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ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ



 Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αφορά τις γνώσεις στον
τομέα των χρηματοοικονομικών, την ικανότητα επιτυχούς
χρήσης χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων και τη διαδικασία
λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Σε καθημερινή βάση
οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις όπως η επένδυση των
χρημάτων τους, η λήψη δανείου, η δημιουργία τραπεζικού
λογαριασμού ή η αποταμίευση για συνταξιούχους καθώς και η
διαχείριση των προσωπικών οικονομικών τους θεμάτων.
Έτσι, η γνώση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης φαίνεται
να είναι απαραίτητη. 

Η απουσία δεξιοτήτων όπως αυτές που αποκαλούσαν
χρηματοοικονομικούς αναλφάβητους, μπορεί να οδηγήσει τα
άτομα σε υπερχρέωση, απάτη, υπερβολική ανάληψη κινδύνων
ή κινδύνους στον κυβερνοχώρο. Όλοι πρέπει να είναι σε θέση
να κατανοήσουν τους κινδύνους όταν δανείζονται ή
επενδύουν τα χρήματά τους. Δυστυχώς, όμως, υπάρχει μόνο
ένα μικρό μέρος του πληθυσμού στην Ευρώπη που έχει καλή
κατανόηση των οικονομικών όρων. Το θεμέλιο της σχέσης
κάποιου με τα χρήματα είναι ένα δια βίου ταξίδι μάθησης και
χρειάζεται χρόνος για να αποκτήσει κριτική σκέψη και να είναι
σε θέση να χρησιμοποιήσει τον προσωπικό του
προϋπολογισμό και κατά συνέπεια να δημιουργήσει ένα
αίσθημα ελέγχου για να χειριστεί απροσδόκητα ζητήματα
όπως η απώλεια θέσεων εργασίας. Έτσι, είναι πολύ
σημαντικό fή τα άτομα να ξεκινήσουν την οικονομική
εκπαίδευση όσο το δυνατόν νωρίτερα. Με αυτόν τον τρόπο,
θα είναι ευκολότερη η διαχείριση των οικονομικών πτυχών. 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ



Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός στην πράξη, φαίνεται να
αναπτύσσει τη νοοτροπία της αύξησης του ποσού της
εξοικονόμησης κάθε φορά που αυξάνονται τα έσοδα.Επιπλέον,
για να διατηρήσετε τα έξοδα που θα χρησιμοποιήσετε σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης και να αναπληρώσετε τα
χρήματα που αποσύρονται από το λογαριασμό. Επιπλέον,
φαίνεται να διδάσκει τα άτομα να ελέγχουν εγκαίρως τις
περιόδους προσφοράς στις πιστωτικές κάρτες μεταφοράς
υπολοίπου , προκειμένου να έχουν χρόνο να διαχειριστούν τα
οικονομικά τους και να εξοφλήσουν το χρέος. Τέλος, και το
πιο σημαντικό για την εκπαίδευση χρηματοοικονομικού
αλφαβητισμού είναι ότι αρχίζουν να ελέγχουν τακτικά την
πιστωτική τους έκθεση.

Οι ενδείξεις ότι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός φαίνεται
να δρα στη ζωή του ατόμου, οι οποίες αναφέρονται
παραπάνω, έχουν πολλές αγάπες στις καθημερινές συνήθειες
ρουτίνας τους και στον τρόπο με τον οποίο συνήθιζαν να
διαχειρίζονται τα χρήματά τους. Για παράδειγμα, η αίσθηση
του ύψους των εισοδημάτων και του ποσού που δαπανάται
δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Για το σκοπό αυτό, είναι
σημαντικό να μάθετε πώς να κάνετε έναν προϋπολογισμό,
πράγμα που σημαίνει να κάνετε ένα σχέδιο για την τακτική
παρακολούθηση των δαπανών. 

Ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα της εκμάθησης
χρηματοοικονομικών γνώσεων είναι ότι μπορούν να
αποφύγουν την πτώχευση του χρέους. Αυτό μπορεί να γίνει
με τη δημιουργία λογαριασμού μόνο για περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης. Ένας οικονομικά εγγράμματος στοχεύει το
ποσό των αποταμιεύσεων σε αυτόν τον λογαριασμό να
αναπληρωθεί για να μην αδειάσει και τα χρήματα να
διατηρηθούν σε σταθερό επίπεδο. Σε μια παρόμοια
περίπτωση, εάν έχουν ήδη χρέος, ο χρηματοοικονομικός
αλφαβητισμός θα πρέπει επίσης να τους βοηθήσει να
ξεφύγουν από το χρέος επιλέγοντας την καλύτερη μέθοδο
είτε μόνοι τους είτε αφήνοντας κάποιον να τους καθοδηγήσει. 



Υπάρχουν επίσης αγάπες στην ψυχική υγεία του ατόμου
επειδή υπάρχει λιγότερο οικονομικό στρες και άγχος. Αυτό
γιατί έχουν πάντα επίγνωση της οικονομικής τους κατάστασης
και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις απροσδόκητες
δυσκολίες που μπορεί να εμφανιστούν στη ζωή τους. Λόγω
αυτής της εντελώς μη αγχωτικής επίδρασης στην ψυχική
υγεία των ανθρώπων είναι σε θέση να δουν οποιαδήποτε
κατάσταση αντικειμενικά και ως εκ τούτου να την
διαχειριστούν αποτελεσματικά. Ένα άλλο πλεονέκτημα στην
ποικιλία της αγάπης να είναι οικονομικός εγγράμματος είναι
ότι υπάρχει αύξηση της ηθικής λήψης αποφάσεων κατά την
επιλογή ασφάλισης, δανείων, επενδύσεων και χρήσης
πιστωτικής κάρτας. 

Για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους, η λήψη μέτρων για
την απόκτηση οικονομικής παιδείας είναι ένα σημαντικό
συστατικό της ζωής που μπορεί να εξασφαλίσει οικονομική
σταθερότητα, να μειώσει την ανησυχία και να τονώσει την
επίτευξη οικονομικών στόχων.

Οι περισσότεροι καταναλωτές δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί
η πίστωση, πώς να διαχειριστούν ένα δάνειο και τις δόσεις
του, αν αξίζει να επενδύσουν ή πού να επενδύσουν τα
χρήματά τους και δεν γνωρίζουν καν τις αρνητικές επιπτώσεις
που μπορεί να προκαλέσει μια κακή οικονομική απόφαση. Οι
περισσότεροι Αμερικανοί αγωνίζονται με την αποταμίευση και
τις επενδύσεις ως αποτέλεσμα της έλλειψης οικονομικής
κατανόησης.  Για να γίνουν οικονομικά εγγράμματοι υπάρχουν
μικρά βήματα που μπορούν να κάνουν και πόροι που θα τους
βοηθήσουν. Ο φόβος της αποτυχίας στον τομέα των
οικονομικών δεν πρέπει να είναι ανασταλτικός παράγοντας.



Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία στην ΕΕ δεν είναι τόσο
αισιόδοξα. Υπολογίζεται ότι σχεδόν το 50% του πληθυσμού
γνωρίζει τις βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες και οι άλλοι
μισοί δεν έχουν καν καλή γνώση τους σύμφωνα με τη διεθνή
έρευνα του ΟΟΣΑ/INFE 2020 για τον χρηματοοικονομικό
αλφαβητισμό των ενηλίκων. Αν και το πρόβλημα φαίνεται να
απασχολεί ολόκληρο τον πληθυσμό , στην πραγματικότητα
επικεντρώνεται περισσότερο σε μειονότητες όπως οι ομάδες
χαμηλού εισοδήματος, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι, οι NEET
(Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης) καθώς και
στις γυναίκες. Αυτές οι ομάδες συνηθίζουν να παρουσιάζουν
πολύ χαμηλά επίπεδα γνώσης στις χρηματοοικονομικές
έννοιες. Αυτό δεν πρέπει να εξαρτάται από το εισόδημα, την
ηλικία, τις περιστάσεις ή το φύλο κάποιου. Ο καθένας θα
πρέπει να είναι ικανός να κατανοήσει τους κινδύνους που
ενέχει ο δανεισμός ή η επένδυση χρημάτων. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Χρήματος 2021 σχετικά με το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον
αφορά τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, οι γυναίκες είναι
λιγότερο πιθανό από τους άνδρες να αισθάνονται
αυτοπεποίθηση για οικονομικά θέματα. 

Το πρώτο ερώτημα της έρευνας ήταν εάν αισθάνονται ότι
έλαβαν επαρκή χρηματοοικονομική εκπαίδευση για να
διαχειριστούν τα καθημερινά οικονομικά τους και εάν
χρειάζονται εξωτερικές συμβουλές. Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι το 26% των γυναικών δήλωσαν ότι δεν λαμβάνουν την
οικονομική εκπαίδευση που θα έπρεπε και το 19% των
ανδρών απάντησαν ότι λαμβάνουν. Στο δεύτερο βήμα
ελέγχθηκαν 24.000 καταναλωτές για την ικανότητά τους να
χειρίζονται χρήματα. Σε έναν απλό υπολογισμό των τόκων
διαπιστώθηκε ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Μόνο
το 24% των γυναικών απάντησε σωστά και το ποσοστό των
ανδρών ήταν 64%. 



Η τρίτη ερώτηση σχετικά με τις κύριες πηγές
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, οι επιλογές ήταν πέντε και
τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω. 

Πηγή: https://www.intrum.com/press/news-stories/gender-
gap-in-financial-literacy/

Στη συνέχεια, η έρευνα επικεντρώθηκε σε μια πρόσφατη
περίσταση και το ερώτημα ήταν εάν η οικονομική ασφάλεια
έχει γίνει προτεραιότητα μετά το Covid-19. Τα ποσοστά ήταν
περίπου 49% των γυναικών και 45% των ανδρών που
απάντησαν. 

Το τελευταίο μέρος της έρευνας αφορούσε τους τρόπους
βελτίωσης του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού μετά τον
Covid-19 και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω. 

https://www.intrum.com/press/news-stories/gender-gap-in-financial-literacy/


Επιπλέον, η μελέτη ικανότητας του ιδρύματος FINRA Investor
Education του 2012 περιελάμβανε πέντε ερωτήσεις
αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών γνώσεων. Οι
ερωτήσεις αφορούσαν τα επιτόκια, τον πληθωρισμό και τον
επενδυτικό κίνδυνο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες
σε όλες τις ηλικιακές ομάδες απάντησαν σωστά σε λιγότερες
ερωτήσεις από τους άνδρες. Οι βαθμοί αντιπροσωπεύουν τον
μέσο αριθμό σωστών απαντήσεων ανά φύλο και ηλικιακή
ομάδα

Πηγή: https://www.bostonglobe.com/

Πηγή: https://www.intrum.com/τύπος/ειδήσεις-ιστορίες/
χάσμα μεταξύ των φύλων στον χρηματοοικονομικό
αλφαβητισμό/

https://www.bostonglobe.com/


Το χάσμα στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό μεταξύ
ανδρών και γυναικών υπάρχει μεταξύ χωρών με διαφορετική
ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών και θεσμικά
πλαίσια, καθώς και διαφορετικά κοινωνικά και πολιτιστικά
πλαίσια. Επιπλέον, είναι ανεξάρτητη από το επίπεδο
εισοδήματος μιας χώρας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, ο χρηματοοικονομικός
αλφαβητισμός είναι απαραίτητος για τις γυναίκες και για τις
γυναίκες NEET προκειμένου να διαχειριστούν τα καθημερινά
οικονομικά τους προβλήματα. Επιπλέον, είναι μια σημαντική
πτυχή της ανεξαρτησίας τους που είναι απαραίτητη σε
ορισμένες απρόβλεπτες επείγουσες περιστάσεις που μπορεί
να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους. Πολλές γυναίκες ανέχονται
κακοποιητικές συμπεριφορές στις οικογένειές τους ή
παντρεύονται κάποιον επειδή δεν είναι σε θέση να
επιβιώσουν μόνες τους λόγω των εισοδημάτων τους. Και
μερικοί από αυτούς δεν έχουν καν τον δικό τους μισθό. 

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ενδυναμωθούν οι γυναίκες NEE
T να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να αντιμετωπίσουν
οικονομικά ζητήματα, διότι μόνο τότε θα είναι σε θέση να
επιτύχουν τους στόχους της σταδιοδρομίας τους πιο
αποτελεσματικά. 

Είναι επίσης γνωστό σε όλους ότι τα παιδιά τείνουν να
επηρεάζονται περισσότερο από τις μητέρες τους παρά από
τους μαθητές τους. Θα ήταν ένα καλό παράδειγμα για αυτούς
να έχουν μια μητέρα οικονομικά εγγράμματη. Επιπλέον, οι
γυναίκες στα περισσότερα νοικοκυριά είναι υπεύθυνες για τα
καθημερινά έξοδα. Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός θα
ήταν χρήσιμος για αυτούς, για τη βέλτιστη διαχείριση των
εξόδων των νοικοκυριών. 



Ωστόσο, λόγω της τάσης των γυναικών, να ζουν περισσότερο
από τους άνδρες σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, είναι
απαραίτητο για τις γυναίκες πώς να διαχειρίζονται τα έξοδα
καθώς και άλλα οικονομικά προβλήματα που μπορεί να
προκύψουν. 
Ως μέρος της κοινωνίας, με το αυξανόμενο κόστος ζωής, οι
γυναίκες θα πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να μάθουν
πώς να αντιμετωπίζουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και
απαιτήσεις και να μπορούν να ζουν με όλες τις ανέσεις.  Αν
και οι ειδικοί πιστεύουν ότι η γνώση του χρηματοοικονομικού
αλφαβητισμού και η πραγματική εφαρμογή του στη ζωή σας
είναι πολύ διαφορετικά πράγματα, το πρώτο βήμα για να
γίνετε οικονομικά εγγράμματοι είναι η εκπαίδευση.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες
χρηματοοικονομικές συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω
ηλεκτρονικής τραπεζικής. Αυτό σημαίνει ότι προστίθεται ένας
ακόμη κίνδυνος καθώς μπορούν πιο εύκολα να πέσουν θύματα
ηλεκτρονικής επίθεσης. 

Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι απαραίτητος για
την εργασία και την προσωπική ανάπτυξη, καθώς και για την
ψυχική υγεία των ατόμων. Παρατηρείται ότι στις μέρες μας,
υπάρχουν ευκαιρίες για εκπαίδευση στα οικονομικά, καθώς οι
πόροι είναι άφθονοι τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς
φορείς όσο και από διαδικτυακούς πόρους. Όμως, όσον αφορά
τους NEET, οι γυναίκες είναι πιο δύσκολες καθώς είναι
περιθωριοποιημένες, βρίσκονται σε ανεργία και ακόμη και δεν
βρίσκονται στην εκπαίδευση ή έχουν χαμηλό εισόδημα. Όλοι
αυτοί οι λόγοι καθιστούν την εκπαίδευση των γυναικών NEET
σε οικονομικά δύσκολη και είναι επιτακτική ανάγκη να
δημιουργηθούν έργα που είναι εύκολα προσβάσιμα,
κατανοητά και κοντά στο μορφωτικό επίπεδο αυτών των
γυναικών. 



Οι εταίροι του έργου Erasmus+ FinanciaLit4Women ανέλυσαν
τις υπάρχουσες δημοσιεύσεις σχετικά με τη
χρηματοοικονομική εκπαίδευση για τις γυναίκες και επέλεξαν
τις γυναίκες NEET ως την κύρια ομάδα-στόχο. Οι εταίροι
διεξήγαγαν έρευνα μεταξύ γυναικών NEET και έρευνα ομάδων
εστίασης σε έξι χώρες εταίρους του έργου στις αρχές του
2021. Οι ενότητες αυτού του Προγράμματος Σπουδών με
Εγχειρίδιο είναι αποτελέσματα της έρευνας και της έρευνας.
Παρουσιάζονται εδώ τα υλικά συνδέονται με παιχνίδια
σχετικά με τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό για τους
NEET. Η προσέγγιση εκμάθησης παιχνιδιών καθώς και οι
διαλέξεις, οι παρουσιάσεις, η αυτοδιδασκαλία,  οι συζητήσεις
και οι δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης επικεντρώνονται
στην ενδυνάμωση των γυναικών NEET και τις υποστηρίζουν
στην εκπαίδευση χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.



https://www.investopedia.com/terms/f/financial-
literacy.asp

https://www.experian.com/blogs/ask-
experian/what-is-financial-literacy-and-why-is-it-
important/

https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-
payments/financial-literacy_el

https://www.bankofgreece.gr/Publications/Paper20
19275.pdf

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/kn
owledge/ χρηματοδότηση/χρηματοοικονομικός
αλφαβητισμός/

https://www.smilefoundationindia.org/blog/the-
importance-of-financial-literacy-for-women/

https://www.annuity.org/financial-literacy/women/

https://www.facebook.com/pg/FinanciaLit4Women-
225565495561212/posts/
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https://www.annuity.org/financial-literacy/women/
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in-Financial-Literacy-A-Global-Per-Έκθεση.pdf
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build-τους-χρηματοοικονομικού-αλφαβητισμού-2/
 
https://www.intrum.com/press/news-
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Ψηφιακό παιχνίδι χρηματοοικονομικού
αλφαβητισμού: https://financialit4women-digital-
game.eu/public/login.php

Παιχνίδια ρόλων "Εγχειρίδιο για τη διδασκαλία του
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού" 

Επιτραπέζιο παιχνίδι για τη διδασκαλία της
διαχείρισης χρημάτων 

https://www.inovaconsult.com/projects/fly-inaddressing-financial-literacy-needs-of-young-neet-women-towards-their-financial-inclusion/
https://gflec.org/wp-content/uploads/2017/07/The-Gender-Gap-in-Financial-Literacy-A-Global-Perspective-Report.pdf
https://nicolehealesfinancial.com.au/financial-planning/money-management/how-women-can-build-their-financial-literacy-2/
https://financialit4women-digital-game.eu/public/login.php


Στοχεύει
 

Ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων
για τις γυναίκες NEET, ώστε να μπορούν
να κατανοούν καλύτερα τις διάφορες
χρηματοοικονομικές έννοιες, να είναι σε
θέση να αναγνωρίζουν τους
χρηματοοικονομικούς κινδύνους και
ευκαιρίες και να μπορούν να λαμβάνουν
τις κατάλληλες οικονομικές αποφάσεις,
να ενισχύουν την εμπιστοσύνη τους σε
οικονομικά θέματα και, ως εκ τούτου, να
ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή τους
στη σύγχρονη κοινωνία και την πολιτική
ζωή.

Ομάδες-στόχοι:
 

* Εκπαιδευτές/
εκπαιδευτές ενηλίκων.

 
* Γυναίκες NEET.

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ώρες διδασκαλίας: 40 ώρες δια ζώσης (ή διαδικτυακά) οδηγίες
στην τάξη.

Ώρες αυτοδιδασκαλίας: 20 ώρες.
Ώρες αυτοαξιολόγησης: 5 ώρες.

Συνολικός αριθμός ωρών: 65 ώρες.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Να σχεδιάσει ένα πακέτο κατάρτισης για εκπαιδευτές και
εκπαιδευόμενους εκπαίδευσης ενηλίκων, το οποίο θα τους καθοδηγήσει

και θα τους υποστηρίξει στην κατάρτιση των γυναικών NEET στον
χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ
Το Πρόγραμμα Σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος
αποτελείται από 12 ενότητες που περιλαμβάνουν θεωρητικές
γνώσεις, περιπτώσεις προβληματισμού και πρακτικές
ασκήσεις που συνδέονται με παιχνίδια. Το περιεχόμενο κάθε
ενότητας περιγράφεται σε σχέση με τους στόχους του έργου
και τα αποτελέσματα της έρευνας και των ομάδων εστίασης.
Τα θέματα για τις ενότητες επιλέχθηκαν από γυναίκες NEET
και εκπαιδευτές ενηλίκων από τις χώρες των εταίρων του
έργου.



