράσεις) στη-
ρίχθηκε στα αποτελέσματα της έρευνας της ΚΤΚ 
η οποία αποτελεί μία αντιπροσωπευτική και πε-
ριεκτική έρευνα, τόσο σε επίπεδο κάλυψης του 
πληθυσμού όσο και σε επίπεδο εύρους των ερω-
τήσεων4. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας της ΚΤΚ, η οποία 
βασίστηκε στη Μεθοδολογία του ΟΟΣΑ, καταδει-
κνύουν το χαμηλό επίπεδο χρηματοοικονομικού 
αλφαβητισμού στην Κύπρο, τις έννοιες χρηματο-
οικονομικής γνώσης στις οποίες οι πολίτες φαίνεται 
να υστερούν περισσότερο, καθώς και τις ομάδες 
του πληθυσμού με τη μεγαλύτερη ανάγκη για χρη-
ματοοικονομική εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα κα-
ταδεικνύουν επίσης, τη σημαντική συσχέτιση με-
ταξύ χρηματοοικονομικής γνώσης5 και οικονομικής 

16 Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

3. Βλ. OECD (2020) και Klapper, Lusardi, and van Oudheusden (2015) μεταξύ άλλων. 
4. Στην Κύπρο έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες μελέτες για το επίπεδο του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, (βλ. Andreou 

and Anyfantaki, 2021, Andreou and Philip, 2018, Έρευνα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, 2010 και η έρευνα Kallenos, Mi -
lidonis, Nishiotis and Zenios, 2022) με σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία αξιοποιήθηκαν για περαιτέρω τεκμηρίωση του προ-
βλήματος στην Κύπρο και την ανάγκη διαμόρφωσης μιας Εθνικής Στρατηγικής. 

5. Η ανάλυση τόσο εδώ, όσο και γενικότερα στην Έκθεση, επικεντρώνεται κυρίως στη μέτρηση της χρηματοοικονομικής γνώσης, 
κατ’ αναλογία και με διεθνείς πρακτικές. 
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γκόσμιου πληθυσμού θεωρεί-
ται ότι είναι χρηματοοικονο-
μικά αναλφάβητο
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ευθραυστότητας, ενώ παράλληλα φανερώνουν τη 
μεγάλη σημασία που έχει η σχολική εκπαίδευση 
στην ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβη-
τισμού για τους μαθητές και την κοινωνία γενικό-
τερα6. Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας 
παρατίθενται πιο κάτω: 

Πρώτον, τα αποτελέσματα της Έρευνας της ΚΤΚ 
καταδεικνύουν ότι τα σχετικά χαμηλά επίπεδα χρη-
ματοοικονομικής γνώσης αφορούν τον ευρύτερο 
πληθυσμό της Κύπρου. Ο μέσος όρος βαθμολογίας 
του επιπέδου χρηματοοικονομικής γνώσης στην 
Κύπρο είναι 4,78 από τα 7 και είναι χαμηλότερος 
από τη βαθμολογία που έχει ορίσει ο ΟΟΣΑ ως 
κατώτατο επίπεδο για να θεωρείται κάποιος ως 
χρηματοοικονομικά εγγράμματος7. Αντίστοιχα 
αποτελέσματα από τη βιβλιογραφία, υποδει-
κνύουν ότι το ποσοστό των ατόμων που θεωρού-
νται χρηματοοικονομικά εγγράμματοι στην Κύπρο 
είναι λίγο περισσότερο από το 1/3 του συνολικού 
πληθυσμού8,9. 

Δεύτερον, τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι, 
παρά το γεγονός ότι οι πολίτες φαίνεται να γνωρί-
ζουν κάποιες βασικές χρηματοοικονομικές έν-
νοιες, όπως το απλό επιτόκιο και ο πληθωρισμός, 
δεν φαίνεται να κατανοούν επαρκώς πολύ σημα-
ντικές έννοιες, όπως ο ανατοκισμός και η διαφο-
ροποίηση του ρίσκου, των οποίων η έλλειψη εν-
δεχομένως να σχετίζεται με τις δραματικές 
επιπτώσεις των χρηματοοικονομικών κρίσεων που 
αντιμετώπισε η Κύπρος. Συγκεκριμένα, μόνο το 
44,7% του δείγματος φαίνεται να κατανοεί την έν-
νοια του ανατοκισμού, εύρημα που ενδεχομένως 
να μπορεί εν μέρει να επεξηγήσει την τρέχουσα 

δυσχερή οικονομική κατάσταση των κυπριακών 
νοικοκυριών, το ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων, καθώς και τα υψηλά επί-
πεδα ιδιωτικού χρέους. Η έλλειψη επαρκούς κα-
τανόησης της έννοιας του ανατοκισμού συνάδει 
επίσης και με στοιχεία από το γραφείο του Χρη-
ματοοικονομικού Επιτρόπου που υποδηλώνουν 
ότι ένας από τους λόγους που ορισμένοι δανει-
ολήπτες κατέληξαν να μην εξυπηρετούν τα δάνειά 
τους ήταν η άγνοιά τους σχετικά με το γεγονός 
ότι ο ανατοκισμός μπορεί να αυξήσει δραματικά 
το χρέος με την πάροδο του χρόνου10. Αντίστοιχα, 
μόνο ένας στους δύο πολίτες (51,2%) φαίνεται να 
αντιλαμβάνεται τη σημασία της διαφοροποίησης 
ρίσκου, με πιθανό αρνητικό αντίκτυπο στη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων και με πιθανή συνέπεια 
την υπερβολική ανάληψη επενδυτικών κινδύνων. 
Παράλληλα, η συγκεκριμένη έλλειψη γνώσης θα 
μπορούσε, μεταξύ άλλων, να συνδεθεί με τη χρη-
ματιστηριακή κρίση κατά την περίοδο 1999-2000 
και την τραπεζική, οικονομική κρίση το 2013, όπου 
φάνηκε ότι ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού 
στην Κύπρο δεν διέθετε επαρκείς επενδυτικές 
γνώσεις και κατανόηση της σχέσης μεταξύ από-
δοσης και επενδυτικού κινδύνου, με αποτέλεσμα 
την υπερβολική ανάληψη ρίσκου. 

Είναι σαφές ότι τα πιο πάνω σε καμία περί-
πτωση δεν αποδεικνύουν ότι υπάρχει σχέση αι-
τίας-αιτιατού μεταξύ του χρηματοοικονομικού 
αναλφαβητισμού και των κρίσεων που έπληξαν 
τα νοικοκυριά στην Κύπρο. Οι κρίσεις αυτές ήταν 
πολυδιάστατες με πολλές αιτίες που μπορούν να 
αποδοθούν, κυρίως, στις διαρθρωτικές αδυνα-
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6. Αναλυτικά τα αποτελέσματα θα καταγράφονται στην αγγλική έκδοση της Έκθεσης.  
7. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ/INFE (International Network on Financial Education) ένα άτομο ταξινομείται ως χρημα-

τοοικονομικά εγγράμματο εάν απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον 5 από τις 7 ερωτήσεις χρηματοοικονομικών γνώσεων (βαθμο-
λογία 5 στα 7 ή υψηλότερη). 

8. Βλ. Andreou και Anyfantaki (2021) και Klapper, Lusardi and van Oudheusden (2015). 
9. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρούνται σε πρόσφατη ανάλυση που διεξήχθη από την ΚΤΚ χρησιμοποιώντας αναθεωρημένα 

στοιχεία από τη δειγματοληπτική έρευνα με θέμα τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις καταναλωτικές συνήθειες των νοι-
κοκυριών (Eurosystem Household Finance and Consumption Survey, 2021). 

10. Άρθρο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, ημερομηνίας 2/11/2017 στην Εφημερίδα “Μάχη”  
https://www.maxh.com.cy/gammanuomegamuepsilonsigma/2732668
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μίες της κυπριακής οικονομίας, οι οποίες ωστόσο 
δεν αναλύονται στην παρούσα Έκθεση. Αυτό 
όμως που υποδηλούν τα επιστημονικά ευρή-
ματα, είναι ότι τα ανεπαρκή επίπεδα χρηματοοι-
κονομικού αλφαβητισμού ενδεχομένως να επι-
δείνωσαν τον αντίκτυπο αυτών των γεγονότων 
στη χρηματοοικονομική ευημερία των πολιτών 
της Κύπρου, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλο-
γικό επίπεδο. 

Τρίτον, η Έρευνα της ΚΤΚ επιβεβαιώνει τη σχέση 
μεταξύ του επιπέδου χρηματοοικονομικών γνώσεων 

των ατόμων και της οι-
κονομικής ευθραυ-
στότητάς τους11. Τα 
άτομα που διαθέτουν 
υψηλότερο επίπεδο 
χρηματοοικονομικής 
γνώσης φαίνεται να 
έχουν μεγαλύτερη ικα-
νότητα να ανταπεξέρ-
χονται σε απρόσμενα 

δυσμενή συμβάντα που επηρεά ζουν την οικονομική 
τους ευημερία. Συγκεκριμένα, τα άτομα που δηλώ-
νουν στην έρευνα ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν 
να καλύπτουν τα έξοδα διαβίωσής τους για τουλάχι-
στον 6 μήνες σε περίπτωση απώλειας του εισοδή-
ματός τους (χωρίς να καταφύγουν σε δανεισμό), 
έχουν υψηλότερο επίπεδο χρηματοοικονομικής γνώ-
σης σε σχέση με το υπόλοιπο δείγμα. Το πιο πάνω 
εύρημα υποδηλοί ότι η ενίσχυση του χρηματοοικο-
νομικού αλφαβητισμού μπορεί να λειτουργήσει θε-
τικά στη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα των ατό-
μων και νοικοκυριών12. 

