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Κυρίες και κύριοι,  

Εκ μέρους του κ.Μιχάλη Καμμά, Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Τραπεζών 

Κύπρου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα.  

O Σύνδεσμος Τραπεζών και οι τράπεζες μέλη θα ήθελαν καταρχήν να ευχαριστήσουν 

τον οργανισμό Junior Achievement Cyprus για την αποδοχή της πρότασης μας για 

συνεργασία για την εφαρμογή του προγράμματος «Ξοδεύοντας Έξυπνα» σε δημοτικά 

σχολεία της Κύπρου.  

Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι θεσμός ο οποίος τα τελευταία χρόνια 

προωθείται έντονα σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην 

κατανόηση και εκπαίδευση του κοινού για τις χρηματοοικονομικές έννοιες. 

Συγκεκριμένα, στόχος είναι η εκπαίδευση των νέων και μελλοντικών καταναλωτών 

ούτως ώστε να κατανοήσουν σωστά τις επιλογές που είναι διαθέσιμες και να 

μπορούν να σχεδιάζουν και να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για το οικονομικό 

τους μέλλον.  

Μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο και με πρωτοβουλία των τραπεζών μελών του 
Συνδέσμου, προωθείται για πρώτη φορά στην Κύπρο η χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση μέσω του προγράμματος «Ξοδεύοντας Έξυπνα», το οποίο θα υλοποιηθεί 
σε πιλοτική βάση σε 5  δημοτικά σχολεία  μέχρι τον Φεβρουάριο 2016. Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα  απευθύνεται σε μαθητές της 6ης δημοτικού και έχει ως 
στόχο να εξοικειώσει τα παιδιά με έννοιες σχετικές με τη διαχείριση των χρημάτων 
όπως είναι τα έσοδα, τα έξοδα και η αποταμίευση. Οι τράπεζες δια μέσου του 
Συνδέσμου Τραπεζών θα χρηματοδοτήσουν το πιλοτικό πρόγραμμα ενώ στελέχη από 

τράπεζες-μέλη θα συμμετάσχουν εθελοντικά για την υλοποίηση του. Μακροπρόθεσμη 
στρατηγική του Συνδέσμου είναι η εδραίωση του θεσμού σε ιδιωτικά και δημόσια 
δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.  
 

Θα θέλαμε επίσης να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα ‘Ξοδεύοντας Έξυπνα’ θα 
προβληθεί στο European Money Week, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες 
στις 14-18 Μαρτίου 2016. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το European Money Week  είναι 
πρωτοβουλία των Συνδέσμων Τραπεζών των κρατών μελών της ΕΕ σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία, της οποίας είναι μέλος ο Σύνδεσμος 
Τραπεζών Κύπρου. Το EMW επιδιώκει να επιστήσει την προσοχή στα οφέλη της 
Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης κυρίως στους νέους ανθρώπους και στα παιδιά 
και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών εντός της ΕΕ.  



Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Παιδείας Δρ. Κώστα Καδή και την 
Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας κα Αίγλη Παντελάκη για την θετική 
ανταπόκριση στην πρόταση μας και την έγκριση του πρώτου 3-ετούς προγράμματος 
«Ξοδεύοντας Έξυπνα» στα δημοτικά σχολεία. Είμαστε βέβαιοι ότι το πρόγραμμα θα 
στεφθεί με επιτυχία και θα αποτελέσει την βάση για ένα ευρύτερο πλαίσιο 
συνεργασίας με την υλοποίησή προγραμμάτων χρηματοοικονομικής παιδείας σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης . 

Σας ευχαριστώ.  

 