Ενότητα 1: Διαχείριση
προσωπικών οικονομικών

Στόχοι, μέθοδοι και περιεχόμενο της
ενότητας

Να αναπτύξει τον οικονομικό σχεδιασμό και τη
διαχείριση μεταξύ των γυναικών που είναι
NEET.
Να τα προετοιμάσει ώστε να ενταχθούν σε
επαγγελματικό πλαίσιο.
Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των γυναικών
που είναι NEET σχετικά με τον προσωπικό
οικονομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση.
Να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις
συνεργασίες τουςστην αξιολόγηση της μη
τυπικής μάθησης χρησιμοποιώντας στρατηγικές
μη τυπικής και χωρίς αποκλεισμούς μάθησης.

Διαλέξεις, αυτοδιδασκαλία, αναστοχασμός,
παιχνίδι, ομαδικές συζητήσεις, αυτοαξιολόγηση.

Στόχοι

Μέθοδοι



Εισαγωγή στην ενότητα.
Αυτοδιδασκαλία/αναστοχασμός. Τι πιστεύετε
ότι είναι ο προσωπικός σχεδιασμός και η
διαχείριση; Προσομοίωση οικονομικού
σχεδιασμού (διαδικτυακό παιχνίδι Uber).
Πριν ξεκινήσετε: 4 στάδια προσωπικού
οικονομικού σχεδιασμού.
Προσωπικός οικονομικός προγραμματισμός.
Έξι βήματα διαδικασίας οικονομικού
σχεδιασμού.
Τύποι οικονομικών στόχων.
Ομαδική εργασία. Προσομοίωση διαδικασίας
χρηματοοικονομικού σχεδιασμού.
Γιατί είναι σημαντικός ο οικονομικός
προγραμματισμός;
Πώς να από ένα μαξιλάρι οικονομικής
ασφάλειας;
Κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό
στόχων.
Αυτοαξιολόγηση.

Περιεχόμενο
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.



Να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για τον
προσωπικό οικονομικό προγραμματισμό.
Να βελτιώσουν τη διαδικασία οικονομικού
σχεδιασμού τους.

Να βελτιώσουν την κατανόησή τους για τη μη
τυπική εκπαίδευση.
Να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για την
αξιολόγηση μέσω της διδασκαλίας και της
μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι.
Αύξηση της ευαισθητοποίησής τους σχετικά με
τη σημασία της μάθησης με βάση το παιχνίδι.

Learn πώς να επωφεληθούν από τον οικονομικό
προγραμματισμό.
Δημιουργήστε προσωπικούς οικονομικούς
στόχους.
Κερδίστε αυτοπεποίθηση.

Επαγγελματική ικανότητα & μαθησιακά
αποτελέσματα

 
Γνώση στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:

Οι διαμεσολαβητές:

 
Δεξιότητες στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:



Βελτίωση των δεξιοτήτων δημόσιας ομιλίας.
Βελτίωση των δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας.
Γίνετε πιο οικονομικά εγγράμματοι.

Αύξηση της ικανότητας διευκόλυνσης της μη
τυπικής εκπαίδευσης.
Αύξηση των δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της
εκπαίδευσης που βασίζεται στο παιχνίδι.
Βελτίωση των ικανοτήτων για την πρόσβαση
στα μαθησιακά αποτελέσματα..

Οι διαμεσολαβητές:

Ώρες συνολικής μάθησης

Ώρες διδασκαλίας = 2
Ώρες αυτοδιδασκαλίας = 1

Ώρες αυτοαξιολόγησης = 30 λεπτά



Ενότητα 2: Προγραμματισμός
εσόδων και δαπανών

Στόχοι, μέθοδοι και περιεχόμενο της
ενότητας

Να αναπτύξει τον γραμματισμό σχεδιασμού
εισοδήματος και δαπανών μεταξύ των γυναικών
που είναι NEET.
Να τα προετοιμάσει ώστε να ενταχθούν σε
επαγγελματικό πλαίσιο.
Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις
γυναίκες που είναι NEET σχετικά με τον
προγραμματισμό του εισοδήματος και των
δαπανών και θα βελτιώσει τις δεξιότητες και
τις ικανότητές τους στην αξιολόγηση της
μάθησης των γυναικών που είναι NEET,
χρησιμοποιώντας στρατηγικές μη τυπικής και
χωρίς αποκλεισμούς μάθησης.

Διαλέξεις, αυτοδιδασκαλία, αναστοχασμός,
παιχνίδι, ομαδικές συζητήσεις, αυτοαξιολόγηση.

Στόχοι

Μέθοδοι



Εισαγωγή στην ενότητα
Αυτοδιδασκαλία/αναστοχασμός. Τι είναι το
προφίλ δαπανών μου;
Ορισμοί εσόδων και δαπανών.
Ατομικός προϋπολογισμός και οικογενειακό
εισόδημα.
Πώς να διανείμετε σωστά το εισόδημά σας.
4 μέθοδοι για τον προγραμματισμό εσόδων και
δαπανών.
Ομαδική εργασία. Παιχνίδι προσομοίωσης
εσόδων και δαπανών.
Aυτοαξιολόγηση.

Περιεχόμενο:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.



Να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον
προγραμματισμό εισοδήματος και δαπανών.
Να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην
ομαδική εργασία.

Να βελτιώσουν την κατανόησή τους για τη μη
τυπική εκπαίδευση.
Να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την
αξιολόγηση μέσω της διδασκαλίας και της
μάθησης που βασίζονται στο παιχνίδι.
Αύξηση της ευαισθητοποίησής τους σχετικά με
τη σημασία της μάθησης με βάση το παιχνίδι.

Μάθετε πώς να επωφεληθείτε από τον
προγραμματισμό εισοδήματος και δαπανών.
Κερδίστε αυτοπεποίθηση.
Να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη δημόσια
ομιλία.

Επαγγελματική ικανότητα & μαθησιακά
αποτελέσματα

Γνώση στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:

Οι διαμεσολαβητές:

 
 

Δεξιότητες στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:



Βελτίωση των δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας.
Γίνετε πιο οικονομικά εγγράμματοι.

Αύξηση της ικανότητάς τους να διευκολύνουν τη
μη τυπική εκπαίδευση.
Να αυξήσουν τις δεξιότητές τους για να
διευκολύνουν την εκπαίδευση που βασίζεται
στο παιχνίδι.
Να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους να έχουν
πρόσβαση σε γυναίκες που είναι NEET στον
προσωπικό τους οικονομικό σχεδιασμό και
διαχείριση.

Οι διαμεσολαβητές:

Ώρες συνολικής μάθησης
Ώρες διδασκαλίας = 1 ώρα και 30 λεπτά

Ώρες αυτοδιδασκαλίας = 30 λεπτά
Ώρες αυτοαξιολόγησης = 15 λεπτά



Ενότητα 3: Διαχείριση φόρων
Στόχοι, μέθοδοι και περιεχόμενο της

ενότητας

Για να μάθετε τι είναι η φορολογία.
Να κάνει αναλύσεις των παραδειγμάτων της
φορολογίας.
Να είναι σε θέση να υπολογίζει τους ατομικούς
φόρους για τους εργαζόμενους και τους
μεμονωμένους επιχειρηματίες.

Διάλεξη, εργαστήριο, αυτοδιδασκαλία,
αναστοχασμός, αυτοαξιολόγηση.

Εισαγωγή στην ενότητα.
Φόροι για ιδιώτες.
Φόροι για κάθε επιχειρηματία.
Ομαδική εργασία. Υπολογισμός προσωπικών
φόρων.
Αυτοδιδασκαλία/αναστοχασμός.
Διαφορετικοί τύποι επιχειρηματικότητας.
Εξετάσεις στη φορολογία φορολογημένων και
μη φορολογούμενων εταιρειών.
Αυτοαξιολόγηση.

Στόχοι

Μέθοδοι

Περιεχόμενο
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.



Να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη
διαχείριση των φόρων.
Να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους για τον
υπολογισμό των φόρων.

Βελτίωση της κατανόησης των μη τυπικών
μεθόδων διδασκαλίας/κατάρτισης των
γυναικών NEET σχετικά με τη φορολογία.
Βελτίωση της γνώσης της διδασκαλίας και της
μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι.

Μάθετε πώς να υπολογίζετε τους φόρους για
τον εργαζόμενο και τον μεμονωμένο
επιχειρηματία.
Κερδίστε αυτοπεποίθηση.
Βελτίωση των ατομικών και ομαδικών
δεξιοτήτων εργασίας.
Γίνετε πιο οικονομικά εγγράμματοι.

Επαγγελματική ικανότητα & μαθησιακά
αποτελέσματα

Γνώση στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:

Οι διαμεσολαβητές:

Δεξιότητες στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET θα:



Αύξηση της ικανότητας διδασκαλίας της
φορολογίας σε μη τυπικό περιβάλλον.
Μάθετε πώς να παρουσιάζετε παραδείγματα
φορολογίας.
Αύξηση των δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της
εκπαίδευσης που βασίζεται στο παιχνίδι.

Οι διαμεσολαβητές:

Ώρες συνολικής μάθησης
 

Ώρες διδασκαλίας = 1 ώρα και 30 λεπτά
Ώρες αυτοδιδασκαλίας = 1 ώρα και 30 λεπτά

Ώρες αυτοαξιολόγησης = 15 λεπτά



Ενότητα 4: Αποταμίευση και
επένδυση

Στόχοι, μέθοδοι και περιεχόμενο της ενότητας

Να αναπτύξουν την κατανόηση του τι είναι
αποταμίευση και τι επενδύει.
Να αναδείξει τη σημασία των αποταμιευτικών
και επενδυτικών σχεδίων.
Για να μάθετε για τις διαφορές των μετοχών και
των ομολόγων.

Lecture, ομαδική εργασία, μελέτη,
προβληματισμός, παιχνίδια, ομαδικές
συζητήσεις, αυτοαξιολόγηση. 

Εισαγωγή στην ενότητα
Αυτοδιδασκαλία/αναστοχασμός. Τι είναι η
αποταμίευση και τι η επένδυση; Ποιο είναι
κατάλληλο για εσάς;
Πράγματα που σκοπεύετε να κάνετε μέσα στα
επόμενα 5 χρόνια, μέσα σε 5 έως 10 χρόνια και
τουλάχιστον 10 χρόνια από τώρα.
Ο χρυσός κανόνας.
Αποταμίευση έναντι επένδυσης: Ποια είναι η
διαφορά;
10 αποταμιευτικές και επενδυτικές συμβουλές
για όλες τις ηλικίες.
Ομαδική εργασία. Πρακτικό μέρος.
Αυτοαξιολόγηση.

Στόχοι

Μέθοδοι

Περιεχόμενα
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.



Μάθετε για την αποταμίευση και την επένδυση
και να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ τους.
Μάθετε για την αποταμίευση και τις
επενδυτικές συμβουλές.
Μάθετε για τις διαφορές των μετοχών και των
ομολόγων.
Αποκτήστε υλικό για πρακτική μάθηση.

Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την
αποταμίευση και την επένδυση.
Μάθετε για την αποταμίευση και τις
επενδυτικές συμβουλές.
Μάθετε για τις διαφορές των αποθεμάτων και
bonds.
Αύξηση των γνώσεων σχετικά με το σχεδιασμό
αποταμιεύσεων και επενδύσεων.

Μάθετε πώς προγραμματίστε αποταμιεύσεις
και επενδύσεις.

Επαγγελματική ικανότητα & μαθησιακά
αποτελέσματα

Γνώση στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:

Οι διαμεσολαβητές:

Δεξιότητες στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:



Μάθετε πώς να δημιουργείτε στόχους και να
κάνετε δήλωση καθαρής αξίας.
Κερδίστε αυτοπεποίθηση.

Αύξηση της ικανότητάς τους να διευκολύνουν τη
μάθηση σχετικά με την αποταμίευση και την
επένδυση.
Αυξήστε τις δεξιότητές τους για να
διευκολύνετε τις πρακτικές συνεδρίες για να
δημιουργήσετε στόχους και να κάνετε δήλωση
καθαρής αξίας.
Βελτιώστε τις ικανότητες πρόσβασης στη
μαθησιακή διαδικασία των γυναικών NEET.

Οι διαμεσολαβητές:

Ώρες συνολικής μάθησης
 

Ώρες διδασκαλίας = 1 ώρα και 30 λεπτά
Ώρες αυτοδιδασκαλίας = 1 ώρα και 30 λεπτά

Ώρες αυτοαξιολόγησης = 15 λεπτά



Ενότητα 5: Πίστωση και χρέωση
Στόχοι, μέθοδοι και περιεχόμενο της

ενότητας

Να παρέχει στους εκπαιδευτικούς τις
απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες για την αύξηση της
ευαισθητοποίησης των γυναικών σχετικά με την
πίστωση και τη χρέωση.
Να εξηγήσει τι είναι τα περιουσιακά στοιχεία
και οι υποχρεώσεις.
Να παρουσιάσει παραδείγματα των
ισολογισμών.

Διάλεξη, ομαδική εργασία, μελέτη,
αναστοχασμός, παιχνίδια, ομαδικές συζητήσεις,
αυτοαξιολόγηση.

Εισαγωγή στην ενότητα.
Αυτοδιδασκαλία/αναστοχασμός. Τι είναι η
πίστωση και τι η χρέωση;
Οι τύποι της εμπορικής εταιρικής σχέσης.
Ενεργητικό και παθητικό.
Ισολογισμός για αρχάριους.
Από ποια μέρη αποτελείται η ισορροπία.
Ομαδική εργασία σε ισορροπία.
Αυτοαξιολόγηση.

Στόχοι

Μέθοδοι

Περιεχόμενα
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.



Κατανοήστε πώς να δημιουργήσετε μια μικρή
επιχείρηση.
Κατανοήστε πώς να δημιουργήσετε έναν
προϋπολογισμό.
Γίνετε ισχυρότεροι και σίγουροι για τον
χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

Βελτίωση της κατανόησης της μη τυπικής
εκπαίδευσης.
Κατανοούν τις μαθησιακές ανάγκες των
γυναικών που είναι NEET.
Βελτίωση της κατανόησης της μάθησης που
βασίζεται στο παιχνίδι.

Βελτίωση των δεξιοτήτων δημόσιας ομιλίας.
Βελτίωση των δεξιοτήτων κατάρτισης του
προϋπολογισμού.
Βελτίωση των δεξιοτήτων σχεδιασμού.

Επαγγελματική ικανότητα & μαθησιακά
αποτελέσματα

 
Γνώση στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:

Οι διαμεσολαβητές:

Δεξιότητες στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:



Βελτίωση των δεξιοτήτων οικονομικής
διαχείρισης.
Βελτίωση των επιχειρηματικών μαλακών
δεξιοτήτων.

Βελτίωση των δεξιοτήτων αξιολόγησης.
Βελτίωση της ικανότητας παροχής μη τυπικής
και βασισμένης στο παιχνίδι μάθησης,
προκειμένου να ενισχυθούν οι παραπάνω
γνώσεις και δεξιότητες μεταξύ των γυναικών
που είναι NEET.

Οι διαμεσολαβητές:

Ώρες συνολικής μάθησης
 

Ώρες διδασκαλίας = 1 ώρα
Ώρες αυτοδιδασκαλίας = 2 ώρες

Ώρες αυτοαξιολόγησης = 30 λεπτά



Ενότητα 6: Η έννοια της
οικονομικής ευρωστίας

Στόχοι, μέθοδοι και περιεχόμενο της
ενότητας

Να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού μεταξύ των
γυναικών που είναι NEET.
Να τους προετοιμάσει να συμμετάσχουν σε
επαγγελματικό πλαίσιο.
Να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου
Financialit4Women που βασίζονται στο παιχνίδι,
προκειμένου να αξιολογήσει τη μάθηση των
συμμετεχόντων και να τους επιτρέψει να
εντοπίσουν κενά στις γνώσεις και τις δεξιότητές
τους από προηγούμενες ενότητες.

Διάλεξη, μελέτη, παιχνίδια, ομαδικές
δραστηριότητες και συζητήσεις, αυτοαξιολόγηση.

Εισαγωγή στην ενότητα.
Αυτοδιδασκαλία/αναστοχασμός. Ποια πιστεύετε
ότι είναι η οικονομική υγεία;
Διάλεξη. Έννοια της οικονομικής υγείας.
Ενεργοποιητής.
Επιτραπέζιο παιχνίδι χρηματοοικονομικού
αλφαβητισμού.
Παιχνίδι από το MoneyRec.
Αυτοαξιολόγηση.

Στόχοι

Μέθοδοι

Περιεχόμενα
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.



Βελτίωση της κατανόησης της οικονομικής
υγείας.
Βελτίωση της γνώσης της μη τυπικής
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.
Βελτίωση της γνώσης της μάθησης που
βασίζεται στο παιχνίδι.

Βελτίωση της γνώσης της αξιολόγησης μέσω της
μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι.
Βελτίωση της κατανόησης της μη τυπικής
εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας μεθόδους που
βασίζονται στο παιχνίδι και προωθούν την
ενεργό συμμετοχή.
Βελτιώστε την ικανότητα να συνεργαστείτε με
τις γυναίκες που είναι NEET.

Αποκτήστε εμπιστοσύνη στην οικονομική υγεία.
Βελτίωση των δεξιοτήτων παρουσίασης και
δημόσιας ομιλίας.
Βελτίωση των δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας

Επαγγελματική ικανότητα & μαθησιακά
αποτελέσματα

 

Γνώση στο τέλος αυτής της ενότητας
 

Οι γυναίκες που είναι NEET:

Οι διαμεσολαβητές:

Δεξιότητες στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:



Βελτίωση της ικανότητας αξιολόγησης των
γυναικών που είναι NEET στην οικονομική τους
υγεία.
Να αυξήσουν την ικανότητά τους να
διευκολύνουν την εκπαίδευση που βασίζεται
στο παιχνίδι και τη μη τυπική εκπαίδευση.

Οι διαμεσολαβητές:

Ώρες συνολικής μάθησης
 

Ώρες διδασκαλίας = 30 λεπτά
Ώρες αυτοδιδασκαλίας = 1 ώρα και 30 λεπτά

Ώρες αυτοαξιολόγησης = 15 λεπτά



Ενότητα 7: Βασική τραπεζική
και ηλεκτρονική τραπεζική
Στόχοι, μέθοδοι και περιεχόμενο της

ενότητας

Εξηγήστε τις βασικές λειτουργίες του banking.
Διάκριση μεταξύ των κύριων τύπων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (Τράπεζες,
Πιστωτικές Ενώσεις, Διαδικτυακές Τράπεζες).
Διαφορές μεταξύ των τύπων λογαριασμωv
(μεταξύ ενός λογαριασμού όψεως και ενός
λογαριασμού ταμιευτηρίου).
Απαιτήσεις για το άνοιγμα ενός αριθμού.
Κατανοήστε διαφορετικούς τρόπους κατάθεσης
χρημάτων σε λογαριασμούς.
Αναγνωρίστε τα ζητήματα που σχετίζονται με τη
διαθεσιμότητα κεφαλαίων.
Εισαγωγή Προγραμμάτων Ταμιευτηρίου μέσω
τραπεζικών λογαριασμών.
Υλοποίηση θεμάτων που αφορούν το e-banking.