Τέταρτον, τα αποτελέσματα της Έρευνας της 

ΚΤΚ αναδεικνύουν τις πληθυσμιακές ομάδες με 
το χαμηλότερο επίπεδο χρηματοοικονομικών 
γνώσεων13. Όπως αναμένεται, αυτές οι πληθυ-
σμιακές ομάδες αποτελούν επίσης και τις ομάδες 
του πληθυσμού με το υψηλότερο επίπεδο χρη-
ματοοικονομικής ευθραυστότητας. Πιο συγκεκρι-
μένα, τα νεότερα άτομα (ηλικιακή ομάδα 18-29), 
τα οποία επίσης δηλώνουν ότι δεν λαμβάνουν 
μέρος στη λήψη των χρηματοοικονομικών απο-
φάσεων του νοικοκυριού τους, έχουν το χαμηλό-
τερο ποσοστό ορθών απαντήσεων σε όλες σχε-
δόν τις ερωτήσεις χρηματοοικονομικών γνώσεων, 
σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. 
Επιπλέον, τα νεότερα άτομα φαίνεται να αποτε-
λούν την πιο χρηματοοικονομικά εύθραυστη 
ομάδα του πληθυσμού. 

Τα αποτελέσματα φανερώνουν επίσης ότι οι 
γυναίκες υστερούν σε θέματα χρηματοοικονομικής 
γνώσης και χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη χρη-
ματοοικονομική ευθραυστότητα σε σχέση με τους 
άνδρες. Ωστόσο, με βάση τις απαντήσεις τους, οι 
γυναίκες φαίνεται ότι αναγνωρίζουν την έλλειψη 
χρηματοοικονομικών γνώσεών τους. Ως εκ τούτου, 
τα προγράμματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευ-
σης δύνανται να είναι πιο αποτελεσματικά για τις 
γυναίκες.  

Επίσης, άτομα που έχουν ολοκληρώσει σχολική 
εκπαίδευση, μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
υστερούν αρκετά σε σχέση με πολίτες που έχουν 
ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε όλες τις 
μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για την αξιολό-
γηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων. Επιπρό-
σθετα, άτομα που προέρχονται από νοικοκυριά τα 
οποία ταξινομούνται στα χαμηλά εισοδηματικά 
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11. Για τους σκοπούς της Έρευνας της ΚΤΚ, ένα άτομο θεωρείται ως «χρηματοοικονομικά εύθραυστο» όταν, χωρίς να καταφύγει σε 
δανεισμό ή άλλη οικονομική στήριξη, αδυνατεί να καλύψει τις οικονομικές του ανάγκες για περισσότερο από 6 μήνες, μετά από 
μία απρόσμενη απώλεια της κύριας πηγής εισοδήματός του. 

12. Τα αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται με τα ευρήματα της πρόσφατης μελέτης Andreou, Anyfantaki and Atkinson (2022), η οποία 
διαπιστώνει μια ισχυρή και στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικής γνώσης και οικονομικής ευθραυ-
στότητας των νοικοκυριών. 

13. Τα ευρήματα υποστηρίζονται επίσης από τη συμπληρωματική ανάλυση των Andreou and Philip (2018) που έγινε για τους σκο-
πούς αυτής της Έκθεσης. 

η ενίσχυση του χρηματοοικο-
νομικού αλφαβητισμού μπο-
ρεί να λειτουργήσει θετικά 
στη χρηματοοικονομική αν-
θεκτικότητα των ατόμων και 
νοικοκυριών, τόσο βραχυ-
πρόθεσμα όσο και μακροπρό-
θεσμα

“

”
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στρώματα χαρακτηρίζονται από σχετικά χαμηλά 
επίπεδα χρηματοοικονομικών γνώσεων σε σύ-
γκριση με εκείνα που προέρχονται από νοικοκυριά 
με υψηλότερο εισόδημα. Παρομοίως, άτομα που 
δεν εργάζονται έχουν λιγότερες χρηματοοικονο-
μικές γνώσεις και είναι πιο εύθραυστοι χρηματο-
οικονομικά σε σύγκριση με άτομα που εργάζονται.  

Τέλος, ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της 
Έρευνας της ΚΤΚ σχετίζεται με την επίδραση της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης κατά τη διάρ-
κεια των σχολικών χρόνων στη χρηματοοικονομική 
γνώση. Τα αποτελέσματα υποδηλούν μια ισχυρή 
συσχέτιση μεταξύ της εκπαιδευτικής κατεύθυνσης 
(κλάδου/επιλεγόμενων μαθημάτων) στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση και του επιπέδου χρηματοοι-
κονομικών γνώσεων. Συγκεκριμένα, άτομα που 
έχουν ακολουθήσει κατεύθυνση σχετική με τα οι-
κονομικά κατά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
έχουν συνολικά υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας 
χρηματοοικονομικών γνώσεων, σε σχέση με τους 
πολίτες που έχουν ακολουθήσει οποιαδήποτε άλλη 
κατεύθυνση (5,23 από τα 7 και 4,63 από τα 7, αντί-
στοιχα)14. 

Η θετική σχέση μεταξύ των μαθημάτων οικο-
νομικών κατά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 
της χρηματοοικονομικής γνώσης επιβεβαιώνεται 
και από το ποσοστό ορθών απαντήσεων στις επι-
μέρους ερωτήσεις χρηματοοικονομικής γνώσης. 
Το ποσοστό ορθών απαντήσεων ανά ερώτηση 
είναι μεγαλύτερο για τους πολίτες που έχουν εκ-
παιδευτικό υπόβαθρο σχετικό με τα οικονομικά 
σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η διαφορά 
είναι ιδιαίτερα σημαντική στις ερωτήσεις σε θέ-
ματα χρηματοοικονομικής γνώσης, τα οποία πε-
ριλαμβάνονται στην ύλη ενός μαθήματος οικο-

νομικών, όπως ο πληθωρισμός και ο υπολογισμός 
του απλού επιτοκίου. Ωστόσο, το ποσοστό των 
ορθών απαντήσεων σχετικά με έννοιες που δεν 
καλύπτονται στη σχολική ύλη του μαθήματος των 
οικονομικών, όπως ο ανατοκισμός και η διαφο-
ροποίηση του ρίσκου, είναι χαμηλό, τόσο για τους 
πολίτες που έχουν εκπαιδευτικό υπόβαθρο σχε-
τικό με τα οικονομικά, όσο και για τον υπόλοιπο 
πληθυσμό.  

Τα αποτελέσματα της Έρευνας της ΚΤΚ υπο-
γραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύ-
πρου στην αποτελεσματική μετάδοση της χρημα-
τοοικονομικής γνώσης. Υποδεικνύουν επίσης την 
ανάγκη για ενίσχυση της σχολικής ύλης, τόσο με 
ξεχωριστά μαθήματα χρηματοοικονομικής παι-
δείας, όσο και με διαθεματικές παρεμβάσεις σε συ-
γκεκριμένα μαθήματα.  

Η ένταξη της χρηματοοικονομικής παιδείας στο 
σχολικό πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει σε 
μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος της χαμηλής χρηματοοικονομικής γνώσης 
στους νέους. Παράλληλα, όπως φαίνεται από πρό-
σφατη μελέτη για την Κύπρο, η εισαγωγή της χρη-
ματοοικονομικής παιδείας στη διδακτική ύλη μπο-
ρεί να οδηγήσει στην ενίσχυση του επίπεδου του 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού τόσο για τους 
νέους που παρακολουθούν το μάθημα, όσο και για 
τους γονείς τους, μέσω της διάχυσης γνώσης από 
την αίθουσα διδασκαλίας στην οικογένεια15. 

Τα πιο πάνω ευρήματα από την έρευνα της ΚΤΚ 
αλλά και από άλλες έρευνες που έγιναν στην Κύπρο 
για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό παρου-
σιάζονται συνοπτικά στα γραφήματα που ακολου-
θούν. 
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14. Τα ευρήματα υποστηρίζονται επίσης από τη συμπληρωματική ανάλυση των Andreou and Philip (2018) που έγινε για τους σκο-
πούς αυτής της Έκθεσης. 

15. Στη μελέτη των Kallenos, Milidonis, Nishiotis and Zenios (2022), καταγράφεται διάχυση γνώσης από την αίθουσα διδασκαλίας 
μαθήματος χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης προς τους γονείς των φοιτητών και φοιτητριών, όταν υπάρχει στενή, προσωπική 
επαφή (π.χ. ζουν μαζί). 
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Το επίπεδο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο είναι χαμηλό 
 

Ο μέσος όρος βαθμολογίας του επιπέδου χρηματοοικονομικής γνώσης στην Κύπρο 
είναι χαμηλότερος από τη βαθμολογία που έχει ορίσει ο ΟΟΣΑ ως κατώτατο επίπεδο 
για να θεωρείται κάποιος ως χρηματοοικονομικά εγγράμματος.* Επίσης σύμφωνα με 
μελέτες για τη μέτρηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο μόνο το 
1/3 των πολιτών στην Κύπρο μπορεί να θεωρηθεί ως χρηματοοικονομικά εγγράμματο.  

 
Τα άτομα στην Κύπρο δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη σημασία της διαφοροποίησης κινδύνου 

 
Παρά τις προηγούμενες εμπειρίες της Κύπρου (χρηματιστηριακή κρίση, 1999-2000 
και τραπεζική και οικονομική κρίση του 2013), μόνο ένας στα δύο άτομα (51,2%) αντι-
λαμβάνεται τη σημασία της διαφοροποίησης των χρηματοοικονομικών κινδύνων. 
 

Η πλειοψηφία των ατόμων δεν κατανοεί την έννοια του ανατοκισμού 
 
Μόνο το 44,7% των ατόμων φαίνεται να κατανοεί την έννοια του ανατοκισμού. Αυτό 
θα μπορούσε να συσχετιστεί εν μέρει με τα υψηλά επίπεδα ιδιωτικού χρέους και μη 
εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο. 
 

Η χαμηλή χρηματοοικονομική γνώση συνδέεται με υψηλή οικονομική ευθραυστότητα 
 
Οι ομάδες του πληθυσμού με χαμηλότερες βαθμολογίες χρηματοοικονομικών γνώσεων 
είναι επίσης οι ομάδες με τη μικρότερη πιθανότητα να μπορούν να αντεπεξέλθουν οικο-
νομικά σε περίπτωση απρόσμενης απώλειας της κύριας πηγής του εισοδήματός τους. 
 

Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ σχολικών μαθημάτων που  
σχετίζονται με τα οικονομικά και τη χρηματοοικονομική γνώση 
 
Τα άτομα με εκπαιδευτική κατεύθυνση σχετική με τα οικονομικά στο γυμνάσιο/λύκειο 
έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερη βαθμολογία χρηματοοικονομικών γνώσεων, καθώς 
και χαμηλότερη οικονομική ευθραυστότητα σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. 
 

Οι νέοι υστερούν σε χρηματοοικονομικές γνώσεις από τον υπόλοιπο πληθυσμό 
 

Τα νεότερα άτομα (ηλικιακή ομάδα: 18-29) έχουν το χαμηλότερο ποσοστό ορθών 
απαντήσεων σε όλες σχεδόν τις ερωτήσεις χρηματοοικονομικών γνώσεων σε σχέση 
με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, τα νεότερα άτομα φαίνεται να είναι η 
πιο ευάλωτη οικονομικά ομάδα. 

* Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ/INFE ένα άτομο ταξινομείται ως χρηματοοικονομικά εγγράμματο εάν απαντήσει σωστά σε 
τουλάχιστον 5 από τις 7 ερωτήσεις χρηματοοικονομικών γνώσεων σε σχετικό τυποποιημένο ερωτηματολόγιο.

Κύρια αποτελέσματα ερευνών σε σχέση με τον  
χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στην Κύπρο
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Οι νέοι δεν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων 
 
Μόνο ένας στους πέντε νέους (ηλικία 18-29 ετών) συμμετέχει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε σχέση με τη χρηματοοικονομική διαχείριση στο νοικοκυριό τους. 
 
 

Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων 
 

Μόνο το 47,9% των γυναικών ήταν σε θέση να απαντήσει σε τουλάχιστον 5 από τις 7 
ερωτήσεις χρηματοοικονομικών γνώσεων, σε σχέση με το 72,5% των ανδρών*. 
Ωστόσο, οι γυναίκες φαίνεται να αναγνωρίζουν αυτή την αδυναμία με αποτέλεσμα τα 
προγράμματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης ενδεχομένως να είναι πιο αποτελε-
σματικά γι’ αυτές. 

 
Ο συσχετισμός επιπέδου εκπαίδευσης και χρηματοοικονομικής γνώσης είναι υψηλός 

 
Οι πολίτες με επίπεδο εκπαίδευσης μέχρι δευτεροβάθμια εκπαίδευση υστερούν αρκετά 
σε σχέση με άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλες τις μετρήσεις που χρησιμο-
ποιούνται για την αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων. 
 

 
Ο συσχετισμός εισοδήματος νοικοκυριού και χρηματοοικονομικής γνώσης είναι υψηλός 

 
Άτομα που προέρχονται από νοικοκυριά που ταξινομούνται στα χαμηλά εισοδηματικά 
στρώματα χαρακτηρίζονται από σχετικά χαμηλά επίπεδα χρηματοοικονομικών γνώ-
σεων σε σύγκριση με άτομα τα οποία προέρχονται από νοικοκυριά με υψηλό εισόδημα. 
Τα επίπεδα χρηματοοικονομικής γνώσης πιθανό να επηρεάζουν την εισοδηματική 
ανισότητα στην Κύπρο. 

 
Χρηματοοικονομική γνώση και καθεστώς απασχόλησης 

 
Τα άτομα που βρίσκονται εκτός του εργατικού δυναμικού έχουν λιγότερες χρηματο-
οικονομικές γνώσεις και είναι πιο ευάλωτα οικονομικά σε σύγκριση με άτομα που ερ-
γάζονται. 
 

Μεταφορά/διάχυση χρηματοοικονομικής γνώσης 
 
Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι άτομα τα οποία εκπαιδεύονται σε θέματα χρημα-
τοοικονομικής παιδείας, μεταδίδουν αυτή τη γνώση σε άτομα του οικείου τους περι-
βάλλοντος.

* Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ/INFE ένα άτομο ταξινομείται ως χρηματοοικονομικά εγγράμματο εάν απαντήσει σωστά σε 
τουλάχιστον 5 από τις 7 ερωτήσεις χρηματοοικονομικών γνώσεων σε σχετικό τυποποιημένο ερωτηματολόγιο.
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16. Βλ. ευρήματα/αναλυτικά αποτελέσματα τόσο στην παρούσα έκθεση, όσο και στην εκτενή αγγλική. 
17. Βλ. Assenmacher et al. (2021) 
18. Βλ. Burke and Manz (2014) 
19. Οι πρωτοβουλίες καταγράφονται συνοπτικά στο Παράρτημα Ι 

2. Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός και ο 
ρόλος της Πολιτείας 
 
Παρόλο που ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός 
αφορά πρωτίστως τους πολίτες σε ατομικό επί-
πεδο, η Πολιτεία τείνει να παρεμβαίνει τα τελευταία 
χρόνια σε πολλές χώρες μέσω διαμόρφωσης εθνι-
κών στρατηγικών για την προώθηση του χρημα-
τοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοι-
κονομικής παιδείας. Άποψη της ad-hoc Επιτροπής 
είναι ότι η Πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει για ση-

μαντικούς και θεμε-
λιώδεις λόγους. Πρώ-
τον, όπως συνάγεται 
από τη διεθνή βιβλιο-
γραφία, η έλλειψη 
χρηματοοικονομικής 
παιδείας πλήττει πε-
ρισσότερο τις ευάλω-
τες ομάδες. Ως εκ 
τούτου, η παρέμβαση 

της Πολιτείας κρίνεται αιτιολογημένη στα πλαίσια 
μιας κοινωνικής πολιτικής που στοχεύει στην προ-
στασία των ευάλωτων ομάδων. Δεύτερον, ο χρη-
ματοοικονομικός αναλφαβητισμός μπορεί να έχει 
αρνητικές επιδράσεις στη χρηματοπιστωτική στα-
θερότητα της χώρας. Ενδεικτικό αυτής της σύνδε-
σης είναι η αύξηση του υπερδανεισμού ή/και των 
μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων που ενδεχομέ-
νως να συνδέεται με άγνοια για την επίδραση του 
ανατοκισμού στο αρχικό ποσό δανεισμού16. Τρίτον, 
η έλλειψη χρηματοοικονομικών γνώσεων φαίνεται 
να εμποδίζει την αποτελεσματική μετάδοση της 
νομισματικής πολιτικής, όπως αναφέρεται και στην 
πρόσφατη Αναθεώρηση της Στρατηγικής της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη νομισματική 

πολιτική17. Αυτό είναι προφανώς ένα σημαντικό 
θέμα για τις κεντρικές τράπεζες, καθώς οι προσ-
δοκίες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων 
σχετικά με τον πληθωρισμό είναι ζωτικής σημασίας 
για την αποτελεσματική διαμόρφωση και μετά-
δοση της νομισματικής πολιτικής. Όσο πιο χρημα-
τοοικονομικά εγγράμματοι είναι οι καταναλωτές, 
τόσο πιο πιθανό είναι να διαμορφώνουν ρεαλιστι-
κές και ορθολογικές προσδοκίες για τον πληθωρι-
σμό18. Τέλος, ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητι-
σμός αυξάνει την ασυμμετρία της πληροφόρησης 
μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών στις συ-
ναλλαγές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανε-
πιθύμητες καταστάσεις. Για παράδειγμα, εκμετάλ-
λευση του αδύνατου μέρους και γενικότερα, 
ανταγωνιστικές ανισορροπίες και στρεβλώσεις 
στην αγορά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν από την Πολιτεία, 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση του χρηματοοι-
κονομικού αλφαβητισμού πρέπει να διαδραματί-
ζουν και άλλοι εμπλεκόμενοι οργανωμένοι φορείς, 
δεδομένου ότι το έργο της προώθησης της χρη-
ματοοικονομικής παιδείας είναι πολύπλοκο, πολυ-
διάστατο και απαιτεί συντονισμένες και συλλογικές 
προσπάθειες.  

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του χρηματοοικο-
νομικού αλφαβητισμού για την κοινωνία, διάφοροι 
εμπλεκόμενοι φορείς, περιλαμβανομένων επαγγελ-
ματικών συνδέσμων, πανεπιστημίων, οργανώσεων 
και χρηματοοικονομικών ρυθμιστικών αρχών, ανέ-
πτυξαν κατά καιρούς πρωτοβουλίες και υλοποίησαν 
διάφορες δράσεις για την προώθηση του χρημα-
τοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο19. Αν και 
οι προσπάθειες αυτές ήταν αξιόλογες, δεδομένου 
ότι παρατηρείται αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των 
δράσεων, με περιστασιακή επίδραση σε μικρή μόνο 

η αύξηση του υπερδανεισμού 
ή/και των μη εξυπηρετούμε-
νων πιστωτικών χορηγήσεων 
ενδεχομένως να συνδέεται με 
άγνοια για την επίδραση του 
ανατοκισμού στο αρχικό 
ποσό δανεισμού 

“

”
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20. Βλ. Haliassos, Jansson and Karabulut (2020) μεταξύ άλλων.

μερίδα του πληθυσμού, διαφαίνεται ότι η ανάγκη 
για το συντονισμό και την ενίσχυση των μεμονω-
μένων αυτών δράσεων είναι επιβεβλημένη. 

Με βάση τα πιο πάνω η θέσπιση Εθνικής Στρα-
τηγικής για την προώθηση του χρηματοοικονομι-
κού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής 
παιδείας αποτελεί μονόδρομο.  

 
3. Πρόταση για υιοθέτηση της Εθνικής Στρατη-
γικής στην Κύπρο 
 
Είναι γενικά παραδεκτό ότι μια συντονισμένη και 
καλά σχεδιασμένη προσπάθεια στο πλαίσιο της 
Εθνικής Στρατηγικής, μπορεί να οδηγήσει σε πιο 
συστηματική και στοχευμένη προώθηση του χρη-
ματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματο-
οικονομικής παιδείας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον 
ΟΟΣΑ (2021), μια Εθνική Στρατηγική θεωρείται ως 
ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μακροπρό-
θεσμη βελτίωση του επιπέδου χρηματοοικονομι-
κού αλφαβητισμού, καθώς παρέχει στις χώρες μια 
πιο μεθοδική και στοχευμένη προσέγγιση στη 
βάση πραγματικών δεδομένων.  

