
Δελτίο Τύπου  

 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συντονιστής του  

Global Money Week στην Κύπρο 

 

Ο διεθνής θεσμός πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 175 χώρες με στόχο 

την ενδυνάμωση των νέων με τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές γνώσεις μέσω 

στοχευμένων δράσεων 

  

Με φορέα συντονισμού την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ξεκίνησε στην Κύπρο το Global 

Money Week που διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο, από 21 έως 27 Μαρτίου 2022. 

Στόχος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση των νέων με τις 

απαραίτητες χρηματοοικονομικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να λαμβάνουν 

μελλοντικά ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις ως ενημερωμένοι πολίτες. 

Με κεντρικό μήνυμα “Build your future, be smart about money”, ο φετινός θεσμός πλαισιώνεται στη 

χώρα μας από σειρά στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών τις οποίες συντονίζει η ΚΤΚ. Σε 

αυτό το πλαίσιο εντάσσονται ενημερωτικές εκστρατείες, παρουσιάσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

συζητήσεις με νέους, ημερίδες και διαδικτυακά σεμινάρια με διακεκριμένους ομιλητές, δημιουργία 

ενημερωτικού υλικού και video προς ανάρτηση σε όλα τα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές της Κύπρου.  

Συγκεκριμένα, διοργανώνονται δραστηριότητες στα σχολεία της Κύπρου όπως εκπαιδευτικές 

προβολές, επισκέψεις, ανάγνωση ενημερωτικού υλικού, καθώς και διαλέξεις σε καθηγητές και 

μαθητές. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί διαδικτυακά σεμινάρια ανοικτά προς το ευρύ κοινό 

που σκοπό έχουν την ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού 

και τη συμβολή του στην ευημερία των πολιτών σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.  

Οι ανωτέρω ενέργειες στο πλαίσιο του Global Money Week υλοποιούνται σε συνεργασία με τα 

υπόλοιπα μέλη της Ad-hoc Επιτροπής για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και 

της χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας, Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και δυο ακαδημαϊκά στελέχη 

από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου).  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις μπορείτε να βρείτε στο 

ημερολόγιο δράσεων ή να επικοινωνήσετε με την ΚΤΚ στο FinLitSecretariat@centralbank.cy. 

 

Σχετικά με το Global Money Week 

Ο θεσμός Global Money Week είναι μια ετήσια παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης των παιδιών και των 

νέων σε θέματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Ξεκίνησε να διοργανώνεται το 2012 από τον διεθνή 

Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Μέχρι στιγμής, έχουν συμμετάσχει σε αυτή πάνω 

από 53 εκατομμύρια παιδιά και νέοι από 176 χώρες. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο, και συγκεκριμένα κάθε 

Μάρτιο.  

Μέσω τοπικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, o θεσμός αυτός αποσκοπεί στην εξοικείωση παιδιών και νέων 

με την χρηματοοικονομική εκπαίδευση, την αποταμίευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων βιοπορισμού, την απόκτηση 

απασχόλησης και την εξέλιξή τους σε ενημερωμένους πολίτες.  

Το βασικό μήνυμα του θεσμού Global Money Week είναι «Learn, Save, Earn», «Μάθετε, Αποταμιεύστε, 

Κερδίστε». Συγκεκριμένα:  

https://www.centralbank.cy/images/media/pdf2/Actions-Calendar-28-03-2022.pdf
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1. Μάθετε: Η εκπαίδευση των παιδιών και των νέων σχετικά με τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα και 

τις ευθύνες τους είναι το κλειδί για τη δημιουργία μιας γενιάς ικανών ενηλίκων που μπορούν να λάβουν 

σοφές αποφάσεις για το μέλλον τους.  

2. Αποταμιεύστε: Είναι σημαντικό για τα παιδιά και τους νέους να υιοθετούν έξυπνες συνήθειες αποταμίευσης 

από νεαρή ηλικία, προκειμένου να καλλιεργήσουν βασικές δεξιότητες οικονομικής διαχείρισης χρημάτων.  

3. Κερδίστε: Η ανάπτυξη δεξιοτήτων βιοπορισμού ενισχύει τις ικανότητες των παιδιών και των νέων στην 

εύρεση εργασίας ή την επιχειρηματικότητα δημιουργώντας ευκαιρίες ευημερίας και σταδιοδρομίας.  

Το φετινό θέμα του θεσμού Global Money Week είναι «Build your future, be smart about money», «Κτίστε το 

μέλλον σας, αξιοποιείστε έξυπνα το χρήμα»  

 

Περισσότερα σχετικά με το Global Money Week μπορείτε να βρείτε εδώ. 

https://www.centralbank.cy/images/media/pdf2/Actions-Calendar-28-03-2022.pdf