Διάλεξη, ομαδική εργασία, μελέτη, αναστοχασμός,
παιχνίδια, ομαδικές συζητήσεις, αυτοαξιολόγηση.

Στόχοι

Μέθοδοι



Εισαγωγή στην ενότητα.
Άνοιγμα λογαριασμού όψεως.
Πώς να κάνετε καταθέσεις στο λογαριασμό σας.
Λογαριασμοί για τις αποταμιεύσεις σας.
Τακτικοί Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου.
Διαδικτυακοί Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου.
Αυτόματα Αποταμιευτικά Προγράμματα.
Καταθετικοί Λογαριασμοί Χρηματαγοράς.
Αυτοαξιολόγηση.

Περιεχόμενα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



Κατανοήστε τις διαφορές μεταξύ τραπεζών και
πιστωτικών ενώσεων.
Διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων
τραπεζικών λογαριασμών.
Κατανοήστε τους διαφορετικούς τύπους και τι
να αναζητήσετε σε έναν τραπεζικό λογαριασμό.
Αποκτήστε γνώση για το πώς να ανοίξετε έναν
τραπεζικό λογαριασμό και να χρηματοδοτήσει
το λογαριασμό σας.

Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την
τραπεζική και την ηλεκτρονική τραπεζική.
Βελτιώστε τις γνώσεις σχετικά με τους
διαφορετικούς τύπους λογαριασμών.
Αύξηση των γνώσεων σχετικά με την κατάρτιση
των γυναικών NEET στον τραπεζικό τομέα.

Αποκτήστε δεξιότητες για να ανοίξετε
τραπεζικούς λογαριασμούς.

Επαγγελματική ικανότητα & μαθησιακά
αποτελέσματα

 
Γνώση στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:

Οι διαμεσολαβητές:

Δεξιότητες στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:



Αποκτήστε δεξιότητες στην ηλεκτρονική
τραπεζική.
Αποκτήστε εμπιστοσύνη στις τράπεζες.

Αύξηση της ικανότητας να διευκολύνει την
εκμάθηση σχετικά με την τραπεζική και την
ηλεκτρονική τραπεζική.
Βελτίωση των ικανοτήτων για να βοηθήσει τις
γυναίκες NEET κατά τη διάρκεια της μαθησιακής
τους διαδικασίας.

Οι διαμεσολαβητές:

Ώρες συνολικής μάθησης
 

Ώρες διδασκαλίας = 3 ώρες
Ώρες αυτοδιδασκαλίας = 1 ώρα

Ώρες αυτοαξιολόγησης = 30 λεπτά



Ενότητα 8: Προσδιορισμός
ζητημάτων κλοπής και ασφάλειας

Στόχοι, μέθοδοι και περιεχόμενο της
ενότητας

Κατανόηση τι είναι κλοπή ταυτότητας.
Κατανόηση του πώς συμβαίνει.
Προσδιορίστε τα μέτρα προστασίας.
Μάθετε πρακτικούς τρόπους για να
προστατεύσετε την ταυτότητά σας.

Διάλεξη, μελέτη, αναστοχασμός, παιχνίδια,
ομαδικές συζητήσεις, αυτοαξιολόγηση.

Εισαγωγή στην ενότητα.
Τι είναι η κλοπή ταυτότητας.
Πώς συμβαίνει.
Διάφοροι κίνδυνοι που εμπλέκονται (phishing,
κακόβουλο λογισμικό, πειρατικά ΑΤΜ).
Πώς να προστατεύσετε τον εαυτό σας.
Πώς να ασφαλίσετε τον υπολογιστή σας.
Πώς να ασφαλίσετε την αλληλογραφία και τα
σκουπίδια σας.
Πώς να διατηρήσετε τις πληροφορίες σας
ιδιωτικές.
Πώς να προστατεύσετε τους κωδικούς
πρόσβασής σας.
Αυτοαξιολόγηση.

Στόχοι

Μέθοδοι

Περιεχόμενα
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.



Κατανοήστε τι είναι κλοπή ταυτότητας.
Κατανοούν πώς μπορούν να κλαπούν τα
προσωπικά τους δεδομένα και πώς μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για διάφορους κακόβουλους
λόγους.
Προσδιορίστε διαφορετικούς τρόπους με τους
οποίους μπορεί να συμβεί κλοπή ταυτότητας
και μάθετε πώς να διατηρείτε τα δεδομένα
ασφαλή, ώστε να αποτρέπεται η κλοπή
ταυτότητας.

Αποδεικνύω γνώσεις σχετικά με την κλοπή.
Αύξηση των γνώσεων σχετικά με την κατάρτιση
των γυναικών NEET στον χρηματοοικονομικό
αλφαβητισμό.

Να γνωρίζουν πώς να προστατεύουν τα
προσωπικά δεδομένα.
Μάθετε πώς να εντοπίσετε την κλοπή.
Κερδίστε αυτοπεποίθηση.

Επαγγελματική ικανότητα & μαθησιακά
αποτελέσματα

Γνώση στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:

Οι διαμεσολαβητές:

Δεξιότητες στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:



Αύξηση της ικανότητας κατάρτισης των
γυναικών NEET στον χρηματοοικονομικό
αλφαβητισμό.
Αύξηση των δεξιοτήτων για την προετοιμασία
της παρουσίασης.
Αύξηση των δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση του
εργαστηρίου για τις γυναίκες NEET.

Οι διαμεσολαβητές:

Ώρες συνολικής μάθησης
 

Ώρες διδασκαλίας = 3 ώρες
Ώρες αυτοδιδασκαλίας = 3 ώρες

Ώρες αξιολόγησης αυτοεξυπηρέτησης = 15 λεπτά



Ενότητα 9: Διαχείριση
χρηματοοικονομικών κινδύνων

Στόχοι, μέθοδοι και περιεχόμενο της
ενότητας

Κατανόηση του κινδύνου και της διαχείρισης
χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Αυξημένες γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία
διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου .
Ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον
τρόπο εφαρμογής στρατηγικών και τεχνικών
διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Κατανόηση των οφελών και των αποτυχιών ενός
στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης
χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Διάλεξη, μελέτη, αναστοχασμός, παιχνίδια,
ομαδικές συζητήσεις, αυτοαξιολόγηση.

Στόχοι

Μέθοδοι



Εισαγωγή στην ενότητα.
Τύποι χρηματοοικονομικών κινδύνων.
Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου:

Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου:
Ορισμός
Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου:
Διαδικασία

Στρατηγικές Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού
Κινδύνου.
Τεχνικές Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού
Κινδύνου
Οφέλη από τη Διαχείριση Χρηματοοικονομικού
Κινδύνου.
Αποτυχίες Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού
Κινδύνου.
·Λογισμικό Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών
Κινδύνων.
Αυτοαξιολόγηση.

Περιεχόμενα
1.
2.
3.

a.

b.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Κατανοήστε τι είναι ο οικονομικός κίνδυνος.
Να κατανοήσουν το πλαίσιο διαχείρισης
χρηματοοικονομικών κινδύνων.
Μάθετε πώς να αναλύετε τα στάδια της
διαδικασίας διαχείρισης χρηματοοικονομικού
κινδύνου.
Κατανοήστε γιατί μια στρατηγική διαχείρισης
χρηματοοικονομικού κινδύνου θα μπορούσε να
αποτύχει.
Περιγράψτε τις στρατηγικές και τις τεχνικές
διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Εξηγήστε γιατί η διαχείριση
χρηματοοικονομικού κινδύνου είναι
περιουσιακό στοιχείο σε μια εταιρεία.

Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τη
διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων.
Μάθετε για τους τύπους χρηματοοικονομικού
κινδύνου.
Αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις αποτυχίες
διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Επαγγελματική ικανότητα & μαθησιακά
αποτελέσματα

 
Γνώση στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:

Οι διαμεσολαβητές:



Μπορεί να περιγράψει τις στρατηγικές και τις
τεχνικές διαχείρισης χρηματοοικονομικού
κινδύνου.
Εφαρμογή στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης
χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Εφαρμόζουν πρακτικές στρατηγικές και
τεχνικές για την αξιολόγηση, την
παρακολούθηση και τη διαχείριση ενός
χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Αναγνωρίστε το πιο κοινό λογισμικό
διαχείρισης κινδύνου.
Μπορεί να συζητήσει και να προβληματιστεί
σχετικά με τα οφέλη της διαχείρισης
χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Μπορεί να προσδιορίσει τους τύπους
χρηματοοικονομικού κινδύνου που
αντιμετωπίζει μια επιχείρηση.

Αύξηση δεξιοτήτων στο Λογισμικό Διαχείρισης
Χρηματοοικονομικών Κινδύνων.
Μπορεί να εξηγήσει γιατί η διαχείριση
χρηματοοικονομικού κινδύνου είναι ένας και σε
μια επιχείρηση.
Προσδιορίστε πιθανές αποτυχίες μιας
στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου.

Δεξιότητες στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:

Οι διαμεσολαβητές:



Να αυξήσουν τις δεξιότητές τους για να
διευκολύνουν τις πρακτικές συνεδρίες και να
χρησιμοποιήσουν τη μάθηση που βασίζεται στο
παιχνίδι.

Ώρες συνολικής μάθησης
 

Ώρες διδασκαλίας = 3 ώρες
Ώρες αυτοδιδασκαλίας = 1 ώρα
Ώρες αυτοαξιολόγησης = 1 ώρα



Ενότητα 10: Εύρεση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
για ατομική μάθηση σχετικά με

τον χρηματοοικονομικό
αλφαβητισμό

 
Στόχοι, μέθοδοι και περιεχόμενο της

ενότητας

Βελτίωση της κατανόησης του
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.
Να αξιολογεί τις δικές του γνώσεις και δεξιότητες
στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.
Να εμπνευστεί και να είναι σε θέση να
προσδιορίσει προγράμματα κατάρτισης στον
χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στις δικές του
περιοχές.

Παρουσίαση, δραστηριότητες αυτοδιδασκαλίας,
συνεδρία αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της
ομαδικής συζήτησης, αυτο-προβληματισμού και
άτυπης αξιολόγησης, μη τυπική ενεργοποίηση,
άτυπη και μη τυπική μάθηση.

Στόχοι

Μεθόδους



Εισαγωγή στην ενότητα.
Αυτοδιδασκαλία/αναστοχασμός. Τι πιστεύετε ότι
είναι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός;
Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός.
Αντανάκλαση. Ποιες δεξιότητεςπιστεύετε ότι σας
λείπουν περισσότερο?
Δραστηριότητα: Βρείτε εκπαιδευτικά
προγράμματα στη δική σας και σε άλλες χώρες.
Αξιολόγηση. Συζήτηση για το τι μάθαμε.
Αυτοαξιολόγηση.

Περιεχόμενα
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.



Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τα
προγράμματα κατάρτισης για τον
χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.
Μεγαλύτερη κατανόηση του
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού γενικά.
Αύξηση της επίγνωσης της προσωπικής
οικονομικής διαχείρισης και των δυνατοτήτων.

Βελτίωση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα
προγράμματα κατάρτισης στις τοπικές/
περιφερειακές περιοχές.
Βελτίωση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις
ανάγκες χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού
των γυναικών που είναι NEET.

Προϋπηρεσιακή ικανότητα & μαθησιακά
αποτελέσματα

 

Γνώση στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:

Οι διαμεσολαβητές:

Μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία.
Βελτιωμένη εμπιστοσύνη.
Μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία.

Δεξιότητες στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:



Βελτίωση της ικανότητας καθοδήγησης των
γυναικών NEET σε μαθήματα κατάρτισης σε όλα
τα θέματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.
Βελτίωση της ικανότητας καθοδήγησης των
γυναικών NEET σε προγράμματα κατάρτισης
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στις χώρες
τους.

Οι διαμεσολαβητές:

Ώρες συνολικής μάθησης
 

Ώρες διδασκαλίας = 30 λεπτά
Ώρες αυτοδιδασκαλίας = 35 λεπτά
Ώρες αυτοαξιολόγησης = 15 λεπτά



Ενότητα 11: Εύρεση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
για το πώς να ξεκινήσετε μια

μικρή επιχείρηση
Στόχοι, μέθοδοι και περιεχόμενο της

ενότητας

Να εξοπλιστούν καλύτερα για τον εντοπισμό
προγραμμάτων κατάρτισης που επικεντρώνονται
στη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων.
Για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης σχετικά
με τα ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν τον
εντοπισμό προγράμματα κατάρτισης σχετικά με
τον τρόπο δημιουργίας μιας μικρής επιχείρησης.
Για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης και της αυτο-
αποτελεσματικότητας.
Η βελτίωση της κατανόησης των μικρών
επιχειρήσεων.
Να αυξήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις
ικανότητες στον χρηματοοικονομικό
αλφαβητισμό.

Παρουσίαση, ομαδική εργασία, μελέτη,
αναστοχασμός, παιχνίδια, ομαδικές συζητήσεις,
αυτοαξιολόγηση.

Στόχοι

Μέθοδοι



Εισαγωγή στην ενότητα.
Αυτοδιδασκαλία/αναστοχασμός. Τι πιστεύετε ότι
αποτελεί μια μικρή επιχείρηση; Πού πιστεύετε ότι
θα βρείτε ευκαιρίες κατάρτισης σε αυτά;
Παρουσίαση και σχόλια.
Ενεργοποιητής.
Δραστηριότητα. Βρείτε προγράμματα κατάρτισης
στις χώρες σας.
Παρουσίαση των ευρημάτων (παράδοση από
ομοτίμους).
Εμπόδια στην πρόσβαση σε εκπαιδευτικά
προγράμματα και πώς να τα ξεπεράσετε.
Ενεργοποιητής.
Αξιολόγηση. Συζήτηση για το τι μάθαμε.

Περιεχόμενα
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.



Κατανοήστε καλύτερα τι είναι μια μικρή
επιχείρηση.
Αποκτήστε επίγνωση των προγραμμάτων
κατάρτισης σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας
μιας μικρής επιχείρησης.

Αποκτήστε μεγαλύτερη επίγνωση των
ευκαιριών κατάρτισης για το πώς να
δημιουργήσετε μια μικρή επιχείρηση.
Αύξηση της κατανόησης της σημασίας της μη
τυπικής εκπαίδευσης και της μάθησης που
βασίζεται στο παιχνίδι.
Βελτίωση της κατανόησης του τρόπου παροχής
συνεδριών μη τυπικής εκπαίδευσης και
μάθησης με βάση το παιχνίδι.

Προϋπηρεσιακή ικανότητα & μαθησιακά
αποτελέσματα

 

Γνώση στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:

Οι διαμεσολαβητές:

Αύξηση της αυτο-αποτελεσματικότητας.
Ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων.
Αύξηση της αυτοπεποίθησης και των
κοινωνικών δεξιοτήτων.

Δεξιότητες στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:



Μάθετε πώς να παρουσιάζετε ιδέες.
Βελτίωση των δεξιοτήτων δημόσιας ομιλίας.
Ανάπτυξη αυτο-κινήτρων.
Μάθετε για την οικονομική ανεξαρτησία.

Αποκτήστε μεγαλύτερη ικανότητα να
κατευθύνετε τις γυναίκες που είναι NEET σε
ευκαιρίες κατάρτισης για τη δημιουργία μικρών
επιχειρήσεων στις περιοχές τους.
Βελτίωση της ικανότητας παροχής εκπαίδευσης
στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό σε
γυναίκες που είναι NEET.

Οι διαμεσολαβητές:

Ώρες συνολικής μάθησης
 

Ώρες διδασκαλίας = 1 ώρα
Ώρες αυτοδιδασκαλίας = 1 ώρα

Ώρες αυτοαξιολόγησης = 15 λεπτά



Ενότητα 12: Κατανόηση των
κύριων συνιστωσών ενός
επιχειρηματικού σχεδίου,

δημιουργία προϋπολογισμού
για μια νεοσύστατη

επιχείρηση

Στόχοι, μέθοδοι και περιεχόμενο της
ενότητας

Να βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις
ικανότητες των γυναικών που είναι NEET στην
ίδρυση μιας μικρής επιχείρησης.

Διαλέξεις, ομαδική εργασία, μελέτη,
αναστοχασμός, παιχνίδια, ομαδικές συζητήσεις,
αυτοαξιολόγηση.

Στόχοι

Μέθοδοι



Εισαγωγή στην ενότητα.
Αυτοαξιολόγηση. Πόσο σίγουροι είστε σε αυτούς
τους τομείς;
Αυτοδιδασκαλία. Στοιχεία μιας συνοπτικής
περίληψης.
Διάλεξη. Στοιχεία ενός εκτελεστικού υπαλλήλου.
Ενεργοποιητής.
Παιχνίδι ρόλων στο Εγχειρίδιο παιχνιδιών ρόλων,
συμπεριλαμβανομένου του προβληματισμού.
Διάλεξη. Πώς να δημιουργήσετε έναν
προϋπολογισμό για ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
Αυτοδιδασκαλία. Βρείτε ένα καλό και κακό
επιχειρηματικό σχέδιο.
Ενεργοποιητής.
Δραστηριότητα. Βιώσιμος/Βιώσιμος
προϋπολογισμός.
Αξιολόγηση. Αισθάνεστε πιο σίγουροι για τη
δημιουργία μιας επιχείρησης;
Αξιολόγηση ολόκληρου του προγράμματος
σπουδών. Οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται για
να συμπληρώσουν μια φόρμα αξιολόγησης.

Περιεχόμενο
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.



Κατανοήστε πώς να δημιουργήσετε μια μικρή
επιχείρηση.
Κατανοήστε πώς να δημιουργήσετε έναν
προϋπολογισμό.
Γίνετε ισχυρότεροι και σίγουροι για τον
χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

Βελτίωση της κατανόησης της μη τυπικής
εκπαίδευσης.
Κατανοήστε τις μαθησιακές ανάγκες των
γυναικών που είναι NEET.
Βελτίωση της κατανόησης της μάθησης που
βασίζεται στο παιχνίδι.

Επαγγελματική ικανότητα & μαθησιακά
αποτελέσματα

 

Γνώση στο τέλος αυτής της ενότητας
 

Οι γυναίκες που είναι NEET:

Οι διαμεσολαβητές:

Βελτίωση των δεξιοτήτων δημόσιας ομιλίας.
Βελτίωση των δεξιοτήτων κατάρτισης του
προϋπολογισμού.
Βελτίωση των δεξιοτήτων σχεδιασμού.
Βελτίωση των δεξιοτήτων οικονομικής
διαχείρισης.
Βελτίωση των επιχειρηματικών μαλακών
δεξιοτήτων.

Δεξιότητες στο τέλος αυτής της ενότητας

Οι γυναίκες που είναι NEET:



Βελτίωση των δεξιοτήτων αξιολόγησης.
Βελτίωση της ικανότητας παροχής μη τυπικής
και βασισμένης στο παιχνίδι μάθησης,
προκειμένου να ενισχυθούν οι παραπάνω
γνώσεις και δεξιότητεςμεταξύ των γυναικών
που είναι NEET.

Οι διαμεσολαβητές:

Ώρες συνολικής μάθησης
 

Ώρες διδασκαλίας = 1 ώρα
Ώρες αυτοδιδασκαλίας = 2 ώρες

Ώρες αυτοαξιολόγησης = 30 λεπτά



ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ



Επεξήγηση της ενότητας

Το μάθημα αυτό συνδυάζεται με θεωρητικές και
πρακτικές δραστηριότητες. Ξεκινά με μια εισαγωγή
στην ενότητα, που προετοιμάζει τις γυναίκες NEET
για αυτό που θα μελετήσουν, και στη συνέχεια
τίθεται ερώτηση αυτοδιδασκαλίας /
προβληματισμού: «Τι πιστεύετε ότι είναι ο
προσωπικός οικονομικός σχεδιασμός και
διαχείριση;» Μετά από αυτό οι γυναίκες NEET θα
προσπαθήσουν να προσομοιώσουν δραστηριότητες
οικονομικού σχεδιασμού παίζοντας το παιχνίδι
Uber στο διαδίκτυο (από την παραγωγή του έργου
2).