Αναμφίβολα, όπως συμπεραίνεται και από τα 
προαναφερθέντα επιστημονικά ευρήματα, η ανά-
γκη διαμόρφωσης και εφαρμογής Εθνικής Στρα-
τηγικής για την προώθηση του χρηματοοικονομι-
κού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής 
παιδείας στην Κύπρο είναι αδήριτη.  

Τα οφέλη που θα προκύψουν από μια τέτοια 
συλλογική, συντονισμένη και καθολική προσέγγιση 
του θέματος μέσω της υλοποίησης των προτάσεων 
της Εθνικής Στρατηγικής είναι μεγάλα. Η εφαρμογή 
της Εθνικής Στρατηγικής θα δημιουργήσει ένα μό-
νιμο μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των δημο-
σίων, ιδιωτικών και μη κερδοσκοπικών φορέων, 
ενισχύοντας την πολύτιμη συμβολή προς αυτή την 
κατεύθυνση από όλους τους εμπλεκόμενους φο-

ρείς, αυξάνοντας το εύρος και την επιρροή τους. 
Επιπλέον, θα ενθαρρύνει τις συνέργειες και τη συλ-
λογική εργασία προς τον σκοπό αυτό, θα εξαλείψει 
τις επιμέρους και αλληλεπικαλυπτόμενες δράσεις 
και θα εξασφαλίσει τη συγκέντρωση οικονομικών 
και ανθρώπινων πόρων, συμβάλλοντας έτσι στην 
επίτευξη του κοινού στόχου, που είναι η ενίσχυση 
του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύ-
προ. Τέλος, μια συλλογική και συντονισμένη προ-
σπάθεια θα αυξήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό τον 
αριθμό των πολιτών που θα επωφεληθούν, τόσο 
άμεσα όσο και έμμεσα, 
μέσω ενός «κοινωνι-
κού πολλαπλασιαστή», 
αφού όπως φαίνεται και 
από διεθνείς μελέτες, 
αυτοί που εκπαιδεύο-
νται, πληροφορούν και 
επηρεάζουν τη χρημα-
τοοικονομική συμπεριφορά των γύρω τους20.  

Τα συμπεράσματα τόσο της διεθνούς βιβλιο-
γραφίας, όσο και των εγχώριων ερευνών, αποτέ-
λεσαν το έρεισμα και τη βάση για τη σχετική πρό-
ταση που υποβάλλει η ad-hoc Επιτροπή. Η 
πρόταση αυτή που παρουσιάζεται αναλυτικά πιο 
κάτω, περιλαμβάνει το όραμα και την αποστολή 
της Εθνικής Στρατηγικής, τους στρατηγικούς της 
στόχους και εισηγήσεις για δράσεις και πρωτο-
βουλίες που θα εξυπηρετήσουν αυτούς τους στό-
χους, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της χρημα-
τοοικονομικής ευημερίας των πολιτών. 
 
3.1 Όραμα και Αποστολή  
Η Εθνική Στρατηγική θα πρέπει να έχει ως φάρο 
και κατευθυντήρια δύναμη ένα ξεκάθαρο όραμα 
και μια συγκεκριμένη αποστολή. Γίνεται εισήγηση 
όπως το όραμα και η αποστολή της Εθνικής Στρα-
τηγικής για την προώθηση του χρηματοοικονομι-

μια Εθνική Στρατηγική θεω-
ρείται ως ο πιο αποτελεσμα-
τικός τρόπος για τη μακρο-
πρόθεσμη βελτίωση του 
επιπέδου χρηματοοικονομι-
κού αλφαβητισμού

“

”
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Εθνική Στραγητική για την Προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού  
και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο

Ποιο είναι το Όραμα; 
 

«Η ενδυνάμωση των πολιτών στην Κύπρο μέσω των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται 
για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής τους ευημερίας». 
 
 

Ποια είναι η Αποστολή; 
 

«Η προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας ανάμεσα 
στους πολίτες με στόχο να συμβάλουν στην αποτελεσματική διαχείριση των χρηματοοικονομικών 
τους πόρων και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής τους ευημερίας». 
 
 

Ποιοι είναι οι Στρατηγικοί Στόχοι; 
 

Ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού 
και της χρηματοοικονομικής παιδείας 
 
Ενδυνάμωση ατόμων με βασικές χρηματοοικονομικές γνώσεις και δεξιότητες κάνοντας αρχή από 
τους νέους, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τον ατομικό και οικογενειακό τους προϋπολογισμό. 
 
Ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ανάγκη επαρκούς προγραμματισμού σε θέματα 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης 
 
Ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση της γνώσης σχετικά με τη χρήση ψηφιακών χρηματοοι-
κονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και των ενδεχόμενων κινδύνων που αυτή ενέχει 

 
 

Με ποιους τρόπους; 
 
 
 
 

                
την παιδεία                                        τη διά βίου μάθηση

                                    την πρόσβαση  
                                                                                                                                                       σε πληροφορίες 
 
 

Για ποιους; 
 
 
 
 

          τον συνολικό                                   
                                     στους νέους

                            και σε άλλες  
             πληθυσμό                                                                                                                           ευάλωτες ομάδες

με έμφαση
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κού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής 
παιδείας στην Κύπρο καθοριστούν ως εξής: 

 
Όραμα: «Η ενδυνάμωση των πολιτών στην Κύπρο 

μέσω των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτού-
νται για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής τους 
ευημερίας.» 

Αποστολή: «Η προώθηση του χρηματοοικονο-
μικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής 
παιδείας ανάμεσα στους πολίτες με στόχο να συμβά-
λουν στην αποτελεσματική διαχείριση των χρηματο-
οικονομικών τους πόρων και κατ’ επέκταση στην ενί-
σχυση της χρηματοοικονομικής τους ευημερίας.» 

 
Οι όποιες ενέργειες, πρωτοβουλίες και στοχοθεσίες 
της Εθνικής Στρατηγικής θα πρέπει να κατευθύνο-
νται από το όραμα και την αποστολή της, όπως 
καταγράφονται πιο πάνω. Το όραμα καταδεικνύει 
τον προσανατολισμό και τη φιλοδοξία της Στρα-
τηγικής, ενώ η αποστολή την κατεύθυνση των δρά-
σεων που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη του 
οράματος.  
 
3.2 Στρατηγικοί στόχοι 
Έχοντας ως θεμέλιο το όραμα και την αποστολή 
της Εθνικής Στρατηγικής, η ad-hoc Επιτροπή ειση-
γείται την υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών 
στόχων. Οι στρατηγικοί αυτοί στόχοι διαμορφώ-
θηκαν στη βάση εκτενούς ανάλυσης και αξιολό-
γησης διάφορων διεθνών πρωτοβουλιών, εισηγή-
σεων των επιστημονικών συνεργατών της, 
απόψεων από ενδιαφερόμενους φορείς στην Κύ-
προ, καθώς και συμπερασμάτων από σχετικές επι-
στημονικές μελέτες για τις ανάγκες στην Κύπρο. 
Πέραν των πιο πάνω, οι εισηγήσεις λαμβάνουν 
υπόψη και την κυπριακή πραγματικότητα, δηλαδή 
το υφιστάμενο επίπεδο χρηματοοικονομικών γνώ-
σεων των πολιτών στην Κύπρο, καθώς και τις στά-

σεις και συμπεριφορές τους σε σχέση με χρημα-
τοοικονομικά θέματα. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί 
στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής αφορούν στην: 
 
I.    Ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με 
τη σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβη-
τισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας  
 
Μια απαραίτητη, αλλά όχι από μόνη της ικανή συν-
θήκη ή προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντι-
μετώπιση ενός προβλήματος είναι η αναγνώριση 
του ίδιου του προβλήματος αλλά και των συνε-
πειών του. Συνεπώς, είναι σημαντικό οι πολίτες να 
ενημερωθούν και ευαισθητοποιηθούν για το θέμα. 
Ιδιαίτερα, είναι σημαντικό να πεισθούν για την 
αναγκαιότητα του υψηλού επιπέδου χρηματοοι-
κονομικών τους γνώσεων και δεξιοτήτων και για 
τη θετική επίδραση των υπεύθυνων χρηματοοι-
κονομικών συμπεριφορών και νοοτροπιών στη 
μελλοντική χρηματοοικονομική ατομική και οικο-
γενειακή τους ευημερία.  
 
II.   Ενδυνάμωση των πολιτών, ξεκινώντας από 
τους νέους, με βασικές χρηματοοικονομικές δε-
ξιότητες, με σκοπό να διαχειρίζονται αποτελε-
σματικά τα προσωπικά ή οικογενειακά τους 
χρηματοοικονομικά ώστε να βελτιώσουν τη 
χρηματοοικονομική τους ευημερία 
 
O συνδυασμός επαρκών χρηματοοικονομικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων, ορθολογιστικών συμπε-
ριφορών και νοοτροπιών παρέχει τη δυνατότητα 
στους πολίτες, μεταξύ άλλων, να ιεραρχούν τις ανά-
γκες τους και τις επιθυμίες τους, αντιλαμβανόμενοι 
τη στενότητα των οικονομικών τους πόρων και την 
πιθανότητα να αντιμετωπίσουν απρόσμενα έξοδα. 
Τους βοηθά επίσης να λαμβάνουν χρηματοοικο-
νομικές αποφάσεις για την αγορά αγαθών και υπη-
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ρεσιών, την αποταμίευση, τον δανεισμό, την επέν-
δυση, καθώς και την ασφάλιση της περιουσίας και 
της ζωή τους, έχοντας επαρκή ενημέρωση και αντι-
λαμβανόμενοι ότι υπάρχουν κίνδυνοι που πρέπει 
να αποφεύγουν ή να μετριάζουν. Τέλος, ο συνδυα-
σμός αυτός υποβοηθά τους πολίτες να καταρτίζουν 
τον ατομικό και οικογενειακό τους προϋπολογισμό 
και να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν το οι-
κονομικό τους μέλλον. 
  
