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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Έναρξη πιλοτικού Μαθήματος  Χρηματοοικονομικής Παιδείας  
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Κύπρο 

 
Το πιλοτικό μάθημα λυκειακού επιπέδου αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
προσαρμόστηκε από το ιδιωτικό σχολείο “The Junior & Senior School” για τις ανάγκες των 
μαθητών/τριών του 

 
Στο πλαίσιο προώθησης της χρηματοοικονομικής παιδείας για αντιμετώπιση του Χρηματοοικονομικού 
Αναλφαβητισμού στην Κύπρο, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Kύπρου (CFA Society 
Cyprus) για δημιουργία και σχεδιασμό Μαθήματος Χρηματοοικονομικής Παιδείας για την Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση στην Κύπρο. Η προθυμία και πρωτοβουλία του αγγλικού συστήματος σχολείου The Junior & 
Senior School στη Λευκωσία, να προσφέρει μάθημα Χρηματοοικονομικής Παιδείας σε μαθητές/τριές του, 
«σφράγισε» τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη δημιουργία και σχεδιασμό του εν λόγω 
μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε πιλοτική βάση.  
 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για πιλοτικό Μάθημα Χρηματοοικονομικής Παιδείας, το οποίο ξεκίνησε να 
προσφέρεται, την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021, στην Αγγλική γλώσσα, σε μαθήτριες και μαθητές, ηλικίας 16-17 
χρόνων, στο Λύκειο Senior School. Το εν λόγω πιλοτικό μάθημα σχεδιάστηκε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή 
Χρηματοοικονομικής Ανδρέα Μιλιδώνη, και ακολούθως προσαρμόστηκε από το Λύκειο Senior School στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών του. Tο μάθημα είναι υποχρεωτικό και καλύπτει όλες τις 
θεματικές της Χρηματοοικονομικής Παιδείας, προκειμένου οι διδασκόμενες/οι μαθήτριες/τές να 
αποκτήσουν, εγκαίρως, επαρκή γνώση χρηματοοικονομικών εννοιών και δεξιοτήτων σε σχέση με τη 
διαχείριση των προσωπικών τους εισοδημάτων. Αυτό είναι το πρώτο υποχρεωτικό μάθημα 
Χρηματοοικονομικής Παιδείας που διδάσκεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Κύπρο. 
 
Το Μάθημα Χρηματοοικονομικής Παιδείας σε Λυκειακό επίπεδο, θα καλύψει λεπτομερώς τις θεματικές: 
Προσωπικός Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός και Επιλογές Σταδιοδρομίας, Επιτόκια, Διαχείριση 
πληθωρισμού και χρήματος, Κατανάλωση, Δανεισμός, Υποθήκη, Ασφάλιση, Επένδυση, Συνταξιοδότηση, 
Κίνδυνος & Απόδοση και Μεροληψίες στη χρηματοδότηση των καταναλωτών. 
 
Με την ανάπτυξη του πιλοτικού μαθήματος Χρηματοοικονομικής Παιδείας οι μαθητές/τριες αναμένεται:  
 

• Να εξοικειωθούν με τη χρονική αξία του χρήματος, το σύνθετο ενδιαφέρον, τον πληθωρισμό, τον 
κίνδυνο, τη διαφοροποίηση. 

• Να κατανοήσουν τις πολλαπλές διαστάσεις της προσωπικής χρηματοδότησης: εκπαίδευση, 
προγραμματισμός σταδιοδρομίας, διαχείριση χρημάτων, πίστωση, φόροι, ασφάλιση, 
συνταξιοδότηση. 

• Να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους οικονομικά: ταμιευτήρια και λογαριασμούς 
πληρωμών, καταναλωτική πίστη και δάνεια. 

https://www.tjss.ac.cy/
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• Να μάθουν πώς να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις αγοράς: στρατηγικές αγορών, προστασία των 
καταναλωτών, κόστος πιστώσεων, αγορά αυτοκινήτου, αγορά σπιτιού. 
 

Για το σκοπό ανάπτυξης του εν λόγω Μαθήματος είχε συσταθεί Ad Hoc Επιτροπή, αποτελούμενη από τον 
Διευθυντή του The Junior & Senior School, κ. Paulο Duran, τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Κύπρου Ανδρέα Μιλιδώνη, την κα Στέλλα Ηλιάδου, Επικεφαλής της Επιτροπής Χρηματοοικονομικού 
Αλφαβητισμού του CFA Society Cyprus και την κα Φωτεινή Παναγή, Λειτουργό Δημοσίων Σχέσεων στο 
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κύπρου και Δημοσιογράφο.  
 
Υπεύθυνος για τη διδασκαλία του μαθήματος θα είναι ο Καθηγητής Λυκείου του Senior School, κ. Μάριος 
Αφαντίτης, απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
ενώ την επίβλεψη του προγράμματος θα έχει ο κ. Γιάννης Πίπης, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 
του The Junior & Senior School.  
 