Παιδαγωγικές συμβουλές

Το περιεχόμενο του μαθήματος χωρίζεται σε
θεωρία και πράξη. Προστίθενται επίσης μερικές
δραστηριότητες παγοθραυστικών και
ενεργοποιητών. Τα παγοθραυστικά είναι
δραστηριότητες που κυριολεκτικά «σπάνε τον
πάγο», βοηθώντας τους συμμετέχοντες και τους
διαμεσολαβητές να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ
τους.

Ονομασία της ενότητας 1:
Διαχείριση προσωπικών

οικονομικών



Η έρευνα και η έρευνα του έργου
FinanciaLit4Women δείχνουν ότι αυτά είναι
απίστευτα χρήσιμα για τη δημιουργία και τη
βελτίωση της επικοινωνίας, την οικοδόμηση
αυτοπεποίθησης και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης
και κατανόησης. Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας
για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς και χωρίς
αποκλεισμούς περιβάλλοντος στο οποίο μπορούν
να συμμετέχουν όλοι. 

Οι ενεργοποιητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την ενίσχυση της ζωτικότητας και της ενέργειας. Η
χρήση και των δύο βελτιώνει τη μάθηση, τη
συμμετοχή και τη δέσμευση (Chlup and Collins,
2010). Για τις γυναίκες που έχουν αγωνιστεί να
συμμετάσχουν και να ασχοληθούν με την
εκπαίδευση ή την απασχόληση, αυτές οι
στρατηγικές είναι επομένως κρίσιμες για τη
διασφάλιση όσων επιτυγχάνουν σε ένα μαθησιακό
περιβάλλον. 

Ένα σημαντικό εμπόδιο από τις ομάδες εστίασης
του έργου ήταν επίσης ότι οι γυναίκες δεν είχαν
συμπύκνωση για να γίνουν οικονομικά εγγράμματες
και, ως εκ τούτου, τα παγοθραυστικά και τα
ενεργοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
να ξεπεραστεί αυτό. 



Ηλεκτρονικός υπολογιστής

Στυλό
Χαρτί
Smartphones (για παιχνίδι Uber από την έξοδο
του έργου 2). Σε περίπτωση που ορισμένοι
συμμετέχοντες δεν έχουν, το παιχνίδι Uber
μπορεί να εκτελεστεί όχι μεμονωμένα, αλλά σε
ομάδες.

Πόροι

Παρουσίαση

Εισαγωγή στην ενότητα
 

Όπως σε κάθε επιχείρηση, πρέπει πρώτα να
δημιουργήσετε μια στρατηγική και να απαντήσετε
στην ερώτηση "Τι πρόκειται να επιτύχετε ως
αποτέλεσμα της δραστηριότητάς σας;", να
αναπτύξετε τακτικές και να αποφασίσετε πώς θα
ακολουθήσετε την προβλεπόμενη πορεία σας. Για
να δημιουργήσετε μια στρατηγική σημαίνει να
υπολογίσετε ένα οικονομικό σχέδιο και να
αποφασίσετε πώς θα επιτύχετε με συνέπεια όλους
τους στόχους σας.



Ο προγραμματισμός είναι η διαδικασία σκέψης
σχετικά με τις δραστηριότητες που απαιτούνται για
την επίτευξη ενός επιθυμητού στόχου. Ο
σχεδιασμός βασίζεται στην πρόβλεψη, τη
θεμελιώδη ικανότητα για νοητικό ταξίδι στο χρόνο.
Η εξέλιξη της προνοητικότητας, η ικανότητα να
σκεφτόμαστε μπροστά, θεωρείται ότι ήταν ο
πρωταρχικός κινητήριος μοχλός στην ανθρώπινη
ευφράδεια. Ο προγραμματισμός είναι μια
θεμελιώδης ιδιότητα της ευφυούς συμπεριφοράς.
Περιλαμβάνει τη χρήση της λογικής και της
φαντασίας για την οπτικοποίηση όχι μόνο ενός
τελικού αποτελέσματος, αλλά και των βημάτων που
απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του
αποτελέσματος. 

Ένα προσωπικό οικονομικό σχέδιο είναι η
οικονομική σας στρατηγική, ένας τρόπος να
προχωρήσετε προς τους οικονομικούς στόχους. Το
προσωπικό οικονομικό σχέδιο αντικατοπτρίζει την
τρέχουσα κατάσταση του προσωπικού ή
οικογενειακού προϋπολογισμού και των
περιουσιακών στοιχείων καθώς και τους
προσωπικούς οικονομικούς στόχους. Η
προετοιμασία και η επιτυχία της εφαρμογής του
είναι αδύνατη χωρίς σαφή καθορισμό των στόχων,
προθεσμίες για την εφαρμογή τους, επιλογή μιας
άνετης πορείας προς τους στόχους, καθώς και
δημιουργία προστασίας από κινδύνους, σε
περίπτωση που η επίτευξη των στόχων σας μπορεί
να τεθεί σε κίνδυνο.



Για να κάνετε ένα οικονομικό σχέδιο πρέπει να
αναλάβετε μερικές συγκεκριμένες ενέργειες, για
παράδειγμα, να ορίσετε τους οικονομικούς σας
στόχους, να υπολογίσετε τη μελλοντική τους αξία
και να βρείτε τον σωστό ρυθμό για να επιτύχετε
τους στόχους σας.

Αυτοδιδασκαλία / Αναστοχασμός

Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο προσωπικός
οικονομικός σχεδιασμός και διαχείριση;
Προσομοίωση οικονομικού σχεδιασμού
(διαδικτυακό παιχνίδι Uber): Uber
gamehttps://ig.ft.com/uber-game/

Πριν ξεκινήσετε: 4 στάδια προσωπικού οικονομικού
σχεδιασμού

Στο πρώτο στάδιο του προσωπικού οικονομικού
σχεδιασμού, είναι απαραίτητο να καθοριστεί η
φάση του κύκλου ζωής. Υπάρχουν 4 στάδια (ή
φάσεις) του κύκλου ζωής: "σχηματισμός",
"ανάπτυξη", "ωριμότητα", "γήρας". 



Το πρώτο - "σχηματισμός", διαρκεί από τη στιγμή
της λήψης του πρώτου εισοδήματος μέχρι τη
στιγμή του γάμου ή της γέννησης ενός παιδιού.
Αυτό το στάδιο είναι αόριστο σε διάρκεια: ο
αριθμός των ετών που έχουν περάσει από τη
στιγμή των 18ων γενεθλίων μέχρι τη δημιουργία
μιας οικογένειας ποικίλλει σημαντικά. Επίσης, ένα
χαρακτηριστικό αυτής της φάσης είναι η έλλειψη
βεβαιότητας στις μεταβάσεις μεταξύ των σταδίων:
από το στάδιο του "σχηματισμού" στο στάδιο της
"ανάπτυξης" (στην περίπτωση του μη γάμου, αλλά
της συμβίωσης) και αντίστροφα (σε περίπτωση
τερματισμού των σχέσεων). Σε αυτή τη φάση, η
δαπάνη είναι ελάχιστη σε σύγκριση με άλλες
φάσεις: δεν υπάρχουν μηνιαίες πληρωμές
υποθηκών, δεν υπάρχουν έξοδα για τη συντήρηση
των παιδιών ή βοήθεια στους γονείς. Αυτή η φάση
είναι μια αποτελεσματική αρχή για τη συσσώρευση
κεφαλαίων για το στάδιο της "ανάπτυξης", καθώς
και για το σχηματισμό αποταμιεύσεων για το
στάδιο του "γήρατος". Συνήθως, στο στάδιο της
«ανάπτυξης», η εστίαση είναι στην παροχή της
οικογένειας και το ζήτημα της πρόβλεψης για γήρας
παραμερίζεται, ως αποτέλεσμα, το τελευταίο
ζήτημα επιστρέφεται ήδη 10 χρόνια πριν από τη
συνταξιοδότηση, γεγονός που μειώνει τη
δυνατότητα χρήσης δυνητικά πιο κερδοφόρων /
ριψοκίνδυνων επενδυτικών μέσων.



Η περίοδος "σχηματισμού" είναι ένα
αποτελεσματικό στάδιο για τη συσσώρευση τόσο
οικονομικού όσο και ανθρώπινου κεφαλαίου,
διανοητικού (πηλίκου νοημοσύνης), σωματικής,
συναισθηματικής (συναισθηματική νοημοσύνης),
πνευματικού και κοινωνικού.

Το δεύτερο στάδιο - "ανάπτυξη", διαρκεί από τη
στιγμή που ένα παιδί γεννιέται στην οικογένεια
μέχρι να εισέλθει στο πανεπιστήμιο. Αυτό το
στάδιο συνδέεται με τα μεγαλύτερα έξοδα, τα
οποία είναι κοντά το ένα στο άλλο: έξοδα για
παιδιά, επέκταση του χώρου διαβίωσης, αγορά
αυτοκινήτου, ενδεχομένως δίδακτρα για παιδιά,
έξοδα για αυτο-ανάπτυξη, οικονομική βοήθεια
στους γονείς. Σημαντικά στοιχεία σε αυτή τη φάση
είναι η διαθεσιμότητα ορισμένων αποταμιεύσεων,
η σταθερότητα, η σταθερότητα, ο λογικός
προγραμματισμός οικογενειακού εισοδήματος. 

Το στάδιο της "ανάπτυξης" συνδέεται με την
ανάπτυξη της σταδιοδρομίας, ως αποτέλεσμα, την
αύξηση του εισοδήματος στην οικογένεια, οπότε ο
προγραμματισμός σταδιοδρομίας γίνεται μια
σημαντική διαδικασία. Ταυτόχρονα, είναι πολύ
καλύτερο να λαμβάνεται όλη η βασική εκπαίδευση
στο στάδιο "σχηματισμού", καθώς αυτό
βελτιστοποιεί τη γραμμή των δαπανών. Ωστόσο,
απαιτούνται επενδύσεις στην εκπαίδευση για τη
βελτίωση των δεξιοτήτων. Πρέπει να σταθμίζονται
έναντι της αύξησης των εσόδων/των δαπανών.



Σε αυτό το στάδιο, πρέπει επίσης να δοθεί
προσοχή στο ασφαλιστικό πρόγραμμα. Το γεγονός
αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι κατά την
περίοδο των υψηλών εξόδων για οικονομικούς
σκοπούς, όταν όλη η ευημερία της οικογένειας
εξαρτάται από την κανονικότητα του εισοδήματος
και των καλά προγραμματισμένων εξόδων,
απρόβλεπτα έξοδα λόγω περιστάσεων έκτακτης
ανάγκης (απώλεια εργασίας, ζημιά στην περιουσία,
απώλεια περιουσίας, θάνατος του οικογενειάρχη
της οικογένειας, αναπηρία των μελών της
οικογένειας,κ.λπ.) μπορεί να υπονομεύσει σοβαρά
την οικονομική ευημερία της οικογένειας.

Η τρίτη φάση - "ωριμότητα" αρχίζει από τη στιγμή
που το παιδί εισέρχεται στο πανεπιστήμιο μέχρι τη
συνταξιοδότηση ενός από τα μέλη της οικογένειας.
Αυτό το στάδιο συνδέεται με την υλοποίηση
τέτοιων στόχων όπως η εξασφάλιση επιτυχούς
συνταξιοδότησης, καθώς και ο τερματισμός ή η
ελαχιστοποίηση της εργασιακής δραστηριότητας.
Αυτό το στάδιο εξηγείται από την πλήρη
ανεξαρτησία των παιδιών σε σχέση με τα δικά τους
έξοδα και, ενδεχομένως, τη βοήθεια στους
συνταξιούχους γονείς. Στο στάδιο της ωρίμανσης,
οι δαπάνες για οικονομικούς σκοπούς μπορεί να
παραμείνουν τόσο υψηλές όσο και στο στάδιο της
ανάπτυξης, αλλά οι συνεισφορές σε μια μελλοντική
σύνταξη θα είναι πολύ σημαντικές σε αυτό το
στάδιο και θα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο
μέρος των δαπανών. 



Αυτό είναι λογικό, αφού στο στάδιο της
«ωριμότητας» ο μόνος μεγάλος οικονομικός στόχος
του μέλλοντος είναι να έχετε τη δική σας
συνταξιοδοτική παροχή. Μια σημαντική πτυχή
αυτού του σταδίου είναι η αποπληρωμή των
υφιστάμενων χρεών πριν από το στάδιο "λήξης",
προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος μη
πληρωμής. Σε αυτό το στάδιο, συνήθως, υπάρχει
μετάβαση σε συντηρητικά επενδυτικά μέσα.

Η τέταρτη φάση είναι "γήρας", το στάδιο αυτό
ονομάζεται επίσης "παθητικό εισόδημα",
"σύνταξη", το στάδιο αυτό αρχίζει με τη
συνταξιοδότηση ενός από τα μέλη της οικογένειας
και συνεχίζεται μέχρι το θάνατο και των δύο μελών
της οικογένειας. Αυτό το στάδιο, καθώς και το
στάδιο "σχηματισμού", είναι απρόβλεπτο όσον
αφορά τη διάρκεια. Σε αυτό το στάδιο, η οικογένεια
θα πρέπει να έχει ήδη συσσωρεύσει το απαραίτητο
κεφάλαιο, οπότε σε αυτό το στάδιο είναι σημαντικό
να το ξοδέψετε με σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι η διάρκεια του σταδίου "γήρατος" δεν
είναι γνωστή εκ των προτέρων.



Έχετε περισσότερα χρήματα και οικονομική
ασφάλεια
Ξέρετε ποια είναι τα πράγματα που θέλετε
να επιτύχετε (στόχοι)
Ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε χρήματα για
να επιτύχετε τους στόχους σας
Έχετε λιγότερες πιθανότητες να χρεωθείτε
και δεν μπορείτε να χειριστείτε
Εάν έχετε οικογένεια, μπορείτε να
βοηθήσετε τον σύντροφό σας και να
υποστηρίξετε τα παιδιά σας

Προσωπικό οικονομικό σχέδιο

Ένα προσωπικό οικονομικό σχέδιο είναι ένα
ατομικό σχέδιο δράσης για ένα άτομο (ή
οικογένεια) να επιτύχει τους οικονομικούς του
στόχους με βάση την τρέχουσα οικονομική του
κατάσταση. Σας κάνει να σκεφτείτε το παρόν και το
μέλλον σας, να επανεξετάσετε διαφορετικές πτυχές
της ζωής σας και να αρχίσετε να ενεργοποιείτε
τώρα.

Οφέλη από τον προσωπικό οικονομικό
προγραμματισμό



Βήμα 1: Προσδιορίστε πού βρίσκεστε
οικονομικά
Βήμα 2: Θέστε στόχους και αναπτύξτε ένα
σχέδιο
Βήμα 3: Προσδιορίστε τις επιλογές σας
Βήμα 4: Αξιολογήστε τις εναλλακτικές σας
λύσεις
Βήμα 5: Δημιουργήστε και χρησιμοποιήστε το
οικονομικό σας σχέδιο δράσης
Βήμα 6: Ελέγξτε και αναθεωρήστε το σχέδιό
σας

Έξι βήματα της διαδικασίας
χρηματοοικονομικού σχεδιασμού 

Υπάρχουν έξι βήματα της διαδικασίας οικονομικού
σχεδιασμού. Αυτά είναι:



Εξοικονόμηση.
Μηνιαίο εισόδημα (συμπεριλαμβανομένων
δωρεών και τόκων σε τραπεζικούς
λογαριασμούς).
Μηνιαία έξοδα (χρήματα που ξοδεύετε).
Χρέη (χρήματα που χρωστάτε σε άλλους).

Για να κατανοήσετε την τρέχουσα οικονομική σας
κατάσταση, κάντε μια λίστα με στοιχεία που
σχετίζονται με τα οικονομικά σας:

Μια καλή μέθοδος για να υπολογίσετε τα έξοδά σας
είναι να διατηρήσετε ένα αρχείο όλων όσων
αγοράζετε για 1 μήνα (μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ένα μικρό σημειωματάριο για να
παρακολουθείτε τα έξοδα). Όταν έχετε μια
παρακολούθηση των εξόδων και των εσόδων σας,
θα είστε σε θέση να αρχίσετε να σχεδιάζετε.



Βήμα 2: Θέστε στόχους και αναπτύξτε ένα σχέδιο

Αρχικά, ας μάθουμε τη διαφορά μεταξύ «αναγκών»
και «επιθυμιών» (ο διευκολυντής ζητά διαφορετικά
παραδείγματα «αναγκών» και «επιθυμιών» και στη
συνέχεια δίνει ορισμούς). Μια ανάγκη είναι κάτι
που πρέπει να πάρει ο άνθρωπος για να επιβιώσει:
φαγητό, νερό, καταφύγιο, ζεστά ρούχα. Μια
επιθυμία είναι κάτι που ένα άτομο επιθυμεί ή θα
ήθελε να έχει ή να κάνει: καλύτερο σπίτι, πιο
ακριβό παλτό και ούτω καθεξής.

Για να ορίσετε τους οικονομικούς σας στόχους θα
πρέπει να αποφασίσετε ποιοι είναι οι
συγκεκριμένοι στόχοι που πρέπει να ακολουθήσετε
(για παράδειγμα, εξοικονομήστε ένα συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό κάθε μήνα).

Βήμα 3: Προσδιορίστε τις επιλογές σας

Έχετε πάντα μια επιλογή για το πώς να ενεργήσετε
με τις αποταμιεύσεις σας. Για παράδειγμα, μπορεί
να θέλετε να αυξήσετε το χρηματικό ποσό που
εξοικονομείτε κάθε μήνα ή επενδύετε. Μπορεί
επίσης να αποφασίσετε να μην αλλάξετε τίποτα.

Βήμα 4: Αξιολογήστε τις εναλλακτικές σας λύσεις

Σε αυτό το βήμα χρησιμοποιήστε τις πολλές πηγές
οικονομικών πληροφοριών που είναι διαθέσιμες. Οι
πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό σχεδιασμό
μπορούν να προέρχονται από πολλές πηγές:



 α) χρηματοοικονομικοί ειδικοί: λογιστές,
τραπεζίτες, φορολογικές προετοιμασίες. β)
τεχνολογία: λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών
και Διαδίκτυο. Κοιτάξτε την κατάστασή σας στη
ζωή, την παρούσα οικονομική σας κατάσταση και
τις προσωπικές σας αξίες. Στη συνέχεια, εξετάστε
τις συνέπειες και τους κινδύνους κάθε απόφασης
που λαμβάνετε.

Βήμα 5: Δημιουργήστε και χρησιμοποιήστε το
οικονομικό σας σχέδιο δράσης

Ένα σχέδιο δράσης είναι μια λίστα τρόπων για να
επιτύχετε τους οικονομικούς σας στόχους. Για
παράδειγμα, εάν ο στόχος σας είναι να αυξήσετε τις
αποταμιεύσεις σας, ένα σχέδιο δράσης θα
μπορούσε να μειώσει τις δαπάνες. Προκειμένου να
αυξήσετε το εισόδημά σας, μπορεί να έχετε μερική
απασχόληση ή να εργαστείτε περισσότερες ώρες
στην παρούσα δουλειά σας.