III.  Ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με 
την ανάγκη επαρκούς προγραμματισμού σε θέ-
ματα ασφάλισης και συνταξιοδότησης 
 
Ο σωστός και έγκαιρος προγραμματισμός σε θέ-
ματα ασφάλισης και συνταξιοδότησης μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική ευη-
μερία των πολιτών σε περιπτώσεις αναπάντεχων 
συμβάντων. Παράλληλα, ο σωστός και έγκαιρος 
προγραμματισμός συνταξιοδότησης και η κατα-
νόηση των διάφορων διαθέσιμων επιλογών για τον 
σκοπό αυτό, μπορεί να εξασφαλίσει για ένα άτομο 
επαρκή επίπεδα συνταξιοδοτικού εισοδήματος, 
μειώνοντας ή απαλείφοντας την οικονομική εξάρ-
τηση από άλλους.  
 
IV.  Ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση της γνώ-
σης σχετικά με τη χρήση ψηφιακών χρηματοοι-
κονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και 
των ενδεχόμενων κινδύνων που αυτή ενέχει 
 
Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, η ραγδαία με-
τεξέλιξη του χρηματοπιστωτικού τοπίου στην ψη-
φιακή εποχή και ειδικά η αυτοματοποίηση πολλών 
συναλλαγών και υπηρεσιών, ενισχύει τη σημασία 
του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, ιδιαίτερα 
όσον αφορά βασικές χρηματοοικονομικές και τρα-
πεζικές λειτουργίες. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη 

η εξοικείωση και επιμόρφωση των πολιτών στις 
νέες τεχνολογίες ώστε να κατανοούν επαρκώς και 
να αξιοποιούν τα οφέλη από την πρόσβασή τους 
σε ηλεκτρονική τραπεζική και γενικότερα τη χρη-
ματοοικονομική τεχνολογία. 

Πέραν των ωφελημάτων, τα σύγχρονα τεχνο-
λογικά προηγμένα και αυτοματοποιημένα χρημα-
τοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, επιφέρουν 
και νέους, διαφορετικού τύπου, κινδύνους, τους 
οποίους επιβάλλεται οι πολίτες να είναι σε θέση 
να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν.  
 
3.3 Προτεινόμενες δράσεις και πρωτοβουλίες 
Για την επίτευξη των πιο πάνω βασικών στρατηγι-
κών στόχων, θα πρέπει να αναληφθούν συγκεκρι-
μένες δράσεις και πρωτοβουλίες. Η Έκθεση πα-
ρουσιάζει έναν κατάλογο από προτεινόμενες 
πρωτοβουλίες και τη σχετική στρατηγική εφαρμο-
γής κάθε μίας από αυτές. Οι πρωτοβουλίες που η 
ad-hoc Επιτροπή θεωρεί ως προτεραιότητες για 
την Εθνική Στρατηγική είναι οι ακόλουθες: 
 
Ι.    Ευαισθητοποίηση του κοινού για τον χρη-
ματοοικονομικό αλφαβητισμό μέσω στοχευμέ-
νης επικοινωνίας και διαφόρων εκδηλώσεων 
 
Σε συνάρτηση με τον στρατηγικό στόχο της αύξη-
σης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία 
του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, η ad-hoc 
Επιτροπή προτείνει όπως η προσπάθεια γίνει γνω-
στή μέσω στοχευμένης επικοινωνιακής πολιτικής 
και μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων. 
Η ενημέρωση από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, 
η εισαγωγή Εβδομάδας ή Μήνα Χρηματοοικονο-
μικού Αλφαβητισμού, η διοργάνωση σεμιναρίων 
και διαγωνισμών σε θέματα που συνδέονται στενά 
με τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, αποτε-
λούν μερικά παραδείγματα τέτοιων πρωτοβουλιών. 
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ΙΙ.   Προώθηση χρηματοοικονομικής παιδείας 
στη δημόσια εκπαίδευση 
 
Τα σημερινά παιδιά θα αποτελούν σύντομα σημα-
ντικό μέρος του μελλοντικού εργατικού δυναμικού, 
των αυριανών χρηστών των χρηματοοικονομικών 
προϊόντων και υπηρεσιών και των ενεργών κατα-
ναλωτών κι επενδυτών.  

Είναι επομένως σημαντικό η Πολιτεία να δώσει 
την απαιτούμενη προσοχή και να τους παρέχει τα 
κατάλληλα εφόδια, όσον αφορά χρηματοοικονο-
μικές γνώσεις, πρακτικές και συμπεριφορές μέσω 
κατάλληλης χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, όσο 
το δυνατόν νωρίτερα στη ζωή τους. Έτσι, με τη με-
τάβασή τους στην ενήλικη ζωή θα είναι σε θέση να 
λαμβάνουν ορθολογικές χρηματοοικονομικές απο-
φάσεις. Το Υπουργείο Παιδείας ήδη αναλαμβάνει 
σχετικές δράσεις στη δημόσια εκπαίδευση, σε με-
ρικές περιπτώσεις με τη συνεργασία τρίτων φο-
ρέων, όπως ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου και το 
Junior Achievement Cyprus (βλ. Παράρτημα Ι). 

Πέραν τούτου, η πρόταση Εθνικής Στρατηγικής 
θέτει ως προτεραιότητα την προώθηση της χρη-
ματοοικονομικής παιδείας στο σχολικό ωρολόγιο 
πρόγραμμα, πέραν των ήδη προσφερόμενων μα-
θημάτων οικονομικής κατεύθυνσης. 

 
ΙΙ(α). Εισαγωγή υποχρεωτικού μαθήματος χρη-
ματοοικονομικής παιδείας στη δευτεροβάθμια 
δημόσια εκπαίδευση 

 
Στην πρότασή της, η ad-hoc Επιτροπή εισηγείται 
την εισαγωγή ανεξάρτητου, υποχρεωτικού μαθή-
ματος στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, 
ως την ιδανική λύση. Αυτό προκύπτει από τη διεθνή 
βιβλιογραφία αλλά και σχετικές έρευνες που ανα-
δεικνύουν το πρόβλημα της έλλειψης χρηματοοι-
κονομικής παιδείας στους νέους της Κύπρου. Συ-

γκεκριμένα, η Έρευνα της ΚΤΚ, η οποία έχει καλύψει 
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού της 
Κύπρου, δείχνει ότι το έλλειμα χρηματοοικονομικού 
αλφαβητισμού είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε άτομα που 
δεν διδάχθηκαν οικονομικά στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Η ad-hoc Επιτροπή προτείνει όπως το 
έλλειμα αυτό μειωθεί μέσα από μάθημα χρηματο-
οικονομικής παιδείας που να καλύπτει όλους τους 
μαθητές, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εισαγωγή μαθή-
ματος χρηματοοικονομικής παιδείας στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση έχει ήδη ξεκινήσει σε επί-
πεδο ιδιωτικών σχολείων μετά από πρωτοβουλία 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και του CFA Society 
Cyprus. Μέχρι τη στιγμή σύνταξης της παρούσας 
Έκθεσης, τουλάχιστον 15 ιδιωτικά σχολεία από πέ-
ντε διαφορετικές επαρχίες (τα οποία αντιπροσω-
πεύουν περίπου τα 2/3 του μαθητικού πληθυσμού 
σε ιδιωτικά σχολεία) δεσμεύτηκαν επίσημα ότι θα 
προωθήσουν τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση 
από τον Σεπτέμβριο του 2022 στους μαθητές και 
μαθήτριές τους. Ήδη ετοιμάστηκε το υλικό του 
μαθήματος και έγινε η εκπαίδευση των εκπαιδευ-
τών. Το υλικό του μαθήματος ετοιμάστηκε από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου τόσο στην ελληνική όσο 
και στην αγγλική γλώσσα, και περιέχει ύλη αλλά 
και εργασίες που καλύπτουν 25 περίπου εβδομά-
δες, με μία περίοδο διδασκαλίας ανά εβδομάδα. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι έχει ήδη ολο-
κληρωθεί από τον εκπρόσωπο του ΥΠΠΑΝ σε συ-
νεργασία με τους ακαδημαϊκούς-μέλη της ad-hoc 
Επιτροπής και συμφωνηθεί από τα λοιπά μέλη, η 
καταγραφή των εκπαιδευτικών στόχων και το ανα-
λυτικό πρόγραμμα για το προτεινόμενο μάθημα 
στο δημόσιο σχολείο. 

Η ad-hoc Επιτροπή θεωρεί την εισαγωγή μα-
θήματος χρηματοοικονομικής παιδείας στη δευ-
τεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση ως πρώτιστης 
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σημασίας και έχει την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει 
το συντομότερο δυνατό. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
εγγενείς δυσκολίες και τις χρονοβόρες διαδικασίες 
οι οποίες απαιτούνται για την υλοποίηση ενός τέ-
τοιου εγχειρήματος αλλά και τις ιδιαιτερότητες 
που έχουν να κάνουν με τον τομέα της παιδείας 
στην Κύπρο, η ad-hoc Επιτροπή προτείνει όπως 
δοθεί ένας συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας στα 
αρμόδια σώματα για τον προγραμματισμό της 
εφαρμογής των εν λόγω πρωτοβουλιών. Σ’ αυτό 
το διάστημα θα πρέπει να γίνει η απαραίτητη προ-
ετοιμασία, μη εξαιρουμένης διενέργειας δράσεων 
σε πιλοτική μορφή όπως, για παράδειγμα, την ει-
σαγωγή πιλοτικού μαθήματος στο σχολικό ωρο-
λόγιο πρόγραμμα σε αριθμό σχολικών μονάδων. 