Ο Ανδρέας Μιλιδώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου τόνισε ότι σε συνέχεια των προσπαθειών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου για εισαγωγή μαθήματος Χρηματοοικονομικής Παιδείας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση από το 2015, αλλά και μαζί με την προθυμία και πρωτοβουλία του “The Junior and Senior 
School” να συμπεριλάβει μάθημα Χρηματοοικονομικής Παιδείας στο πρόγραμμα σπουδών του, το εν λόγω 
μάθημα γίνεται πραγματικότητα και αποτελεί ορόσημο για την αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού 
αναλφαβητισμού στην Κύπρο. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Σύνδεσμο Χρηματοοικονομικών 
Αναλυτών, και συγκεκριμένα την κα Ηλιάδου, η οποία έφερε σε επαφή το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 
Senior School για την ανάπτυξη και προσφορά του εν λόγω μαθήματος σε μαθήτριες και μαθητές του 
ιδιωτικού Λυκείου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Paulο Duran για την προθυμία του και τις 
πρωτοπόρες ενέργειές του, έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα η εφαρμογή αυτού του μαθήματος στο “The 
Junior and Senior School”. Εύχομαι πολύ σύντομα άλλα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία στην Κύπρο να 
αγκαλιάσουν αυτή τη πρωτοβουλία, για να βελτιώσουμε το επίπεδο του χρηματοοικονομικού 
αλφαβητισμού, αλλά και την ποιότητα της ζωής μας στην Κύπρο, καθοδηγούμενοι από σωστότερες 
αποφάσεις που αφορούν στη τσέπη μας», τόνισε ο κ. Μιλιδώνης.  
 
Σε δήλωσή του ο Διευθυντής του Junior & Senior School, κ. Paulo Duran αφού ευχαρίστησε θερμά τη Στέλλα 
Ηλιάδου για τον συντονισμό της προσπάθειας και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ανδρέα Μιλιδώνη για την 
άμεση θετική ανταπόκρισή του στην πρόσκληση για ανάπτυξη και διδασκαλία Μαθήματος 
Χρηματοοικονομικής Παιδείας, σημείωσε ότι «Είμαστε ενθουσιασμένοι, ως σχολείο, που συμμετέχουμε σε 
αυτό το έργο, το οποίο θα καλύψει ένα πολύ απαραίτητο κενό στην κατανόηση των χρηματοοικονομικών 
από τους νέους και θα τους δώσει τα απαραίτητα εργαλεία να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους όταν 
αποφοιτήσουν από το The Junior and Senior School. Βλέπουμε αυτό το έργο να μεγαλώνει και ελπίζουμε ότι 
και άλλα σχολεία στην Κύπρο θα μπορέσουν επίσης να επωφεληθούν. Ευχαριστώ όλους όσοι μας έχουν 
φέρει μέχρι εδώ και ανυπομονώ να δω τους μαθητές μας να ενασχολούνται με το μάθημα αυτό. Είμαι 
σίγουρος ότι θα το ευχαριστηθούν!» 
 
Η κα Στέλλα Ηλιάδου, Επικεφαλής της Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού CFA Society Cyprus, 
ανέφερε ότι η έναρξη διδασκαλίας του πρώτου υποχρεωτικού μαθήματος Χρηματοοικονομικής Παιδείας στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι πλέον γεγονός, επισφραγίζοντας με αυτό τον τρόπο  την υλοποίηση ενός 
στρατηγικού στόχου του Συνδέσμου, για προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο.  
«Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Paulο Duran αλλά και το Board of Governors του The Junior & Senior School για 



 

τη διορατικότητα και τον προοδευτικό τρόπο σκέψης τους να εντάξουν μάθημα χρηματοοικονομικής 
παιδείας στο πρόγραμμα σπουδών τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον 
Δρα Μιλιδώνη για την άμεση ανταπόκριση τους στην πρόσκληση του CFA, αλλά και τη σημαντική συμβολή 
τους στην υλοποίηση του όλου εγχειρήματος». «Ελπίζουμε», ανάφερε χαρακτηριστικά η Επικεφαλής της 
Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού CFA Society Cyprus, «ότι το παράδειγμα του The Junior & 
Senior School θα υιοθετήσουν και άλλα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία». 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας:  
 

• Πανεπιστήμιο Κύπρου: Φωτεινή Παναγή, Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων, Hλεκτρ. Ταχυδ.: 
fotinip@ucy.ac.cy, Τηλ.: 22894345, Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy  

• The Junior & Senior School: https://www.tjss.ac.cy/  

• CFA Society of Cyprus: Μόνικα Κουρουφέξη, Λειτουργός Σχέσεων Συνδέσμου, Hλεκτρ. Ταχυδ.:  
info@cfacyprus.com , Ιστοσελίδα: www.cfasociety.org/cyprus 

 
 
 
 
 
Τέλος Ανακοίνωσης  
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