Βήμα 6: Ελέγξτε και αναθεωρήστε το σχέδιό σας

Ο οικονομικός προγραμματισμός συνεχίζεται καθώς
ακολουθείτε το σχέδιό σας. Καθώς μεγαλώνετε, τα
οικονομικά και οι ανάγκες σας σίγουρα θα αλλάξουν
και αυτό σημαίνει ότι το οικονομικό σας σχέδιο θα
πρέπει επίσης να αλλάξει. Είναι απαραίτητο να το
επαναξιολογούμε και να το αναθεωρούμε κάθε
χρόνο.



Βραχυπρόθεσμοι στόχοι. Χρειάζεται ένα χρόνο
ή λιγότερο για να τα επιτύχετε (για
παράδειγμα: αγοράστε ένα νέο κινητό
τηλέφωνο ή υπολογιστή).
Ενδιάμεσοι στόχοι. Πάρτε 2 έως 5 χρόνια για να
επιτύχετε (για παράδειγμα: εξοικονόμηση για
προκαταβολή σε ένα σπίτι).
Μακροπρόθεσμοι στόχοι, χρειάζονται
περισσότερα από 5 χρόνια για να επιτευχθούν
(για παράδειγμα, προγραμματισμός για
συνταξιοδότηση).

Τύποι Οικονομικών Στόχων

Υπάρχουν δύο κύριοι παράγοντες που θα
επηρεάσουν τον προγραμματισμό σας για
οικονομικούς στόχους: το χρονικό πλαίσιο των
στόχων και το είδος της οικονομικής ανάγκης.

Χρονικό πλαίσιο στόχων:

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι μπορεί να οδηγήσουν    
 σε μακροπρόθεσμους, ορισμένοι στόχοι
συμβαίνουν  κάθε χρόνο (χρήματα για διακοπές) και
άλλοι στόχοι μπορεί να προκύψουν περιστασιακά
(αγορά αυτοκινήτου).

Προβληματισμός: Ποιοι είναι μερικοί από τους
βραχυπρόθεσμους, ενδιάμεσους και
μακροπρόθεσμους οικονομικούς σας στόχους;



Τα αναλώσιμα αγαθά είναι αγορές που κάνετε
συχνά και καταναλώνετε γρήγορα: τρόφιμα,
σαμπουάν κ.λπ.
Τα διαρκή αγαθά, όπως τα αυτοκίνητα, είναι
ακριβά αντικείμενα που δεν αγοράζετε συχνά
και που διαρκούν τρία χρόνια ή περισσότερο
όταν χρησιμοποιούνται σε τακτική βάση.
Τα άυλα αντικείμενα, ακόμη και αν δεν μπορούν
να αγγιχτούν, είναι συχνά σημαντικά για την
ευημερία και τη συναισθηματική σας διάθεση:
εκπαίδευση, ελεύθερος χρόνος, προσωπικές
σχέσεις κ.λπ.

Στόχοι για διαφορετικές ανάγκες 

Ο τρόπος με τον οποίο θα εδραιώσετε και θα
επιτύχετε τους οικονομικούς σας στόχους θα
εξαρτηθεί από το αν ένας στόχος περιλαμβάνει την
ανάγκη για αναλώσιμα αγαθά (όπως σόδα), διαρκή
αγαθά (όπως ένα αυτοκίνητο) ή άυλα αντικείμενα
(όπως μια εκπαίδευση).

Ομαδική εργασία: Προσομοίωση διαδικασίας
χρηματοοικονομικού σχεδιασμού

Η Άννα και η καλύτερή της φίλη Βερόνικα, ζουν στο
Σικάγο. Θέλουν να διασχίσουν τη χώρα το επόμενο
έτος. Και οι δύο εργάζονται με μερική απασχόληση
και κερδίζουν 100 USD την εβδομάδα μετά από
φόρους. Πρέπει να εξοικονομήσουν τουλάχιστον
520 USD το καθένα για να πληρώσουν για το ταξίδι.



 Σχεδιάζουν επίσης να επισκεφθούν τον θείο της
Άννας, ο οποίος ζει στο Αλμπουκέρκι, και την
αδελφή της Βερόνικα στο Λος Άντζελες. Βοηθήστε
τους να εφαρμόσουν τα έξι βήματα της διαδικασίας
οικονομικού σχεδιασμού για να επιτύχουν τον
στόχο τους και να γράψουν ένα σχέδιο έξι βημάτων
για αυτούς.

Γιατί είναι σημαντικός ο οικονομικός
σχεδιασμός; 

Ο οικονομικός προγραμματισμός είναι το κλειδί για
την κατανόηση του τρόπου εξοικονόμησης,
κέρδους, δανεισμού, επένδυσης και προστασίας
των χρημάτων σας με σύνεση. Είναι επίσης
σημαντικό για την ανάπτυξη βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων οικονομικών συνηθειών και
δεξιοτήτων που οδηγούν σε μεγαλύτερη οικονομική
ευημερία.

Οι άνθρωποι λαμβάνουν τις οικονομικές τους
αποφάσεις κάθε μέρα και όλοι πρέπει να σκεφτούν
το οικονομικό τους μέλλον. Ένα σημαντικό βήμα για
τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας
είναι η δημιουργία ενός «μαξιλαριού
χρηματοοικονομικής ασφάλειας». Είναι καλύτερα το
μέγεθός του να αντιστοιχεί στο τρίμηνο ποσοστό
των εξόδων σας.



Πώς να διαμορφώσετε ένα μαξιλάρι
οικονομικής ασφάλειας;

Ο ευκολότερος τρόπος είναι να παραμερίσετε το
10% του εισοδήματος - το ποσό αυτό δεν θα
προκαλέσει δυσφορία.

Η αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού
και η εξοικονόμηση θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε
τον στόχο σας πιο γρήγορα. Προσπαθήστε να
ξοδεύετε λιγότερα από όσα κερδίζετε. Μπορείτε να
μειώσετε τα έξοδα σε διάφορα στοιχεία του
προϋπολογισμού (μεταφορές, Διαδίκτυο, κινητές
επικοινωνίες, τρόφιμα, ρούχα, αναψυχή,
ψυχαγωγία, φορολογικά οφέλη και άλλα). Η
εξοικονόμηση μπορεί να επιταχυνθεί όχι μόνο με τη
μείωση των εξόδων, αλλά και με την αύξηση του
εισοδήματος. Για παράδειγμα, η μετάβαση σε
υψηλότερη θέση πληρωμής, η δημιουργία εσόδων
από τα χόμπι σας, καθώς και η πώληση περιττών
πραγμάτων: ρούχα, συσκευές, παιδικά πράγματα
και ούτω καθεξής.

Σημ. Δεν μπορούν πάντα να επιτευχθούν
ταυτόχρονα όλοι οι στόχοι του οικονομικού
σχεδιασμού, ορισμένοι επιλέγονται ως
προτεραιότητες, ορισμένοι μεταφέρονται στην
επόμενη περίοδο. Είναι σημαντικό να αρχίσετε να
σχεδιάζετε τους οικονομικούς στόχους εκ των
προτέρων, τότε η επίτευξή τους θα είναι
ευκολότερη και θα απαιτήσει λιγότερες οικονομικές
δαπάνες.



Θα πρέπει να είναι ρεαλιστική.
Θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη.
Θα πρέπει να έχει ένα σαφές χρονικό πλαίσιο.
Θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι είδους
δράση να εφαρμόσετε.

Καταστάσεις ζωής (μετακόμιση σε ένα νέο
διαμέρισμα ή μια νέα πόλη, γάμος, απόκτηση
παιδιών).
Προσωπικές αξίες (π.χ. περισσότερη
προσωπική ελευθερία)
Οικονομικοί παράγοντες (δυνάμεις της αγοράς,
παγκόσμιες επιρροές, οικονομικές συνθήκες).

Κατευθυντήριες γραμμές για τον
καθορισμό στόχων

Όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, για να ορίσετε
σωστά τους στόχους σας, είναι απαραίτητο να
προσδιορίσετε το χρονικό πλαίσιο για την επίτευξη
κάθε στόχου και το είδος της ανάγκης.
Κατά τον καθορισμό των οικονομικών σας στόχων,
πρέπει να έχετε κατά νου ότι οι οικονομικοί σας
στόχοι:

Είναι επίσης απαραίτητο να θυμάστε ότι οι
καθημερινές σας αποφάσεις σχετικά με τα
οικονομικά θα επηρεαστούν από πολλούς
διαφορετικούς παράγοντες. Τα 3 πιο σημαντικά
είναι:



Ποια είναι τα έξι βήματα που χρησιμοποιούνται
για τη δημιουργία ενός οικονομικού σχεδίου;
Ποιοι είναι οι 3 πιο σημαντικοί παράγοντες που
μπορούν να επηρεάσουν τον προσωπικό σας
οικονομικό προγραμματισμό; 
Γιατί είναι σημαντικό να κάνετε διάκριση μεταξύ
της ανάγκης σας και των επιθυμιών σας;

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης:



Ονομασία της ενότητας 2.
Προγραμματισμός εσόδων και

δαπανών
Επεξήγηση της ενότητας

Το περιεχόμενο του μαθήματος χωρίζεται από
παγοθραυστικά και ενεργοποιητές. Τα
παγοθραυστικά είναι δραστηριότητες που
κυριολεκτικά «σπάνε τον πάγο», βοηθώντας τους
συμμετέχοντες και τους διαμεσολαβητές να
γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους. Η έρευνα
δείχνει ότι αυτά είναι απίστευτα χρήσιμα για τη
βελτίωση της επικοινωνίας, την οικοδόμηση
αυτοπεποίθησης και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης
και κατανόησης, τα οποία είναι κρίσιμα για την
ανάπτυξη ενός ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς
περιβάλλοντος στο οποίο όλοι μπορούν να
συμμετέχουν και να απολαμβάνουν τα ίδια
συναισθήματα επίτευξης.

Παιδαγωγικές συμβουλές

Τα παγοθραυστικά και τα ενεργοποιητές
χρησιμοποιούνται για τη διάσπαση του υλικού του
μαθήματος. Οι δραστηριότητες που είναι γνωστές
ως «παγοθραυστικά» επιτρέπουν στους
συμμετέχοντες και τους διαμεσολαβητές να
γνωριστούν καλύτερα κυριολεκτικά «σπάζοντας
τον πάγο». 



Η ανάπτυξη μιας ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς
ατμόσφαιρας όπου όλοι μπορούν να συμμετέχουν
και να βιώνουν τις ίδιες αισθήσεις επίτευξης
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενίσχυση της
επικοινωνίας, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης
και την προώθηση της εμπιστοσύνης και της
κατανόησης, σύμφωνα με την έρευνα.

Οι ενεργοποιητές είναι ουσίες που αυξάνουν τη
σφριγηλότητα και την ενέργεια. Η χρήση και των
δύο ενισχύει τη συμμετοχή, τη μάθηση και τη
δέσμευση των μαθητών (Chlup and Collins, 2010).
Ως εκ τούτου, τα μέτρα αυτά είναι απαραίτητα για
τη διασφάλιση της επιτυχίας σε ένα μαθησιακό
περιβάλλον για τις γυναίκες που δυσκολεύτηκαν να
ενταχθούν και να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση ή
την απασχόληση. Οι ομάδες εστίασης αποκάλυψαν
ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης των γυναικών τις
εμπόδισε να αποκτήσουν οικονομική παιδεία. Κατά
συνέπεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
παγοθραυστικά και ενεργοποιητές για να
ξεπεραστεί αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά προσεγγίσεις μη
τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης ως πολύ
αποτελεσματικές μεθόδους για τη συμμετοχή
ατόμων που στο παρελθόν δυσκολεύονταν να
συμμετάσχουν σε τυποποιημένα εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα, όπως οι αίθουσες διδασκαλίας. Ως
εκ τούτου, συνιστάται να αποφεύγετε τις διαλέξεις
όποτε είναι δυνατόν. 



Αντίθετα, οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να
στοχεύουν στη συμπερίληψη διασκεδαστικών
δραστηριοτήτων όπου οι συμμετέχοντες είναι
υπεύθυνοι για τη δική τους μάθηση. Τα μαθησιακά
αποτελέσματα στην επιχειρηματική εκπαίδευση
έχουν αποδειχθεί βελτιωμένα με την εξισορρόπηση
των προαναφερθέντων τακτικών (Janeska-Iliez,
2018). Για την προώθηση της συνεχούς συμμετοχής
των μαθητών, συνιστάται να αφιερώνεται
περισσότερος χρόνος σε μη τυπικές
δραστηριότητες από ό,τι σε λέκτορες.
Ανακαλύφθηκε επίσης από τις ομάδες εστίασης το
γεγονός ότι πολλές γυναίκες NEET αισθάνθηκαν ότι
δεν είχαν εξάρτηση και έλεγχο στη ζωή τους. Σε
σύγκριση με την κανονική εκπαίδευση, οι
δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης
επιτρέπουν στους μαθητές να αναλάβουν ενεργό
ρόλο στη μάθησή τους.

Αποδεικνύεται τακτικά ότι η μάθηση που βασίζεται
στο παιχνίδι αυξάνει τη συμμετοχή των μαθητών
(Pratama, 2018; Τσαν, 2021). Όπου είναι πρακτικό,
οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσπαθήσουν να
συμπεριλάβουν παιχνίδια στο πρόγραμμα σπουδών
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού,
συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του υλικού
αυτής της ενότητας. Για να αυξηθεί η δυνατότητα
επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων μεταξύ των
γυναικών ΕΑΕΚ, καλούνται να κάνουν χρήση του
εγχειριδίου επιτραπέζιων παιχνιδιών, ψηφιακών
παιχνιδιών και παιχνιδιών ρόλων. 



Ο αντίκτυπος του προγράμματος σπουδών θα
πρέπει επίσης να αξιολογηθεί και οι
διαμεσολαβητές θα πρέπει να το κάνουν
χρησιμοποιώντας παιχνίδια αξιολόγησης.
Παίζοντας τη διαδικασία αξιολόγησης, οι
συμμετέχοντες θα είναι πιο διατεθειμένοι να
παρέχουν μια ειλικρινή και ευνοϊκή εκτίμηση της
απόδοσής τους και του προγράμματος σπουδών
στο σύνολό του. Επιπλέον, καθιστά τη διαδικασία
αξιολόγησης πιο προσιτή, επιτρέποντας στις
γυναίκες ΕΑΕΚ με αναπηρίες να συμμετέχουν σε
αυτήν με τον ίδιο τρόπο όπως και οι ομόλογοί τους
χωρίς αναπηρία.

Ο προβληματισμός προάγει τη συνεχή προσωπική
και επαγγελματική μάθηση όταν χρησιμοποιείται
σωστά και με σκοπό (Helyer, 2015). Οι
διαμεσολαβητές θα πρέπει να ορίσουν χρόνο για
τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τι έμαθαν και πώς
μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε πλαίσια
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, ιδιαίτερα μετά
από επίσημες συνεδρίες εκπαίδευσης. Αυτό θα
μπορούσε να διευκολύνει τις γυναίκες που στο
παρελθόν δυσκολεύονταννα συμμετάσχουν
επιτυχώς στην εκπαίδευση να επιτύχουν τους
μαθησιακούς στόχους για κάθε ενότητα.
Προκειμένου να να τους ενεργοποιήσει, μπορούν
επίσης να υποστηριχθούν μέσω της μη τυπικής
εκπαίδευσης και των τεχνολογικών τεχνολογιών
που βασίζονται σε παιχνίδια. 



Ο επιμορφωτής θα πρέπει επίσης να επιδοθεί σε
ενδοσκόπηση, συνοψίζοντας. Θα πρέπει να
αξιολογήσουν την απόδοσή τους σε κάθε ενότητα
και να εξετάσουν τι μπορεί να έχουν κάνει
καλύτερα. Αυτό θα υποστηρίξει τις συνεχείς
βελτιώσεις στις παιδαγωγικές τους δεξιότητες και
θα προσφέρει στις γυναίκες ΕΑΕΚ ένα συνεχώς
βελτιωμένο μαθησιακό περιβάλλον για τον
χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

Όπως όλοι όσοι υπήρξαν ΕΑΕΚ, οι γυναίκες που
είναι ΕΑΕΚ έχουν πιθανώς απο-ενδυναμωθεί και
αποθαρρυνθεί από την προηγούμενη συμμετοχή
τους και τον αποκλεισμό τους από το σχολείο ή την
κατάρτιση. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο
διαμεσολαβητής να ενθαρρύνει την ομάδα-στόχο
όσο το δυνατόν περισσότερο καθ 'όλη τη διάρκεια
της μαθησιακής διαδικασίας για την προώθηση των
κινήτρων και της αυτοεκτίμησης. Οι πιθανότητές
τους να συμμετάσχουν στο μάθημα θα αυξηθούν ως
αποτέλεσμα. Η φράση «αυτό ήταν υπέροχο, αλλά
θυμηθείτε για την επόμενη φορά...» είναι ένα
παράδειγμα «ενθάρρυνσης», παρόλο που μπορεί
να είναι λίγο ασαφές και υποκειμενικό. Πριν από
την παροχή κριτικής ή συμβουλών σχετικά με τον
τρόπο βελτίωσης, οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να
επισημάνουν τις επιτυχίες που είχαν. Επιπλέον,
μελέτες δείχνουν ότι το χιούμορ είναι ένα πολύ
ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο.



Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Παρουσίαση του PowerPoint
Στυλό
Χαρτί
Έξυπνα τηλέφωνα

Μπορεί να αυξήσει την προσοχή και να παρέχει μια
καλύτερη απεικόνιση του τι διδάσκεται, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιείται υπερβολικά
(Powell, 2008).

Τέλος, οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να
χρησιμοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές της
συμπεριληπτικής παιδαγωγικής. Οι ομάδες που
σχηματίζονται από τον διαμεσολαβητή πρέπει
πάντα να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφορετικές.
Δίνοντας σε κάθε συμμετέχοντα έναν αριθμό και
βάζοντας αυτούς με τον ίδιο αριθμό μαζί είναι ένας
τρόπος για να επιτευχθεί αυτό. Με τη δημιουργία
αυτών των ομάδων, έχει αποδειχθεί ότι τα εμπόδια
μεταξύ των εταίρων μειώνονται, βελτιώνεται η
ευημερία, ενθαρρύνονται οι συνεισφορές και
βελτιώνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα
επιτεύγματα.

Πόροι



Εισαγωγή στην ενότητα

Τι είναι ο προϋπολογισμός για έσοδα και έξοδα;

Με απλά λόγια, ένα σχέδιο δαπανών - γνωστό και
ως προϋπολογισμός - είναι μια στρατηγική που
αναπτύσσετε για να σας βοηθήσει να καλύψετε τα
έξοδα και να ξοδέψετε χρήματα με τον τρόπο που
θέλετε. Με άλλα λόγια, μπορεί να σας εμποδίσει να
κάνετε παρορμητικές αγορές. Ένα ισχυρό σχέδιο
δαπανών μπορεί να σας βοηθήσει να σταματήσετε
τις "διαρροές δαπανών". Ακόμα κι αν τα έξοδα και
τα έσοδά σας κυμαίνονται κάθε μήνα, μπορεί να
σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι έχετε τα
χρήματα για να κάνετε έγκαιρες πληρωμές για τα
χρέη σας.

Γιατί είναι κρίσιμος ο σχεδιασμός σε αυτό το
σύνολο περιστάσεων;

Η ύπαρξη προϋπολογισμού προάγει τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ένας
προϋπολογισμός καθιστά απλούστερη την έγκαιρη
πληρωμή λογαριασμών, τη συσσώρευση ενός
ταμείου έκτακτης ανάγκης και την εξοικονόμηση
σημαντικών δαπανών όπως ένα αυτοκίνητο ή ένα
σπίτι, παρακολουθώντας τις δαπάνες και τηρώντας
ένα σχέδιο. Συνολικά, η ύπαρξη ενός
προϋπολογισμού δίνει σε ένα άτομο περισσότερη
οικονομική σταθερότητα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο
και μακροπρόθεσμα.