 
ΙΙ(β). Εισαγωγή της χρηματοοικονομικής παι-
δείας στα σχολεία, μέσω διαφοροποίησης της 
ύλης σε επιλεγμένα μαθήματα  
 
Επιπλέον, η ad-hoc Επιτροπή εισηγείται τις διαθε-
ματικές παρεμβάσεις, τόσο στην πρωτοβάθμια, 
όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την 
ενσωμάτωση χρηματοοικονομικών εννοιών σε 
υφιστάμενα μαθήματα. Τα διαθεματικά μαθήματα 
θα περιλαμβάνουν βασικές έννοιες (ή περιπτω-
σιολογικές μελέτες μέσω παραδειγμάτων) της χρη-
ματοοικονομικής εκπαίδευσης σε υφιστάμενα μα-
θήματα, όπως τα Μαθηματικά, την Οικιακή 
Οικονομία κτλ.  
 
ΙΙΙ. Ανάληψη δράσεων για προώθηση της δια 
βίου μάθησης 
 
O χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός θα πρέπει να 
προωθηθεί μέσω της δια βίου μάθησης, καθότι με 
τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η χρηματοοικο-
νομική επιμόρφωση όλων των ομάδων του πληθυ-

σμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις ξεχωριστές ανάγκες 
της κάθε μιας και σε όλα τα στάδια της ζωής τους.  

Οι πιο πάνω πρωτοβουλίες προϋποθέτουν τη 
συνεργασία με οργανώσεις που εκπροσωπούν συ-
γκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού (οργανισμοί 
νεολαίας, γυναικείες οργανώσεις, συντεχνίες ερ-
γαζομένων, επαγγελματικούς φορείς και συλλό-
γους) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμινα-
ρίων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων για τους 
νέους, τους εργαζομένους, άτομα εκτός της αγο-
ράς εργασίας, τις γυναίκες και τα άτομα τρίτης ηλι-
κίας. Παράλληλα η ad-hoc Επιτροπή προτείνει την 
αξιοποίηση προγραμμάτων της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) για τη χρηματο-
οικονομική επιμόρφωση των εργαζομένων και των 
ανέργων στην Κύπρο.  

Η ad-hoc Επιτροπή επίσης προτείνει τη συνερ-
γασία με τις τοπικές αρχές για τη δημιουργία θεσμών 
όπως ο Σύμβουλος Οικογενειακού Προϋπολογι-
σμού, αλλά και την εισαγωγή της χρηματοοικονο-
μικής παιδείας στα μαθήματα Ανοικτού Σχολείου 
που προσφέρουν διάφοροι Δήμοι στην Κύπρο. Ήδη 
έγιναν οι πρώτες επαφές για την έναρξη συγκεκρι-
μένων πιλοτικών προγραμμάτων στα πλαίσια της 
πιο πάνω εισήγησης. 
 
IV. Δημιουργία ιστοτόπου και εφαρμογής σε 
έξυπνες συσκευές (τηλέφωνα, ταμπλέτες) 
 
Η ad-hoc Επιτροπή εισηγείται τη δημιουργία ιστο-
τόπου που θα περιλαμβάνει υλικό που σχετίζεται 
με τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, καθώς και 
εργαλεία που θα βοηθήσουν το κοινό όσον αφορά 
στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων.  

Ο ιστότοπος θα παρέχει εκπαιδευτικό υλικό και 
άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες απαραίτητες για 
ένα άτομο πριν από συγκεκριμένες χρηματοοικο-
νομικές αποφάσεις (δάνειο κατοικίας, επένδυση 
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στο χρηματιστήριο κτλ.). Θα συγκεντρώνει επίσης 
όλη την πληροφόρηση σχετικά με τις δράσεις που 
υλοποιούνται σε θέματα χρηματοοικονομικού αλ-
φαβητισμού. 

Η πρόθεση της ad-hoc Επιτροπής για τον ιστό-
τοπο είναι να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα εξυπη-
ρέτησης (one stop shop) για τη χρηματοοικονο-
μική εκπαίδευση. 

Επιπλέον, η ad-hoc Επιτροπή προτείνει τη δη-
μιουργία εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα ή τα-
μπλέτες, η οποία θα παρέχει στους χρήστες εύκολη 
πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στον ιστότοπο.  

 
V.   Ενίσχυση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών 
στην Κύπρο υπό τον συντονισμό του νέου ορ-
γάνου 
 
Η ad-hoc Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση υφι-
στάμενων πρωτοβουλιών ενίσχυσης του χρημα-
τοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο, αλλά 
και την εισαγωγή νέων πρωτοβουλιών από ενδια-
φερόμενους φορείς, υπό τον συντονισμό της επι-
τροπής που θα αναλάβει την υλοποίηση της Εθνι-
κής Στρατηγικής (βλ. Ενότητα 4). 
 
VI. Ανάληψη δράσεων για εκπαίδευση των εκ-
παιδευτών 
 
Η ad-hoc Επιτροπή θεωρεί ότι η σωστή κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών και των λοιπών εκπαιδευτών, 
σχετικά με τις χρηματοοικονομικές έννοιες που θα 
πρέπει να διδάξουν, καθώς και τις μεθόδους που 
θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης, θα δια-
δραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των 
πρωτοβουλιών που θα υιοθετηθούν. Ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να ξεκινήσει συντονισμένη προσπάθεια 

για κατάρτιση προγραμμάτων για την εκπαίδευση 
των εκπαιδευτών. 
 
3.4 Πορεία υλοποίησης δράσεων και πρωτο-
βουλιών 
Μετά την υιοθέτησή τους, οι εν λόγω πρωτοβουλίες 
θα πρέπει συνεχώς να επιβλέπονται ώστε να αξιο-
λογείται η αποτελεσματικότητά τους, με στόχο την 
έγκαιρη ανίχνευση αδυναμιών και την διόρθωσή 
τους. Τα εμπόδια και οι προκλήσεις που αναμένεται 
να προκύψουν, όπως ενδεχόμενες διαφορετικές από-
ψεις ενδιαφερόμενων μερών, η εξασφάλιση αξιόπι-
στων και μακροπρόθεσμων πηγών χρηματοδότησης 
και ο επιμερισμός ευθυνών μεταξύ ιδιωτικών και μη 
κερδοσκοπικών ενδιαφερομένων, θα πρέπει να αντι-
μετωπίζονται λαμβάνοντας υπόψη επιστημονικά 
στοιχεία και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. 

Η συγκεκριμενοποίηση και υλοποίηση των 
προτεινόμενων πρωτοβουλιών αναμένεται να τρο-
χοδρομηθεί με τη δημιουργία μιας νέας θεσμοθε-
τημένης επιτροπής που θα είναι φορέας υλοποί-
ησης της Εθνικής Στρατηγικής (δείτε ενότητα 3.5).  

Σημειώνεται ότι η Κύπρος, με φορέα υλοποί-
ησης την ΚΤΚ, έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 
από τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρω-
τικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM)21 της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση των ακόλου-
θων δράσεων: 
α. Εκπόνηση νέας δειγματοληπτικής έρευνας σε 

πολίτες, με παγκύπρια κάλυψη 
β. Δημιουργία ιστοτόπου και εφαρμογής για έξυ-

πνες συσκευές (τηλέφωνα, ταμπλέτες) 
γ. Εκπαίδευση των εκπαιδευτών για προγράμ-

ματα επιμόρφωσης που θα απευθύνονται σε 
ενήλικες  

Προαπαιτούμενο για την χρηματοδότηση είναι η 
άμεση υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής από την 
Πολιτεία. 
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21. Η DG REFORM παρέχει βοήθεια στις χώρες της ΕΕ ούτως ώστε να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις ως μέρος 
των προσπαθειών τους για τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
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3.5 Διακυβέρνηση της Επιτροπής για την Εφαρ-
μογή της Εθνικής Στρατηγικής 
Η ad-hoc Επιτροπή θεωρεί ότι οι εισηγήσεις στην 
παρούσα έκθεση αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο 
για τη δημιουργία δυναμικής στην προσπάθεια 
προώθησης του χρηματοοικονομικού αλφαβητι-
σμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας στην 
Κύπρο. Η υλοποίηση όμως του έργου χρειάζεται 
συνέχεια και συνέπεια σε μακροχρόνιο ορίζοντα. 
Για τον σκοπό αυτό εισηγείται όπως μια νέα θε-
σμοθετημένη επιτροπή αναλάβει την εφαρμογή 
και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής. Η νέα Επι-
τροπή θα πρέπει να έχει την ευθύνη της εφαρμο-
γής, του ελέγχου, αλλά και της αξιολόγησης της 
Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του χρη-
ματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματο-
οικονομικής παιδείας στην Κύπρο. Η ακόλουθη 
πρόταση επικεντρώνεται στα βασικά χαρακτηρι-
στικά της μορφής διακυβέρνησης της νέας Επιτρο-
πής22. Οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν μετέπειτα 
σε πολιτειακό επίπεδο23. Οι λεπτομέρειες των επι-
χειρησιακών παραμέτρων που αναμένεται να κα-
τευθύνουν τη διακυβέρνηση της Επιτροπής θα πρέ-
πει να αποφασιστούν από την ίδια την Επιτροπή 
μετά τη σύσταση και λειτουργία της. 

Η επιτροπή η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση 
της Εθνικής Στρατηγικής προτείνεται να ονομαστεί 
Κυπριακή Επιτροπή για τον Χρηματοοικονομικό 
Αλφαβητισμό και Παιδεία (ΚΕΧΑΠ) και στα αγ-
γλικά Cyprus Financial Literacy and Education 
Committee (CY-FLEC). Γίνεται εισήγηση όπως η 
ΚΕΧΑΠ αποτελείται από τα ακόλουθα σώματα (Βλ. 
Παράρτημα ΙΙ): 
 
(α) Διοικητικό Συμβούλιο  
Θα είναι το ανώτατο όργανο στην ιεραρχία της ΚΕ-

ΧΑΠ και θα είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό και 
επικαιροποίηση του μεσοπρόθεσμου και μακροπρό-
θεσμου οράματος και αποστολής, των προτεραι-
οτήτων της Στρατηγικής και την έγκριση των ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας μέσω του καθορισμού συ-
γκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει, επί-
σης, για τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εθνικής 
Στρατηγικής. Προβλέπεται να συνεδριάζει μία ή 
δύο φορές το χρόνο. 

Η διάρθρωση και η λειτουργία του Διοικητικού 
Συμβουλίου θα καθορίζονται στο πλαίσιο ενός 
Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας (Mem-
orandum of Understanding) μεταξύ των εμπλεκό-
μενων θεσμών. 

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα 
απαρτίζεται τουλάχιστον από:  
(i) την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) 
(ii) Υπουργεία, και συγκεκριμένα τουλάχιστον το 

Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
(ΥΠΠΑΝ) 

(iii) τις εθνικές Εποπτικές Αρχές, δηλαδή την Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και την Υπηρε-
σία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών 
 
Υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των μελών της ad-

hoc Επιτροπής και των επιστημονικών συνεργατών 
της ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συμ-
μετέχουν εκπρόσωποι της ΚΤΚ, της κυβέρνησης και 
των εθνικών εποπτικών αρχών στο υψηλότερο επί-
πεδο, δηλαδή ο Διοικητής της ΚΤΚ, οι Υπουργοί και 
οι επικεφαλής των Εποπτικών Αρχών.  

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συμμετοχής άλ-
λων δημόσιων οργανισμών στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο έχοντας υπόψη από τη μια την ανάγκη 
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22. Το προτεινόμενο οργανόγραμμα για την εν λόγω Επιτροπή ήταν το αποτέλεσμα διαβουλεύσεων μεταξύ των μελών της ad-hoc 

Επιτροπής και συζητήσεων με τους εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες.  
23. Για υποβοήθηση της διαδικασίας, η τρέχουσα ad-hoc Eπιτροπή προγραμματίζει να ετοιμάσει επιπρόσθετη έκθεση η οποία θα 

καταγράφει με περισσότερη λεπτομέρεια τις απόψεις της για όλα τα σχετικά ζητήματα της προτεινόμενης δομής, που θα υπο-
βληθεί στην ΚΕΧΑΠ. 
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ύπαρξης επαρκούς αριθμού αρμόδιων αρχών που 
έχουν την κυριότητα του έργου και από την άλλη 
του ελάχιστου δυνατού αριθμού συμμετεχόντων 
στο Διοικητικό Συμβούλιο για λόγους αποτελεσμα-
τικότητας24. 

Προτείνεται όπως οι οργανισμοί που θα εκπρο-
σωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποσπά-
σουν προσωπικό πλήρους απασχόλησης25 στην 
Κεντρική Τράπεζα για τους σκοπούς εργασιών της 
ΚΕΧΑΠ και αναμένονται ότι θα καταβάλλουν το κό-
στος που τους αναλογεί στα λειτουργικά έξοδά 
της. Προτείνεται όπως ο διαμοιρασμός των λει-
τουργικών εξόδων αποτελεί προϋπόθεση συμμε-
τοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

 
(β) Ομάδα Συντονισμού και Διαχείρισης  
Το έργο της ΚΕΧΑΠ θα υποστηρίζεται από την 
Ομάδα Συντονισμού και Διαχείρισης που θα 
δραστηριοποιείται και στεγάζεται στην ΚΤΚ. Κύ-
ρια ευθύνη της θα είναι η παρακολούθηση και 
εκτέλεση του Στρατηγικού Σχεδίου που αποφα-
σίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και 
η διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών της 
ΚΕΧΑΠ. 

Το εν λόγω όργανο θα απαρτίζεται αρχικά από 
τουλάχιστον πέντε μέλη προσωπικό πλήρους απα-
σχόλησης (οι τρεις τουλάχιστον να είναι Λειτουρ-
γοί). Ο αριθμός στελεχών είναι ο ελάχιστος που 
υπολογίζεται ως επαρκής εφόσον ο στόχος είναι η 
εύρυθμη και αποτελεσματική εφαρμογή της Εθνι-
κής Στρατηγικής. Οι αριθμοί για το προσωπικό που 
αναφέρονται πιο πάνω είναι πολύ σημαντικοί και 
οι ελάχιστοι για την υλοποίηση τόσο των βραχυ-
πρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων στόχων 

που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, η οποία χρηματοδοτεί το έργο στο πλαίσιο 
του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης 2022 του DG-
REFORM, και έχουν επίσης περιληφθεί ως ορόσημα 
στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας26. 

Η Γραμματεία θα υποστηρίζει τη λειτουργία 
της Ομάδας Συντονισμού και Διαχείρισης και θα 
απαρτίζεται από ένα υποσύνολο των μελών προ-
σωπικού πλήρους απασχόλησης της εν λόγω 
Ομάδας.  

Οι Θεματικές Ομάδες Εργασίας θα συγκροτού-
νται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου και θα λειτουργούν για εξειδικευμένα θέματα, 
όπως π.χ. την προώθηση του χρηματοοικονομικού 
αλφαβητισμού στη δη-
μόσια εκπαίδευση και 
στους χώρους εργα-
σίας, θέματα ψηφιακών 
τραπεζικών συναλλα-
γών για τον ευρύτερο 
πληθυσμό, εκπαίδευση 
των ειδικών για οικογε-
νειακό προϋπολογισμό, κτλ.  

Οι Θεματικές Ομάδες Εργασίας θα λαμβάνουν 
άμεσες κατευθυντήριες γραμμές από την Ομάδα 
Συντονισμού και Διαχείρισης, μέσω εντολής του 
Διοικητικού Συμβουλίου και θα προεδρεύονται 
από αντιπρόσωπους των εμπλεκόμενων φορέων 
(π.χ. αντιπρόσωπος του ΥΠΠΑΝ θα προεδρεύει 
της ομάδας εργασίας για τη χρηματοοικονομική 
παιδεία στα σχολεία). Οι Θεματικές Ομάδες Ερ-
γασίας θα ενημερώνουν και θα ετοιμάζουν εκθέ-
σεις για την Ομάδα Συντονισμού και Διαχείρισης 
σε περιοδική βάση. 
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24. Η προαναφερθείσα πρόσθετη έκθεση που θα ετοιμαστεί από την ad-hoc Επιτροπή μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα έγγραφο 
σύγκρισης των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της συμμετοχής διαφόρων οντοτήτων στη δομή διακυβέρνησης της 
ΚΕΧΑΠ, το οποίο θα εξεταστεί από τα πρώτα κύρια μέλη της. 

25. Μια εναλλακτική λύση στην απόσπαση μπορεί να είναι η οικονομική συνεισφορά στην ΚΤΚ για την κάλυψη των εξόδων/απο-
λαβών του προσωπικού που θα απασχολείται στο έργο. 

26. Το Σχέδιο (Μηχανισμός) Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ένα προσωρινό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο 
την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δια-
σφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ΕΕ, για διευκόλυνση των κρατών-μελών στην εξασφάλιση πόρων που θα τους 
επιτρέψουν την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, συμβατών με τις προτεραιότητες της ΕΕ.

η προτεινόμενη Εθνική Στρα-
τηγική βασίζεται στη συνερ-
γασία και τον συντονισμό με-
ταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων και των αρμόδιων 
οργανισμών 

“

”

a22205017 CBC Xrimatooikonomikos alphavitismos_a2.qxp_Layout 1  24/6/22  3:41 PM  Page 31



ΕΚΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2022

(γ) Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
Θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές, μέσω ή σε 
συνεργασία με την Ομάδα Συντονισμού και Δια-
χείρισης, στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα απαρ-
τίζεται από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (πα-
νεπιστήμια και εξωτερικούς επιστημονικούς 
συνεργάτες) που θα έχουν ερευνητική, διδακτική 
και συμβουλευτική εμπειρία με το θέμα του χρη-
ματοοικονομικού αλφαβητισμού και παιδείας, στο 
εξωτερικό ή στην Κύπρο. Παράλληλα, θα είναι 
υπεύθυνη για τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού 
υλικού, καθώς και την παρακολούθηση της διαδι-
κασίας εκπαίδευσης των εκπαιδευτών. Το εν λόγω 
όργανο θα διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Δεδομένης της ανάγκης η ΚΕΧΑΠ να λαμβάνει την 
καλύτερη δυνατή υποστήριξη από εμπειρογνώμο-
νες σε αυτό το εξειδικευμένο θέμα, οι θέσεις αυτές 
θα μπορούσαν να αμείβονται. 
 
(δ) Ομάδα των Ενδιαφερόμενων Μερών 
Θα συνεισφέρει με σχετική πληροφόρηση στην 
Ομάδα Συντονισμού και Διαχείρισης και θα απαρ-
τίζεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα έχουν 
σχετική εμπειρία, την προθυμία και τη δυνατό-
τητα να συνεισφέρουν ουσιαστικά, για παράδει-
γμα, στις διάφορες Θεματικές Ομάδες Εργασίας. 
Η φύση της συνεισφοράς των ενδιαφερόμενων 
μερών θα καθορίζεται από ένα κώδικα δεοντο-
λογίας (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ) ο οποίος θα υπογράφεται από το εν-
διαφερόμενο μέρος/φορέα κατά την ένταξή τους 
στην Ομάδα. 

Η συμμετοχή στην Ομάδα θα πρέπει να περιο-
ρίζεται σε οντότητες που έχουν αποδείξει την ικα-
νότητά τους να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην 
υλοποίηση της στρατηγικής ή έχουν τα μέσα και 
την προθυμία να το πράξουν στο μέλλον. Η σύν-

θεση της Ομάδας Ενδιαφερόμενων Μερών θα εξα-
σφαλίζει ευρεία εκπροσώπηση της κυπριακής οι-
κονομίας και κοινωνίας, ενώ παράλληλα σημει-
ώνεται ότι για λόγους αποτελεσματικότητας ο 
αριθμός των συμμετεχόντων θα πρέπει να μην είναι 
υπερβολικός. 