Συμπεριλάβετε το εισόδημά σας
Τα έξοδα με τα οποία επιβαρυνθήκατε
Συγκρίνετε τα κέρδη και το κόστος σας.
Δημιουργήστε μια λίστα πόρων και καθορίστε
προτεραιότητες.

Αυτο-αντανάκλαση
Πόσα χρήματα φέρνετε κάθε μήνα;
Υπάρχουν διαφορετικές πηγές εισοδήματος;
Με ποιο είδος εισοδήματος είστε εξοικειωμένοι;

Ανάλογα με το άτομο, υπάρχουν αρκετές
δικαιολογίες για την ύπαρξη προϋπολογισμού. Ένας
προϋπολογισμός μπορεί να βοηθήσει συχνά στην
επίτευξη οικονομικής ελευθερίας και ανεξαρτησίας.
Ένας προϋπολογισμός μπορεί να σας βοηθήσει να
επιτύχετε τους οικονομικούς σας στόχους, να
ζήσετε εντός των δυνατοτήτων σας, να
αποταμιεύσετε για συνταξιοδότηση, να
δημιουργήσετε ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης και να
παρακολουθείτε τα μοτίβα δαπανών σας.

Μια παρουσίαση που οι διαμεσολαβητές θα πρέπει
να παραδώσουν πριν από τις δραστηριότητες:

Το πρόγραμμα δαπανών σας μπορεί να
δημιουργηθεί σε τέσσερα βήματα:

Βήμα 1: Καταχωρίστε το εισόδημά σας

Γνωρίζετε άλλους;



Χρησιμοποιήστε ένα μέσο μηνιαίο ποσό για
μηνιαία έξοδα που αλλάζουν κάθε μήνα, όπως
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Κατανομή του κόστους των
επαναλαμβανόμενων εξόδων κατά τη διάρκεια
της υπηρεσίας, όπως τα ασφάλιστρα. Εάν το
ασφάλιστρό σας είναι 600 ευρώ και οφείλεται
κάθε έξι μήνες, για να είστε έτοιμοι, διαιρέστε
το 600 με έξι μήνες για να λάβετε μηνιαίο
κόστος 100 ευρώ.

Εάν αγοράσετε κάτι με πίστωση, όπως ένα
αυτοκίνητο για 6.000 ευρώ, αλλάξτε τον
προϋπολογισμό σας για να υπολογίσετε το
ποσό που θα πρέπει να ξοδεύετε κάθε μήνα για
να το εξοφλήσετε. Ίσως χρειαστεί να λάβετε
υπόψη το κόστος τόκων σε ληξιπρόθεσμους
λογαριασμούς.

Προσαρμόστε το πρόγραμμα δαπανών σας
ώστε να αντικατοπτρίζει πόσα χρήματα θα
διαθέσετε κάθε μήνα για να αναπληρώσετε τις
αποταμιεύσεις σας για αντικείμενα όπως
ψυχαγωγία ή ταξίδια για τα οποία πληρώνετε
μετρητά από τον λογαριασμό ταμιευτηρίου σας.

Βήμα 2: Καταγράψτε τα έξοδά σας



Δεν υπάρχει απλή λύση για απρόβλεπτα έξοδα.
Ο διαμεσολαβητής θα πρέπει, ωστόσο, να
βεβαιωθεί ότι όλοι γνωρίζουν και υπακούουν
στον κανόνα 50-30-20, όπως περιγράφεται στις
ακόλουθες ενότητες. Αυτό θα εγγυηθεί ότι θα
διαθέσουν το 20% του μισθού τους για
ενδεχόμενες οικονομικές καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης.

Βήμα 3: Προσδιορίστε τις ταμειακές ροές

Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν
ένα πρότυπο που δημιουργήθηκε από τον
διαμεσολαβητή για να προσδιορίσουν το εισόδημά
τους και τα πρώην στυλό τους μετά την
καταχώρισή τους. Για παράδειγμα, εξετάστε τα
εξής: 

https://templates.office.com/en-gb/simple-
personal-budget-tm04035483

Βήμα 4: Εντοπίστε πόρους και κάντε προσαρμογές
για να αυξήσετε τα έσοδα ή να μειώσετε τα έξοδα

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες πιθανότατα θα
ανακαλύψουν ότι δεν έχουν αρκετά χρήματα για να
καλύψουν σωστά τις ανάγκες και τους στόχους
τους, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομούν χρήματα, κάτι
που είναι αναμενόμενο. Ο διαμεσολαβητής θα
πρέπει να τους βοηθήσει να βρουν τρόπους
μείωσης του κόστους προκειμένου να
δημιουργήσουν θετικές ταμειακές ροές. 



Αφήστε στην άκρη όσα περισσότερα χρήματα
μπορείτε κάθε εβδομάδα για άλλα έξοδα και
χρησιμοποιήστε μόνο αυτό το ποσό. Όταν
φύγει, αναβάλλετε τις νέες αγορές μέχρι την
επόμενη εβδομάδα.
Δημιουργήστε μια λίστα πριν πάτε για ψώνια
και τηρήστε την.
Μείνετε μακριά από ταξίδια αγορών και
ηλεκτρονικές αγορές.
Απομακρύνετε τις πιστωτικές σας κάρτες.
Πληρώστε με μετρητά ή χρεωστική κάρτα για
να αποφύγετε την εξάντληση των διαθέσιμων
κεφαλαίων σας. (Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η
χρήση πιστωτικής κάρτας μπορεί να είναι η
φθηνότερη πληρωμή- εάν πραγματοποιήσετε
όλες τις πληρωμές σας εγκαίρως.)
Το πιστωτικό όριο της πιστωτικής σας κάρτας
θα πρέπει να μειωθεί.
Μετά από κάποια σκέψη, αποφασίστε αν
εξακολουθείτε να το θέλετε την επόμενη ημέρα.

Για να κάνουν τα μαθήματα πιο αξιομνημόνευτα, θα
πρέπει να τα συσχετίσουν με πραγματικές
καταστάσεις που σχετίζονται με την καθημερινή
τους ζωή, όπως:



Χρήσιμα Εργαλεία

Υπάρχουν πολλά διαδικτυακά εργαλεία διαθέσιμα
στα μέλη που διευκολύνουν την πραγματοποίηση
ενός σχεδίου δαπανών, την παρακολούθηση των
δαπανών τους και τη διαχείριση των κεφαλαίων
τους. Υπάρχουν πολλά εργαλεία για να διαλέξετε,
αλλά τα "Mint", "Good Budget" και "Budgetpulse"
είναι μερικά παραδείγματα δωρεάν εφαρμογών και
ιστότοπων.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να
διαχειριστείτε το σχέδιο δαπανών σας
χρησιμοποιώντας ένα υπολογιστικό φύλλο excel.
Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτο-υπολογισμού
παρέχεται από το Microsoft Office στο
https://templates.office.com/en-gb/simple-
personal-budget-tm04035483.

Σύγκριση Σταθερών και Ευέλικτων Εξόδων

Τα σταθερά έξοδα είναι εκείνα που πρέπει να
υπολογίζονται μηνιαίως στο πρόγραμμα δαπανών
σας και τα οποία, συνήθως μιλώντας, δεν θα
αλλάξουν εκτός εάν μετεγκαταστήσετε ή αλλάξετε
το σχέδιό σας. Αυτές οι δαπάνες μπορεί να
σχετίζονται με πράγματα όπως η στέγαση, η
εκπαίδευση, η ασφάλιση κ.λπ.



Αντίθετα, τα ευέλικτα έξοδα περιλαμβάνουν τυχόν
πρόσθετα έξοδα για είδη όπως η ψυχαγωγία καθώς
και άλλες ανάγκες όπως τρόφιμα και μεταφορά.
Μπορείτε να παραμείνετε στην κορυφή του
προϋπολογισμού σας και να διαχειριστείτε τα
οικονομικά σας με επιτυχία γνωρίζοντας αυτή τη
διάκριση και διατηρώντας μια υγιή ισορροπία
μεταξύ των δύο.

Μείωση των δαπανών

Κάνοντας οικονομίες όπου μπορείτε, μπορείτε να
διασφαλίσετε ότι τηρείτε τις οδηγίες του σχεδίου
δαπανών σας. Τα ρούχα, τα ταξίδια και το φαγητό
είναι μερικά παραδείγματα κατηγοριών με κάπως
προσαρμοσμένο κόστος που μπορεί να αλλάξει για
να μειώσει τις δαπάνες. Μπορείτε να βεβαιωθείτε
ότι θα επιτύχετε τους οικονομικούς σας στόχους
αναζητώντας ενεργά πιο οικονομικές εναλλακτικές
λύσεις.

Κανόνας 50-30-20

Η λεγόμενη «κατευθυντήρια γραμμή
προϋπολογισμού 50/20/30» (επίσης γνωστή ως
«50-30-20») έγινε δημοφιλής από τη γερουσιαστή
Ελίζαμπεθ Γουόρεν στο βιβλίο της «Όλη η αξία σας:
Το απόλυτο σχέδιο χρημάτων διάρκειας ζωής».



Το         1.50% του μισθού σας θα πρέπει να
πηγαίνει σε ανάγκες όπως ενοίκιο ή υποθήκη,
λογαριασμούς, φαγητό και μεταφορά στην
εργασία.
Το         2,30% των δαπανών αφορά τις
ανάγκες: διακριτικά έξοδα όπως φαγητό έξω,
ψώνια, ταξίδια και δευτερεύουσες γραφές.
3,20% επί χρέους ή αποταμιεύσεων,
συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων πληρωμών
για χρέος ή εισφορές σε συνταξιοδοτικά ταμεία,
επενδύσεις ή λογαριασμούς ταμιευτηρίου.

για είδη πρώτης ανάγκης, €750
€450 για τις επιθυμίες
€300 σε χρέος ή αποταμιεύσεις

Ο γενικός κανόνας είναι η κατανομή των εσόδων
μετά τη φορολογία στις ακόλουθες αναλογίες: 50%
για ανάγκες, 30% για επιθυμίες και 20% για
αποταμιεύσεις.

Ο στόχος σας θα πρέπει να είναι να ξοδέψετε:

Επομένως, εάν η μηνιαία αμοιβή σας ήταν 1,500 £
μετά από φόρους, θα μπορούσατε να ξοδέψετε:

Να έχετε πάντα κατά νου ότι κάθε περίσταση είναι
μοναδική. Είναι αποδεκτό εάν ανακαλύψετε ότι οι
δαπάνες σας δεν ακολουθούν τον κανόνα 50-30-20.
Ωστόσο, εάν είναι εφικτό για εσάς, μπορεί να σας
προσφέρει έναν αξιόλογο στόχο.



λογαριασμοί
υποθήκη ή ενοικίαση
τρόφιμα

Με την πάροδο του χρόνου, μικρές προσαρμογές
ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Μπορεί
να αισθάνεστε περισσότερο ότι έχετε τον έλεγχο
και είστε σε θέση να κάνετε μεγαλύτερη χρήση των
χρημάτων σας εάν διαθέσετε μεγαλύτερο ποσοστό
του μισθού σας σε αποταμιεύσεις ή αποπληρωμή
χρέους.

Κοιτάξτε το κανονικό σας εισόδημα για να δείτε
πόσα έχετε. Εάν έχετε δουλειά, η κύρια πηγή
εισοδήματός σας θα είναι αυτή. Υπολογίστε τον
μέσο όρο για τους προηγούμενους τρεις μήνες, εάν
τα έσοδά σας κυμαίνονται από μήνα σε μήνα.

Υπολογίστε τις μέσες μηνιαίες δαπάνες σας αφού
εξετάσετε τις κινήσεις των τραπεζικών
λογαριασμών σας για τους προηγούμενους τρεις
μήνες. Η οργάνωση των δαπανών σας ανά
κατηγορία μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε
συγκεκριμένους τομείς όπου θα μπορούσατε να
πληρώσετε υπερβολικά.

Μεταξύ αυτών των κατηγοριών θα μπορούσαν να
είναι οι "ανάγκες" σας, οι οποίες είναι συχνά
έξοδα όπως:



Φαγητό έξω.
Αγορές.
Συνδρομές.

εξοικονόμηση
αποπληρωμή χρέους

Αφαιρέστε το μηνιαίο εισόδημά σας από το
ποσό που ξοδεύετε για τις ανάγκες.
Παράδειγμα: £750 διαιρούμενο με £1.500
ισούται με 0,5
Πολλαπλασιάστε αυτό το ποσό επί 100.
Ενδεικτικά, 0,5 x 100 = 50%

Μαζί με τα «θέλω» σας, όπως:

Στη συνέχεια, σημειώστε τυχόν κεφάλαια στα
οποία διαθέσετε:

Μπορείτε να υπολογίσετε το ποσοστό εάν
γνωρίζετε πόσα ξοδεύετε σε κάθε κατηγορία:

1.

2.

Μόλις υπολογιστούν τα ποσοστά, συγκρίνετέ τα.
Είναι εντάξει αν οι δαπάνες σας δεν ακολουθούν
τον τύπο 50-30-20 για άλλη μια φορά. Ωστόσο,
μπορεί να υπάρχουν ορισμένες αλλαγές που
μπορείτε να κάνετε εάν θέλετε να εξοικονομήσετε
περισσότερα χρήματα ή να εξοφλήσετε τα χρέη σας
πιο γρήγορα.
Μην πανικοβληθείτε εάν μια απρόβλεπτη δαπάνη
σας έριξε εκτός πορείας για ένα μήνα.
Προσπαθήστε να συνεχίσετε το κανονικό σας
πρόγραμμα τον επόμενο μήνα. Η ύπαρξη ενός
διχτυού ασφαλείας για την κάλυψη απρόβλεπτων
εξόδων μπορεί να είναι επωφελής.



Ένα σχέδιο δαπανών θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη όλα τα έσοδα, τα έξοδα και τις εισφορές
αποταμίευσης.
Επειδή τα έξοδα κυμαίνονται από μήνα σε μήνα,
πρέπει να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό σχέδιο
δαπανών για το καθένα.
Τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
σας δίνουν τη δωρεάν επιλογή να καταθέσετε
αυτόματα μέρος του εισοδήματός σας σε
λογαριασμό ταμιευτηρίου.

Απάντηση: Αλήθεια; Εκτός από τις ακανόνιστες μηνιαίες
πληρωμές, όπως οικογενειακές εκδρομές, ιατρικές συν-
πληρωμές και καταθέσεις ταμιευτηρίου, ένα πρόγραμμα
δαπανών θα πρέπει να περιέχει συνήθεις μηνιαίες πληρωμές
όπως ενοίκιο και λογαριασμούς.
Απάντηση: Λάθος; παρόλο που τα έξοδα και τα έσοδα
κυμαίνονται από μήνα σε μήνα με ένα κατάλληλο μηνιαίο
πρόγραμμα δαπανών. Αυτός ο τύπος σχεδίου περιλαμβάνει
χρήματα που "παραμερίζονται" και εξοικονομούνται για
επερχόμενες πληρωμές και έξοδα.
Απάντηση: Αλήθεια; Εκτός από τις ακανόνιστες μηνιαίες
πληρωμές, όπως οικογενειακές εκδρομές, ιατρικές συν-
πληρωμές και καταθέσεις ταμιευτηρίου, ένα πρόγραμμα
δαπανών θα πρέπει να περιέχει συνήθεις μηνιαίες πληρωμές
όπως ενοίκιο και λογαριασμούς.

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης:

Ποιο από τα παρακάτω ισχύει;

1.

2.

3.

1.

2.

3.



Αριθμός και ονομασία της
ενότητας: 3. Διαχείριση

φόρων
Επεξήγηση της ενότητας

Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στη διαχείριση
φόρων για ιδιώτες, μεμονωμένους επιχειρηματίες,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το εκπαιδευτικό
υλικό βασίζεται στο φορολογικό σύστημα της
Εσθονίας, ωστόσο, οι αρχές αυτής της φορολογίας
είναι κοινές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
χώρες.

Παιδαγωγικές συμβουλές

Ο διευκολυντής πρέπει να είναι προετοιμασμένος
να εξηγήσει τις βασικές αρχές της φορολογίας και
πρέπει να διαβάσει το κείμενο αυτής της ενότητας
πριν από την εκπαίδευση και πρέπει να
προσπαθήσει να κάνει υπολογισμούς εκ των
προτέρων, προκειμένου να είναι προετοιμασμένος
για τις ερωτήσεις από τους εκπαιδευόμενους. Η
ατομική εργασία έχει σημαντικό ρόλο στην
κατανόηση των υλικών αυτής της ενότητας, οπότε
ο διαμεσολαβητής πρέπει να παρέχει αρκετό χρόνο
στους μαθητές για να υπολογίσουν τους δικούς
τους φόρους. 



Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Παρουσίαση
Στυλό
Χαρτί
Έξυπνα τηλέφωνα

Το θεωρητικό υλικό πρέπει να συνδεθεί με
παιχνίδια που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια
αυτού του έργου.

Πόροι



Εισαγωγή στην ενότητα

«Αν παραβιάσετε τουςκανόνες, θα σας επιβληθεί
πρόστιμο. αν Ακολουθείς τους κανόνες,
φορολογείσαι».
   Λόρενς Πε-τερ.

(Ο Lawrence Peter είναι Καναδοαμερικανός
εκπαιδευτικός, συγγραφέας, επιστήμονας,
συγγραφέας του διάσημου βιβλίου "Η αρχή του
Πέτρου ή Γιατί τα πράγματα πηγαίνουν μακριά").

Προκειμένου να προσδιοριστεί πόσο μεγάλη είναι η
φορολογική επιβάρυνση, είναι απαραίτητο να
ληφθούν υπόψη οι φόροι που καταβάλλει ένα άτομο
για λογαριασμό του και μέσω των νομικών
οντοτήτων που διαχειρίζεται.

Υπάρχουν πολλές μορφές επιχειρηματικότητας που
περιλαμβάνουν την πληρωμή διαφόρων φόρων
ακόμη και για την ίδια δραστηριότητα. Ας
εξετάσουμε πρώτα ποιοι φόροι αντιμετωπίζει ένας
ιδιώτης, αλλά όταν εργάζεται ως μισθωτός και όταν
εργάζεται μέσω μιας νομικής οντότητας, δηλαδή
μιας εταιρικής σχέσης περιορισμένης ευθύνης, ως η
πιο κοινή μορφή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.



Εάν έχουμε να κάνουμε με έναν μεμονωμένο
επιχειρηματία που πληρώνει φόρους είτε
ανοίγοντας έναν επιχειρηματικό λογαριασμό χωρίς
εγγραφή από έναν μεμονωμένο επιχειρηματία, είτε
ως ιδιώτης επιχειρηματίας, τότε διαπιστώνουμε ότι
από ένα ποσό που υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσό,
πληρώνουμε τουλάχιστον τόσο εισερχόμενους όσο
και κοινωνικούς φόρους (μιλάμε για φορολογία
στην Εσθονία, Ωστόσο, οι αρχές αυτής της
φορολογίας είναι κοινές για την Ευρωπαϊκή
Ένωση), ο φόρος εισοδήματος είναι 20% στην
Εσθονία και ο κοινωνικός φόρος είναι 33%.