 
3.6 Χρηματοδότηση  
Μία από τις κύριες προκλήσεις για την υλοποίηση 
της Εθνικής Στρατηγικής αποτελεί η εξασφάλιση 
αξιόπιστων πηγών χρηματοδότησης σε μακροπρό-
θεσμο ορίζοντα. Όπως διαφαίνεται από τις προτει-
νόμενες δράσεις η Επιτροπή που θα εφαρμόζει την 
υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής θα επωμιστεί 
σημαντικό οικονομικό βάρος.  Πέραν των δαπανών 
για επαρκή στελέχωση των αναγκαίων δομών που 
χρειάζονται για τη λειτουργία της, θα υπάρξει ανά-
γκη για σημαντικές λειτουργικές δαπάνες που σχε-
τίζονται για παράδειγμα με εκστρατείες ενημέρω-
σης, διατήρηση ιστοσελίδας, προώθηση 
πλη ρο φοριακού υλικού, αγορά υπηρεσιών για εκ-
παίδευση εκπαιδευτικών , συμβουλευτικές υπηρε-
σίες κτλ. Γενικότερα, θα πρέπει να υφίσταται μια κύ-
ρια πηγή βιώσιμης χρηματοδότησης για την 
διαχείριση και τον συντονισμό της Εθνικής Στρατη-
γικής. Οι οργανισμοί που θα ηγούνται της στρατη-
γικής αυτής θα αποτελούν την κύρια πηγή χρημα-
τοδότησης, η οποία θα παρέχεται σε ισομερή βάση. 
Θα γίνεται, νοείται προσπάθεια για χρηματοδότηση 
και από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα Ευρω-
παϊκά κονδύλια, μερικά από τα οποία αξιοποιήθηκαν 
από την ad-hoc Επιτροπή (βλ. Ενότητα 3.4). 
 
3.7 Αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής  
Η συστηματική παρακολούθηση και η αξιολόγηση 
της Εθνικής Στρατηγικής είναι απαραίτητη για την 
παροχή πολύτιμων στοιχείων για τη συνεχή βελ-

32 Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

a22205017 CBC Xrimatooikonomikos alphavitismos_a2.qxp_Layout 1  24/6/22  3:41 PM  Page 32



τίωση των παρεμβάσεων και πολιτικών χρηματο-
οικονομικής εκπαίδευσης, ενώ συμβάλλουν σημα-
ντικά στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους 
(OECD, 2015). 

Η ad-hoc Επιτροπή προτείνει όπως η Εθνική 
Στρατηγική και οι δράσεις της να αξιολογούνται 
και να επικαιροποιούνται σε προκαθορισμένα χρο-
νικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη την αποτε-
λεσματικότητά τους ως προς την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων αλλά και τις κοινωνικοοικο-
νομικές εξελίξεις στην Κύπρο. 

 
4. Καταληκτικά Σχόλια 
 
Η πρόταση της ad-hoc Επιτροπής για θέσπιση Εθνι-
κής Στρατηγικής για την προώθηση του Χρηματο-
οικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικο-
νομικής Παιδείας στην Κύπρο αποτελεί ένα 
ολιστικό σχέδιο που φιλοδοξεί να γίνει η αφετηρία 
μιας συνεχούς και συνεπούς προσπάθειας ενδυ-
νάμωσης των πολιτών στην Κύπρο μέσω των γνώ-
σεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ενί-
σχυση της χρηματοοικονομικής τους ευημερίας. 
Η παρούσα Έκθεση είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς 

μελέτης, η οποία βασίστηκε σε επιστημονικά ευ-
ρήματα από την Κύπρο, στη συμβολή και τις προ-
τάσεις ειδικών και εμπειρογνωμόνων εγνωσμένου 
κύρους στον τομέα του χρηματοοικονομικού αλ-
φαβητισμού, στις κατευθυντήριες γραμμές του Διε-
θνούς Δικτύου Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης 
του ΟΟΣΑ (ΟΟΣΑ/INFE) και έχει δομηθεί στη βάση 
βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Η πρόταση λαμβά-
νει υπόψη το υφιστάμενο επίπεδο χρηματοοικο-
νομικής παιδείας στην Κύπρο, τόσο σε ολόκληρο 
τον πληθυσμό, όσο και σε συγκεκριμένες ομάδες. 
Οι σημαντικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν 
στο παρελθόν και υλοποιήθηκαν από διάφορους 
φορείς επίσης λήφθηκαν υπόψη. 

Η προτεινόμενη Εθνική Στρατηγική έχει ως πρώ-
τιστο μέλημα την ενδυνάμωση των πολιτών μέσω 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται 
για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής τους ευη-
μερίας. Η Πολιτεία και οι θεσμοί οφείλουν να αγκα-
λιάσουν και να υποστηρίξουν την εφαρμογή της 
Στρατηγικής αυτής, η οποία σύμφωνα και με διε-
θνείς εμπειρίες μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση 
της χρηματοοικονομικής ευημερίας των πολιτών 
και ιδιαίτερα των ευάλωτων οικονομικά ομάδων.
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Πρωτοβουλίες για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο 
 
Ο Πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις πρωτοβουλίες που έχουν γίνει για την προώθηση του χρηματοοικο-
νομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο. Περιλαμβάνει το είδος των 
πρωτοβουλιών, τις ομάδες-στόχους και τους εμπλεκόμενους φορείς. Εκτενέστερη πληροφόρηση παρου-
σιάζεται στην αγγλική έκδοση της Έκθεσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ομάδες-στόχοι                Είδος πρωτοβουλίας                                                                 Εμπλεκόμενοι φορείς (αλφαβητικά)

Πληθυσμός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαθητές 
Πρωτοβάθμιας / 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Σεμινάρια, διαλέξεις για την προώθηση του χρη-
ματοοικονομικού αλφαβητισμού 
 
Επιστημονικές εκδηλώσεις και συνέδρια για την 
ευαισθητοποίηση του κοινού 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δημοσίευση ενημερωτικού υλικού (ενημερωτικά 
δελτία, πληροφορίες για οικονομικές συναλλα-
γές, και συμβουλές για διάφορες χρηματοοικο-
νομικές αποφάσεις) 
 
Πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης (eLearning) 
 
Εκπαιδευτικά Βίντεο 
 
Εξειδικευμένο τμήμα ιστοσελίδας για επιμόρ-
φωση του κοινού 
 
Podcast για τα προσωπικά χρηματοοικονομικά 
 
Προγράμματα χρηματοοικονομικής παιδείας σε 
μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: «Η κοινό-
τητά μας» και «Ξοδεύοντας έξυπνα»  
 
Προγράμματα χρηματοοικονομικής παιδείας σε 
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: «Οικο-
νομικά για την επιτυχία» και «Μαθητική Επιχεί-
ρηση»  

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, 
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Ένωση Οικονομολόγων Κύ-
πρου, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σύν-
δεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου ΟΕΛΜΕΚ, 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Banking, Risk and Intermedi-
ation Durham UK research centre, Chartered Institute for Secu-
rities & Investment, Cyprus Economic Society, Cyprus 
International Institute of Management, Cyprus Investment Funds 
Association, European Institute of Management and Finance, In-
vest Cyprus, Financial Wellbeing Institute 
 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Παγκύπρια Ένωση Κατανα-
λωτών και Ποιότητας Ζωής, Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή 
 
 
 
CARDET 
 
CFA Society Cyprus  
 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
 
 
Κουμάντο στη τσέπη σου  
 
Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Junior Achieve-
ment Cyprus 
 
Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, Junior Achievement Cyprus 
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Ομάδες-στόχοι                Είδος πρωτοβουλίας                                                                 Εμπλεκόμενοι φορείς (αλφαβητικά)

Μαθητές 
Πρωτοβάθμιας / 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φοιτητές 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 
 
 
 
 
 
Νέοι 
 
Γυναίκες 
 
 
Εργαζόμενοι

Παρουσιάσεις/διαλέξεις χρηματοοικονομικής 
παιδείας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης 
 
 
 
Εισαγωγή μαθήματος Χρηματοοικονομικής Παι-
δείας σε ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης 
 
Δράσεις στο πλαίσιο του θεσμού Global Money 
Week σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(Λύκεια και Τεχνικές Σχολές) 
 
Εισαγωγή μαθήματος Χρηματοοικονομικής Παι-
δείας/Προσωπικών Χρηματοοικονομικών  σε πα-
νεπιστημιακό επίπεδο 
 
Διαλέξεις σε φοιτητές 
 
 
 
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 
 
Ιστοσελίδα με σκοπό την ενίσχυση της χρηματο-
οικονομικής γνώσης των γυναικών 
 
Σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης εργαζο-
μένων 
 
 
 
Σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του θεσμού 
Global Money Week

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σύνδεσμος 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, CFA Society Cyprus,  
Junior Achievement Cyprus 
 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, CFA Society Cyprus, Junior & Senior School  
 
 
 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε συ-
νεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τα υπόλοιπα 
μέλη της ad-hoc Επιτροπής 
 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 
 
 
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογι-
στών Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 
 
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 
Queens of Money  
 
 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Υπηρεσία Προστασίας Κατανα-
λωτή,  Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Σύν-
δεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, Σύνδεσμος Τραπεζών 
Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 
Financial Wellbeing Institute
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Οργανωτική δομή της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας 
(ΚΕΧΑΠ)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ

Ροή κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών 
Γραμμή αναφοράς 
Ροή εισηγήσεων/συστάσεων 
Ροή ενημέρωσης 
Γραμμή ελέγχου του έργου

Διοικητικό Συμβούλιο
1ο Επίπεδο 
Αποφάσεις

Ομάδες Συντονισμού 
 & Διαχείρισης

2ο Επίπεδο 
Συντονισμός & 

Διαχείριση

           Θεματική Ομάδα               Θεματική Ομάδα                Θεματική Ομάδα               Θεματική Ομάδα  
                Εργασίας (1)                        Εργασίας (2)                          Εργασίας (3)                       Εργασίας (…)

3ο Επίπεδο 
Υλοποίηση

Επιστημονική 
Συμβουλευτική Επιτροπή

Ομάδα Ενδιαφερόμενων 
Μερών
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