Ένας μεμονωμένος επιχειρηματίας πληρώνει τους
ίδιους φόρους, αλλά ήδη από τη διαφορά μεταξύ
σταθερού εισοδήματος και εξόδων. Γιατί δίνουμε
προσοχή σε έναν μεμονωμένο επιχειρηματία, θα
περιγραφεί περαιτέρω. Για έναν μεμονωμένο
επιχειρηματία, είναι δυνατή η μείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης, σε περίπτωση που το
κράτος επιτρέπει τη μεταφορά ζημιών
οποιασδήποτε περιόδου για τα επόμενα έτη. στην
Εσθονία, η άδεια αυτή καθορίζεται από το νόμο.
Ένας μεμονωμένος επιχειρηματίας πρέπει να δώσει
μεγάλη προσοχή σε όλα τα έγγραφα που
επιβεβαιώνουν τα επιχειρηματικά του έξοδα.



Φόρος εισοδήματος 20%
Κοινωνικός φόρος 33%
Φόρος ασφάλισης συντάξεων 2%
Φόρος ασφάλισης ανεργίας που καταβάλλεται
από ιδιώτη 1,6%

Η εκτεταμένη εμπειρία συνεργασίας με τέτοιους
επιχειρηματίες και άτομα που έχουν ανοίξει τη δική
τους εταιρεία, όπου είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης
και μέλος του διοικητικού συμβουλίου, υποδηλώνει
ότι το άνοιγμα μιας εταιρείας σε μια χώρα όπου δεν
υπάρχει φόρος επί των επανεπενδυόμενων κερδών
είναι μια καλή επιλογή για τη φορολογική
διαχείριση και τη μείωση της φορολογικής
επιβάρυνσης ακόμη και για έναν πολύ μικρό
επιχειρηματία.

Τι σημαίνει «κανένας φόρος επί των
επανεπενδυθέντων κερδών»; Αυτό σημαίνει ότι
όταν μια επιχείρηση, για παράδειγμα, που παρέχει
υπηρεσίες, κερδίζει λιγότερα από 40.000 ευρώ
ετησίως, τότε στο τέλος του έτους δεν έχει
φορολογικές υποχρεώσεις. Έως 40.000 ευρώ,
επειδή στην Εσθονία, μια εταιρεία με κύκλο
εργασιών έως 40.000 ευρώ δεν μπορεί να
εγγραφεί φορολογητέα με φόρο κύκλου εργασιών.

Ομαδική εργασία

Για να κατανοήσουμε όλα τα πλεονεκτήματα μιας
τέτοιας κατάστασης, ας εξετάσουμε τους κύριους
φόρους που σχεδιάζουμε.



Ο φόρος ασφάλισης ανεργίας που καταβάλλει ο
εργοδότης είναι 0,8% 
Φόρος προστιθέμενης αξίας (φόρος κύκλου
εργασιών) 20%

Παρά το γεγονός ότι η Εσθονία είναι στην
πραγματικότητα μια "λευκή" υπεράκτια, όχι κάθε
επιχειρηματίας και όχι από όλες τις χώρες μπορεί
να ανοίξει μια εταιρεία εδώ με φορολογικό όφελος.
Επιπλέον, κάθε κράτος αγωνίζεται με την επιθυμία
του φορολογούμενου να ελαχιστοποιήσει τους
φόρους και επομένως πολλά εισοδήματα
υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στον τόπο
προέλευσής τους. Εάν μια εταιρεία είναι
εγγεγραμμένη στην Εσθονία και οι δραστηριότητές
της πραγματοποιούνται, για παράδειγμα, στη
Γερμανία, τότε το κέρδος που λαμβάνεται από
δραστηριότητες στη Γερμανία μπορεί να υπόκειται
σε φόρο εισοδήματος στον τόπο είσπραξης αυτού
του κέρδους.

Αυτοδιδασκαλία / Αναστοχασμός

Ας υπολογίσουμε τους προσωπικούς φόρους από
την τελευταία ή τη μελλοντική σας δουλειά. Πάρτε
ως βασικό ελάχιστο μισθό στη χώρα σας.



Διαφορετικοί τύποι επιχειρηματικότητας

Εάν οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι διεθνούς
χαρακτήρα, για παράδειγμα, υπάρχει πώληση
αγαθών από τη Γερμανία στη Λετονία ή από τη
Γαλλία στην Εσθονία, τότε το κέρδος που
λαμβάνεται από τέτοιες δραστηριότητες στην
Εσθονία δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος έως
ότου η εταιρεία αποφασίσει να λάβει το κέρδος.
Δεν πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο τα
επανεπενδυόμενα κέρδη δεν φορολογούνται,
δηλαδή δεν διανέμονται, αλλά αφήνονται στην
εταιρεία, στην πραγματικότητα επανεπενδύονται
στην επιχείρηση.

Σε περίπτωση που ένας ιδιώτης έχει μικρό
εισόδημα, τότε θα πρέπει να υπολογίσει τι θα είναι
πιο κερδοφόρο: να χρησιμοποιήσει το
απλοποιημένο φορολογικό σύστημα που
προσφέρεται σε πολλά κράτη με τη μία ή την άλλη
μορφή χωρίς λογιστική ή να πληρώσει για τις
υπηρεσίες ενός λογιστή, να εγγράψει μια εταιρεία
και να επωφεληθεί από όλα τα πλεονεκτήματα που
παρέχει αυτή η μορφή επιχειρηματικότητας.

Όπως ήδη γνωρίζουμε, ένας κύκλος εργασιών μέχρι
40.000 ευρώ δεν απαιτεί την εγγραφή μιας
εταιρείας που υπόκειται σε φόρο κύκλου εργασιών.
Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία γίνεται πιο
ανταγωνιστική εάν παρέχονται υπηρεσίες στον
πληθυσμό μέσω αυτής, επειδή ο πληθυσμός είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητος στις αυξήσεις των τιμών.



Εάν ένας επιχειρηματίας έχει επιτύχει κύκλο
εργασιών άνω των 40.000 ευρώ στην εταιρεία του,
τότε πρέπει να εγγραφεί ως υποκείμενος στον
κύκλο εργασιών και να συνεχίσει να προσθέτει
20% στο κόστος των υπηρεσιών του (20% στην
Es-tonia, σε κάθε χώρα ο φόρος κύκλου εργασιών
είναι κοντά σε αυτή την αξία, επιπλέον, υπάρχουν
αγαθά που απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου
εργασιών ή φορολογούνται από τον κύκλο
εργασιών με μειωμένο συντελεστή).

Ο επιχειρηματίας επίσης δεν θέλει να χάσει το
εισόδημά του δίνοντας το 20% στο κράτος από τα
ποσά που έλαβε από τον αγοραστή. Μπορεί όμως
να ανοίξει μια δεύτερη εταιρεία, ακόμη και μια
τρίτη, και αυτό δεν θα είναι αντίθετο με το νόμο.
Ωστόσο, θεωρείται ότι εάν ένας επιχειρηματίας
έχει ήδη επιτύχει τόσο μεγάλο κύκλο εργασιών,
τότε έχει γίνει πιο ανταγωνιστικός και η καταβολή
φόρου κύκλου εργασιών δεν θα αποτελέσει
σημαντικό εμπόδιο για την επιχείρηση. Στην
πραγματικότητα, εάν ένας επιχειρηματίας αγοράζει
υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμό, έπιπλα για δικό του
γραφείο, τότε το ποσό που δίνει στο κράτος δεν
είναι τόσο σημαντικό όσο φαίνεται με την πρώτη
ματιά.



Εξάλλου, από τον φόρο κύκλου εργασιών που
προκύπτει από την εφαρμογή του, ένας
επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να εκπέσει τον
φόρο κύκλου εργασιών που κατέβαλε κατά την
αγορά αγαθών απαραίτητων για τις επιχειρήσεις. Η
παρακάτω εικόνα δείχνει ποιο μέρος του
εισοδήματος χρεώνεται με φόρο κύκλου εργασιών.

Παράδειγμα

Ας δούμε ένα μικρό παράδειγμα στη φορολογία
μιας φορολογούμενης και μη φορολογούμενης
εταιρείας. Εισόδημα 2748 eu-ros, έξοδα 1320 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου 20% φόρου κύκλου
εργασιών, δηλαδή 1.100 ευρώ συν 220 ευρώ φόρο
κύκλου εργασιών).



Μη φορολογητέα εταιρεία: κέρδος 2748- 1320 =
1428 ευρώ.

Μια εταιρεία που υπόκειται σε φόρο κύκλου
εργασιών (ΦΠΑ): 2748 ευρώ είναι το ποσό που
καταβάλλεται στην εταιρεία, για παράδειγμα, από
ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που κάνει
το εισόδημα της εταιρείας να είναι μόνο 2290
ευρώ.

2290 + 458 = 2748 ευρώ, έξοδα 1100 + 220 ΦΠΑ.

Στη συνέχεια το κέρδος είναι ίσο με 2290-1100 =
1190 ευρώ. Η διαφορά στις δύο επιλογές είναι 238
ευρώ, αφού ο επιχειρηματίας θα πρέπει να
καταβάλει ΦΠΑ στο κράτος, 458 - 220 = 238 ευρώ
φόρο

Σε περίπτωση που θα προσλάβουμε υπαλλήλους,
θα έχουμεφόρους εργασίας: τον μισθό από τον
οποίο παρακρατείται ο φόρος εισοδήματος και τους
κοινωνικούς φόρους που συγκεντρώνονται επί του
μισθού που λαμβάνει ο εργαζόμενος. Οι κοινωνικοί
φόροι καταβάλλονται από τον εργοδότη.
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν αυτοί οι φόροι, ο
εργοδότης προτιμά να μην ασχολείται με ένα
άτομο, αλλά με μια επιχείρηση ή με έναν
μεμονωμένο επιχειρηματία που μπορεί να χρεώσει
για την εργασία του. Έτσι, ο εργοδότης μπορεί να
ελαχιστοποιήσει το κόστος των κοινωνικών φόρων.



Παράδειγμα

Συνήθως, στις μικρές επιχειρήσεις, ένας
επιχειρηματίας κάνει πολλή δουλειά μόνος του και
μπορεί να πληρώσει τον εαυτό του τον μισθό που
θεωρεί κατάλληλο. Τα κέρδη από τη διανομή
υπόκεινται μόνο σε φόρο εισοδήματος. Έτσι, ο
επιχειρηματίας λαμβάνει μερίσματα στο τέλος του
έτους και εξοικονόμηση φόρου τουλάχιστον 33%
του ποσού που του διανέμεται για μερίσματα.

Το κέρδος από μερίσματα ενδέχεται να μην
υπόκειται σε φόρο εισοδήματος εάν πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις.

 1. Τα μερίσματα εισπράχθηκαν από εμπορική
εταιρεία που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του
φορολογικού συστήματος άλλης χώρας στην οποία
έχει ήδη καταβάλει φόρο εισοδήματος (η εξαίρεση
ισχύει για χώρες με χαμηλό φορολογικό
συντελεστή) και λιγότερο από το 10% των
μετοχών αυτής της εμπορικής εταιρείας ανήκουν σε
κάτοικο της Εσθονίας.

 2. Τα μερίσματα συγκεντρώνονται από το κέρδος
που ανήκει στον τόπο μόνιμης δραστηριότητας του
κατοίκου, εάν βρίσκεται σε μία από τις χώρες της
συμφωνίας ή στην Ελβετία. 



 3. Τα μερίσματα εισπράττονται από εταιρεία που
δεν εμπίπτει στη ρήτρα 1 αλλά ανήκει επίσης στη
δικαιοδοσία άλλου κράτους. Κατά τη στιγμή της
λήψης των μερισμάτων, ένας κάτοικος Εσθονίας
πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 10% των
μετοχών ή των ψήφων αυτής της εταιρείας, ο
φόρος εισοδήματος έχει ήδη παρακρατηθεί από τα
μερίσματα.

 4. Τα μερίσματα καταβάλλονται από το κέρδος που
ανήκει στον τόπο ενεργού δραστηριότητας της
εμπορικής εταιρείας σε ξένη χώρα, το κέρδος αυτό
υπόκειται ήδη σε φόρο κύκλου εργασιών.

Πώς φορολογούνται, για παράδειγμα, τα κέρδη των
εσθονικών επιχειρήσεων.

Η εσθονική φορολογική νομοθεσία ορίζει έναν
κατάλογο χωρών στις οποίες δεν λειτουργεί
χαμηλός φορολογικός συντελεστής, οι οποίες δεν
μπορούν να είναι υπεράκτιες. Το κέρδος από τα
μερίσματα που εισπράττονται από εταιρείες που
ανήκουν σε αυτές τις χώρες δεν φορολογείται εάν η
εταιρεία έχει ήδη καταβάλει τον φόρο στη χώρα
της.

Σχετικά με τους φόρους επί των μισθών των μη
κατοίκων της Εσθονίας



 Κάθε μη μόνιμο μέλος του διοικητικού συμβουλίου
της εταιρείας υποχρεούται να καταβάλει το 20%
του ποσού τουως φόρο εισοδήματος. Επίσης,
επιβάλλεται κοινωνικός φόρος 33% στο ποσό των
μισθών. Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου θα
λάβει μισθό 80% - χωρίς φόρο.

Η δραστηριότητα μη κατοίκου δεν φορολογείται
εάν υπογραφεί σύμβαση εργασίας και η εργασία
εκτελείται εκτός Εσθονίας. Αλλά ένας μη κάτοικος
υποχρεούται να πληρώνει φόρους στο έδαφος του
κράτους του οποίου είναι φορολογικός κάτοικος.

Εάν οι υπηρεσίες που απορρέουν από σύμβαση
εργασίας παρέχονται από κάτοικο αλλοδαπής στην
επικράτεια της Εσθονίας, παρακρατείται φόρος
2o% επί του ποσού των αποδοχών και επιβάλλεται
πρόσθετος κοινωνικός φόρος με συντελεστή 33%. 



Ποιες είναι οι διαφορές φορολογίας για τον
ιδιώτη-εργαζόμενο και τον μεμονωμένο
επιχειρηματία;
Σε ποια περίπτωση ένας επιχειρηματίας πρέπει
να εγγραφεί ως υποκείμενος στον κύκλο
εργασιών;
Υπολογίστε τους φόρους σας από την τελευταία
ή τη μελλοντική σας εργασία.

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης:

Βιβλιογραφία

https://www.emta.ee/en
https://www.iasplus.com/en/standards/ias
https://www.riigiteataja.ee/en/

https://www.emta.ee/en
https://www.iasplus.com/en/standards/ias
https://www.riigiteataja.ee/en/


Ονομασία της ενότητας:
4. Αποταμίευση και επένδυση

Επεξήγηση της ενότητας

Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στους ορισμούς
της αποταμίευσης και της επένδυσης και στην
κατανόηση των διαφορών μεταξύ τους, πώς να
σχεδιάσετε πράγματα που το άτομο θέλει να κάνει
σε 5 και τουλάχιστον 10 χρόνια από τώρα.
Υπάρχουν 10 συμβουλές αποταμίευσης και
επένδυσης για όλες τις ηλικίες που εξηγούνται σε
αυτήν την ενότητα και παρουσιάζονται υλικά για
πρακτική μάθηση.

Παιδαγωγικές συμβουλές

Ο συντονιστής πρέπει να διαβάσει προσεκτικά αυτό
το υλικό της ενότητας και επίσης πρόσθετα κείμενα
για να κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ
αποταμίευσης και επένδυσης και να μάθει πώς να
χρησιμοποιεί υλικά για την πρακτική εργασία σε
ομάδες και ατομικά από γυναίκες NEET. Τα υλικά
συνδέονται με παιχνίδια και θα είναι υπέροχο να
βρείτε χρόνο και τόπο στις συνεδρίες για να
παίξετε αυτά τα παιχνίδια για την καλύτερη
κατανόηση του θεωρητικού υλικού.



Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Παρουσίαση
Στυλό
Χαρτί
Έξυπνα τηλέφωνα

Πόροι



Εισαγωγή στην ενότητα
 

Το να γνωρίζετε πώς να εξασφαλίσετε την
οικονομική σας ευημερία είναι ένα από τα πιο
σημαντικά πράγματα που θα χρειαστείτε ποτέ στη
ζωή. Δεν χρειάζεται να είσαι ιδιοφυΐα για να το
κάνεις. Απλά πρέπει να γνωρίζετε μερικά βασικά,
να διαμορφώσετε ένα σχέδιο και να είστε έτοιμοι
να το τηρήσετε. Ανεξάρτητα από το πόσα ή λίγα
χρήματα έχετε, το σημαντικό είναι να εκπαιδεύσετε
τον εαυτό σας για τις ευκαιρίες σας.

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα κερδίσετε
χρήματα από τις επενδύσεις που κάνετε. Αλλά αν
έχετε τα γεγονότα σχετικά με την αποταμίευση και
την επένδυση και ακολουθείτε ένα έξυπνο σχέδιο,
θα πρέπει να είστε σε θέση να αποκτήσετε
οικονομική ασφάλεια με την πάροδο των ετών και
να απολαύσετε τα οφέλη της διαχείρισης των
χρημάτων σας.

Κανείς δεν γεννιέται γνωρίζοντας πώς να
αποταμιεύσει ή να επενδύσει. Κάθε επιτυχημένος
επενδυτής ξεκινά με τα βασικά - τις πληροφορίες
που πρόκειται να διαβάσετε. Μερικοί άνθρωποι
μπορεί να σκοντάψουν στην οικονομική ασφάλεια -
ένας πλούσιος συγγενής μπορεί να πεθάνει ή μια
επιχείρηση μπορεί να απογειωθεί. 



Αλλά για τους περισσότερους ανθρώπους, ο μόνος
τρόπος για να επιτευχθεί οικονομική ασφάλεια
είναι να αποταμιεύσουν και να επενδύσουν για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάθε φορά, άνθρωποι
ακόμη και με μέτρια μέσα που ξεκινούν το ταξίδι
φτάνουν στην οικονομική ασφάλεια και σε όλα όσα
υπόσχεται: αγορά σπιτιού, εκπαιδευτικές ευκαιρίες
για τα παιδιά τους και άνετη συνταξιοδότηση. Αν
μπορούν να το κάνουν, το ίδιο μπορείτε και εσείς.

Τι είναι η αποταμίευση;

Η αποταμίευση είναι να βάζετε στην άκρη μερικά
από τα χρήματά σας για το μέλλον. Μπορείτε να
προσθέσετε στις αποταμιεύσεις σας σε εφάπαξ ή
τακτικές πληρωμές. Και αν χρησιμοποιείτε έναν
λογαριασμό εύκολης πρόσβασης, μπορείτε να
πάρετε πίσω αυτό που βάζετε - καθώς και το
ενδιαφέρον που έχετε κερδίσει - όποτε το θέλετε.

Εκτός από την προσβασιμότητα, ίσως το
μεγαλύτερο όφελος της εξοικονόμησης είναι ότι
είναι ασφαλές.

Η αποταμίευση είναι ακίνδυνη; Όχι ακριβώς. Τα
επιτόκια είναι χαμηλά εδώ και χρόνια, οπότε η
απόδοση που θα έχετε στα χρήματά σας θα είναι
πολύ μέτρια. Ο κίνδυνος είναι ότι δεν θα νικήσει
τον πληθωρισμό. 



Έτσι, ενώ τα χρήματα στον λογαριασμό
ταμιευτηρίου σας δεν πηγαίνουν πουθενά, η
αγοραστική τους δύναμη διαβρώνεται με την
πάροδο του χρόνου. Με άλλα λόγια, θα σας
αγοράσει λιγότερο.

Εξοικονομούμε χρήματα για αγορές και
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η εξοικονόμηση
χρημάτων συνήθως σημαίνει ότι είναι διαθέσιμα
όταν τα χρειαζόμαστε και έχει χαμηλό κίνδυνο
απώλειας αξίας. Είναι σημαντικό να
παρακολουθείτε τις αποταμιεύσεις σας, να βάζετε
μια νεκρή γραμμή ή χρονοδιάγραμμα και την αξία
στους στόχους σας. Για παράδειγμα, εάν
αποταμιεύετε για τις ετήσιες οικογενειακές
διακοπές σας, ίσως θελήσετε να στοχεύσετε 3000
EUR για να εξοικονομήσετε σε εννέα μήνες για να
αποσύρετε στο τέλος του έτους. Στη συνέχεια,
ξέρετε πόσα χρειάζεστε, πόσα να εξοικονομήσετε
μηνιαίως και τη δυνατότητα να πάρετε τα χρήματα
χωρίς τέλη για να ξοδέψετε σε αυτές τις πολύτιμες
διακοπές.



Τι είναι η επένδυση;

Όπως και η αποταμίευση, η επένδυση δεσμεύει
επίσης χρήματα για το μέλλον. Υπάρχουν πολλοί
τρόποι επένδυσης και συνήθως περιλαμβάνουν
κάποιο είδος χρεώσεων ή τελών. Ίσως το πιο
γνωστό είναι οι μετοχές - όπου αγοράζετε ένα
μικρό κομμάτι μιας μεμονωμένης εταιρείας και τα
κεφάλαια - όπου αγοράζετε σε ένα έτοιμο καλάθι
επενδύσεων που διαχειρίζεται για εσάς ένας
ειδικός.

Με την επένδυση, βάζετε τα χρήματά σας σε κάτι
που πιστεύετε ότι θα αυξηθεί σε αξία με την
πάροδο του χρόνου. Εδώ, εκτίθεστε σε διαφορετικό
τύπο κινδύνου - έκθεση στις αγορές - και αυτό
σημαίνει ότι η αξία της επένδυσής σας μπορεί και
θα μεταπηδήσει, ώστε να μπορείτε να πάρετε πίσω
λιγότερα από όσα βάζετε. Οι αναμενόμενες
αποδόσεις σας μπορεί επίσης να κυμαίνονται και
δεν είναι εγγυημένες.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να
στοχεύσετε να επενδύσετε για 5 χρόνια ή
περισσότερο. Ένα μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο
δίνει στην επένδυσή σας περισσότερο χρόνο για να
ανακάμψει εάν πέσει σε αξία. Σχεδιάζοντας πότε θα
θέλετε πρόσβαση στο mon-ey σας, μπορείτε να
διαχειριστείτε τον κίνδυνο που αναλαμβάνετε.



Γιατί να πάρουμε οποιοδήποτε ρίσκο; Λοιπόν, για
αρχή, δεν είναι όλοι οι επενδυτικοί κίνδυνοι ίσοι.
Και το πλεονέκτημα της ανάληψης ενός
υπολογισμένου ποσού κινδύνου είναι ότι σας δίνει
τη δυνατότητα να κερδίσετε περισσότερα χρήματα
από ό, τι θα κάνατε από έναν λογαριασμό
αποταμίευσης. Αξίζει το ρίσκο η επένδυση; Ο
οδηγός μας μπορεί να σας βοηθήσει να
αποφασίσετε.

Όταν επενδύετε, είναι σημαντικό να επενδύετε με
σύνεση. Θα έχετε καλύτερη απόδοση εάν αρχίσετε
να επενδύετε νωρίς. Η κατανόηση των
διαφορετικών επενδυτικών οχημάτων, του σκοπού
τους και του τρόπου χρήσης τους είναι επιτακτική
ανάγκη για την επιτυχία. Επενδύουμε για
μακροπρόθεσμους στόχους, όπως το ταμείο
κολλεγίων των παιδιών μας ή η συνταξιοδότηση.
Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα οχήματα που
επιτρέπουν την ανάπτυξη. Εάν τα παιδιά μας έχουν
10 και πλέον χρόνια πριν πάνε στο κολέγιο,
μπορούμε να επενδύσουμε μηνιαίως σε ένα όχημα
όπως η εξοικονόμηση εκπαίδευσης. Αυτά
επιτρέπουν αναλήψεις όταν το παιδί σας πηγαίνει
στο κολέγιο. Τα μακροπρόθεσμα σχέδια κολλεγίων
μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε πλήρως
αυτόν τον στόχο.



Ποιο είναι κατάλληλο για εσάς;

Είναι πραγματικά περισσότερο ένα ερώτημα ποιος
συνδυασμός είναι κατάλληλος για εσάς. Φυσικά, η
ζωή είναι γεμάτη με πολλές διαφορετικές ανάγκες
και φιλοδοξίες. Έτσι, οι πιθανότητες είναι ότι έχετε
περισσότερους από έναν στόχους στους οποίους θα
θέλατε να βάλετε τα χρήματά σας.

Ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε είναι να
υπολογίσετε πόσα μπορείτε να αντέξετε
οικονομικά να βάζετε μακριά κάθε μήνα. Όταν έχετε
μια φιγούρα στο μυαλό σας, μπορείτε να σκεφτείτε
πώς να τη χωρίσετε για να βεβαιωθείτε ότι έχετε
χρήματα για διαφορετικές περιόδους της ζωής σας.
Το πώς θα επιλέξετε να το κάνετε αυτό θα
εξαρτηθεί από την ηλικία και τους δεσμούς σας.

Είναι χρήσιμο να μοιράσετε τα χρήματά σας σε
πολλά δοχεία: Απροσδόκητα πράγματα που θα
μπορούσαν να συμβούν ποιος ξέρει πότε. Πριν
αποταμιεύσετε για οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει
πρώτα να δημιουργήσετε ένα ταμείο έκτακτης
ανάγκης στο οποίο μπορείτε να επιστρέψετε σε
περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Αυτό θα πρέπει
να γίνεται σε έναν εύκολα προσβάσιμο λογαριασμό
ταμιευτηρίου.



Πράγματα που σκοπεύετε να κάνετε μέσα στα
επόμενα 5 χρόνια

Για τα χρήματα, θα χρειαστείτε βραχυπρόθεσμα,
ίσως για μια κατάθεση σε ένα σπίτι, η αποταμίευση
έχει νόημα γιατί αν επενδύσετε για λιγότερο από 5
χρόνια, η επένδυσή σας μπορεί να μην έχει αρκετό
χρόνο για να αντισταθμίσει οποιαδήποτε πτώση
της αξίας.

Πράγματα που σκοπεύετε να κάνετε μέσα σε 5
έως 10 χρόνια

Για μεσοπρόθεσμα χρήματα, ίσως για να
πληρώσετε για το γάμο ενός παιδιού, η
αποταμίευση θα μπορούσε να έχει νόημα - αν είστε
διατεθειμένοι να αναλάβετε κάποιο ρίσκο, η
επένδυση θα μπορούσε να σας αποφέρει
μεγαλύτερη απόδοση των χρημάτων σας.

Πράγματα που θέλετε να κάνετε σε τουλάχιστον
10 χρόνια από τώρα

Για χρήματα που δεν πρόκειται να χρειαστείτε για
χρόνια, όπως για ένα μέρος για να
συνταξιοδοτηθείτε, η ανάληψη ενός βαθμού
επενδυτικού κινδύνου θα μπορούσε να σας
αποφέρει μεγαλύτερη απόδοση - επειδή με την
εξοικονόμηση η αξία των χρημάτων σας θα
διαβρωθεί από τον πληθωρισμό με την πάροδο του
χρόνου.



Ο χρυσός κανόνας:  Αποταμιεύστε ό,τι
υπάρχει στη γωνία και επενδύστε για το
μέλλον.

Αποταμίευση έναντι επένδυσης: Ποια είναι η
διαφορά;

Οι λέξεις "αποταμίευση" και "επένδυση"
χρησιμοποιούνται μερικές φορές εναλλακτικά, αλλά
όταν πρόκειται για αυτό, θα πρέπει να
δεσμευτούμε και στα δύο για να διασφαλίσουμε το
οικονομικό μας μέλλον.

Ένα κοινό χαρακτηριστικό τόσο της αποταμίευσης
όσο και της επένδυσης είναι η ύψιστη σημασία που
παίζουν στη ζωή μας. Εάν δεν κάνετε τίποτα από τα
δύο, η ώρα να ξεκινήσετε είναι τώρα. Αυτό μπορεί
να απαιτεί αλλαγές στις δαπάνες, την
παρακολούθηση και τη χρήση του εισοδήματός σας,
αλλά μπορεί και πρέπει να ενσωματωθεί στο
σχέδιό σας. Ένας γενικός κανόνας είναι ότι η
αποταμίευση πρέπει να είναι βραχυπρόθεσμη, ενώ
η επένδυση πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη.
Έχοντας αυτό κατά νου, ας εξετάσουμε τις
διαφορές. Επίσης, λάβετε υπόψη τόσο για την
αποταμίευση όσο και για την επένδυση ότι όταν
μειώνεται ο κίνδυνος, η ρευστότητα αυξάνεται και
αντίστροφα.



Η εξοικονόμηση χρημάτων συνήθως σημαίνει ότι
είναι διαθέσιμα όταν τα χρειαζόμαστε και έχει
χαμηλό κίνδυνο απώλειας αξίας. Η επένδυση
συνήθως έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όπως το
ταμείο κολλεγίων των παιδιών μας ή τη
συνταξιοδότησή τους. Η μεγαλύτερη και πιο
σημαντική διαφορά μεταξύ αποταμίευσης και
επένδυσης είναι ο κίνδυνος.

Βασικές διαφορές

Αρχικά, η μεγαλύτερη και πιο σημαντική διαφορά
μεταξύ αποταμίευσης και επένδυσης είναι ένας
κίνδυνος. Εξοικονομείτε όταν βάζετε χρήματα σε
λογαριασμό ταμιευτηρίου, όπως λογαριασμό
χρηματαγοράς ή πιστοποιητικό κατάθεσης.

Έχει μικρό κίνδυνο απώλειας κεφαλαίων αλλά έχει
και ελάχιστα κέρδη. Όταν αποθηκεύετε, συνήθως
μπορείτε να τραβήξετε αυτά τα χρήματα όταν τα
χρειάζεστε (ή μετά από ένα χρονικό διάστημα).
Όταν επενδύετε, έχετε τη δυνατότητα για καλύτερα
μακροπρόθεσμα κέρδη ή ανταμοιβές, αλλά και την
πιθανότητα απώλειας.



Διακινδυνεύετε περισσότερο επενδύοντας για
μεγαλύτερη απόδοση, αλλά η πιθανή απώλεια
μπορεί επίσης να είναι μεγάλη. Είναι σημαντικό να
αναθεωρήσετε τους στόχους σας για να
καταλάβετε ποια επιλογή είναι καλύτερη για τον
καθένα, αποταμίευση ή επένδυση. Η λανθασμένη
επιλογή θα μπορούσε να σας κοστίσει πολλά
χρήματα σε αμοιβές ή απώλεια πιθανού
εισοδήματος που κερδίζετε μέσω της επένδυσης.

Μια άλλη διαφορά είναι το ενδιαφέρον ή τα
χρήματα που γίνονται. Επενδύοντας, θέλουμε οι
επενδύσεις μας να μας αποφέρουν χρήματα, ενώ ο
στόχος της αποταμίευσης είναι να διατηρήσουμε τα
χρήματά μας ασφαλή, κάνοντας πολύ μικρή
απόδοση.

Ένα CD είναι ένα δημοφιλές εργαλείο
εξοικονόμησης. Αυτό το εργαλείο μπορεί να είναι
σχετικά βραχυπρόθεσμο, που κυμαίνεται από
μερικούς μήνες έως πολλά (επτά ή περισσότερα)
χρόνια. Ενώ στο CD, τα χρήματά σας είναι ασφαλή
και αυξάνονται με ελαφρώς μεγάλο επιτόκιο από ό,
τι σε έναν κανονικό λογαριασμό ταμιευτηρίου, αλλά
η πρόσβαση σε αυτά πριν τελειώσει η διάρκεια του
CD θα μπορούσε να σημαίνει πληρωμή τελών και
ποινών. Φροντίστε να βρείτε την καλύτερη τιμή σε
ένα CD συγκρίνοντας επιλογές από διάφορα
ιδρύματα.



Είναι δυνατόν να είστε ένας υπέροχος επενδυτής,
να έχετε ανάπτυξη στο 401 (k) σας και να έχετε
επενδυτικούς δεσμούς, αλλά να μην μπορείτε να τα
βγάλετε πέρα επειδή δεν καταλαβαίνετε πώς να
εξοικονομήσετε τα βραχυπρόθεσμα κεφάλαιά σας.
Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα κάθε μήνα,
αλλά μακροπρόθεσμα, αυτές οι αποταμιεύσεις δεν
θα πληρώσουν στη συνταξιοδότηση και πιθανότατα
δεν θα πληρώσουν για το κολέγιο των παιδιών σας,
καθιστώντας την επένδυση εξίσου σημαντική. Αυτό
θα πρέπει να μας υπενθυμίσει πόσο σημαντικά
είναι και τα δύο, ειδικά όταν γίνονται μαζί.

Ειδικές παρατηρήσεις

Σε γενικές γραμμές, το βραχυπρόθεσμο είναι κάτω
από επτά χρόνια και το μακροπρόθεσμο είναι πάνω
από επτά χρόνια, αλλά όταν πρόκειται για
αποταμίευση και επενδύσεις, αυτά τα στοιχεία
βασίζονται περισσότερο στις ιδιαιτερότητες του
στόχου. Λάβετε υπόψη πότε θα χρειαστείτε
χρήματα, ποιο είναι το σχέδιό σας για τα χρήματα
και την ασφάλεια / κίνδυνο που σχετίζεται με τον
στόχο.

Στο τέλος, μην περιμένετε να αποθηκεύσετε ή να
επενδύσετε. Ο χρόνος είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία
να αυξήσετε τα χρήματά σας και να επιτύχετε τους
στόχους σας. 



Με ένα σχετικά μικρό χρηματικό ποσό, μπορείτε να
αρχίσετε να επενδύετε και να αποταμιεύετε και να
μπείτε στο δρόμο για την επίτευξη όλων των
οικονομικών σας στόχων.

10 αποταμιευτικές και επενδυτικές
συμβουλές για όλες τις ηλικίες

Υπάρχουν ουσιαστικά δύο στρατηγικές για την
τόνωση των αποταμιεύσεων και των επενδύσεων:

 
Αυξήστε το εισόδημά σας και μειώστε τις δαπάνες
σας.
 
Είτε είστε ένας νεαρός ενήλικας έτοιμος να αρχίσει
να αποταμιεύει για συνταξιοδότηση, ένα 50-κάτι
έτοιμο να εξοφλήσει το στεγαστικό σας δάνειο ή
ένας ηλικιωμένος πολίτης που ζει με σταθερό
εισόδημα, αυτές οι συμβουλές μπορούν να σας
βοηθήσουν να δημιουργήσετε γνώσεις, να μειώσετε
το χρέος, να αυξήσετε το εισόδημα και να
επενδύσετε με σύνεση.



Εξοικονομήστε μέρος του μηνιαίου εισοδήματός
σας μόλις το αποκτήσετε, αντί να αφήσετε στην
άκρη ό, τι έχει απομείνει.
Ένας τρόπος για να κάνετε την πληρωμή σας
προτεραιότητα είναι να ρυθμίσετε αυτόματες
μεταφορές από τον τραπεζικό σας λογαριασμό
σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή επενδυτικό
λογαριασμό.
«Πάρτε ένα ποσοστό του μισθού σαςή έναν
τυχαίο αριθμό και κάντε το αυτόματα. Μην το
σκέφτεστε. Μην επιστρέψετε σε αυτό. Απλά
κάντε το», λέει ο Ρονίτ Ρογκοζίνσκι, CFP και
ιδρυτής της Women+Wealth Solutions στο Carle
Place της Νέας Υόρκης.

Ένας λογαριασμός ταμιευτηρίου έκτακτης
ανάγκης είναι το θεμέλιο ενός υγιούς
οικονομικού σχεδίου. Αλλά τι ακριβώς είναι μια
κατάσταση έκτακτης ανάγκης;
Μια πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης
είναι κάτι που έχετε ελάχιστο έως καθόλου
έλεγχο, όπως μια σοβαρή ασθένεια ή απώλεια
εργασίας. Μια σπάνια δαπάνη που μπορείτε να
προβλέψετε, όπως μια επισκευή αυτοκινήτου ή
ένα ταξίδι για να επισκεφθείτε την οικογένεια,
δεν είναι έκτακτη ανάγκη, αλλά μάλλον μια
ξεχωριστή κατηγορία εξόδων για την οποία
πρέπει επίσης να εξοικονομηθεί.

1. Πληρώστε πρώτα τον εαυτό σας

2. Εξοικονομήστε για καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης



Ένας γενικός κανόνας είναι να εξοικονομήσετε
αρκετά χρήματα για να καλύψετε δαπάνες αξίας
τριών έως έξι μηνών.
Εάν έχετε τη συνήθεια να βυθίζεστε στις
αποταμιεύσεις σας ενώ δεν πρέπει,
μετακινήστε αυτά τα χρήματα σε ξεχωριστούς
λογαριασμούς ταμιευτηρίου, ώστε τα χρήματα
να μην εξαντλούνται όταν τα χρειάζεστε.
Εάν έχετε τη συνήθεια να βυθίζεστε στις
αποταμιεύσεις έκτακτης ανάγκης σας όταν δεν
πρέπει, μετακινήστε αυτά τα χρήματα σε
ξεχωριστό λογαριασμό ταμιευτηρίου, ώστε να
μην εξαντληθούν όταν τα χρειάζεστε.



Ένα σχέδιο δαπανών, γνωστό και ως
προϋπολογισμός, είναι μια λίστα με τα μηνιαία
έσοδα και έξοδά σας. Μπορεί να σας βοηθήσει
να δείτε πόσα χρήματα αφιερώνονται τόσο στις
απαραίτητες όσο και στις διακριτικές δαπάνες
και μπορείτε να κάνετε αλλαγές όπως κρίνετε
κατάλληλο. Ένας προϋπολογισμός μπορεί να
γίνει χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, ένα
υπολογιστικό φύλλο ή φακέλους μετρητών.
Τόσο τα τακτικά όσο και τα εφάπαξ έξοδα θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον
προϋπολογισμό σας. «Προσδιορίζοντας
προληπτικά ακόμη και μερικά κορυφαία εφάπαξ
έξοδα κατά τη διάρκεια του έτους - όπως φόροι
ακίνητης περιουσίας, ταξινόμηση αυτοκινήτων,
δίδακτρα, αγορές πίσω στο σχολείο κ.λπ. - και η
ενσωμάτωσή τους μπορεί να κάνει μεγάλη
διαφορά στην ακρίβεια και την εμπιστοσύνη του
σχεδίου σας.

Η αποταμίευση συχνά ξεκινά με το να ξοδεύεις
λιγότερα. Είτε πρόκειται για ένα ακριβό
κομμωτήριο, καθημερινό premium coffee ή
ολοκαίνουργια ρούχα σε τιμές λιανικής, οι
περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να βρουν
πράγματα για να κόψουν από τους
προϋπολογισμούς τους.

3. Δημιουργήστε ένα σχέδιο δαπανών

4. Ξοδέψτε λιγότερα, εξοικονομήστε περισσότερα



Όταν μειώνετε τις δαπάνες, μην αφήνετε τις
αποταμιεύσεις στην τσέπη, το πορτοφόλι ή τον
λογαριασμό όψεως, όπου πιθανότατα θα
ξοδέψετε τα χρήματα σε κάτι άλλο. Αντ 'αυτού,
πραγματοποιήστε μια πληρωμή εκείνη την
ημέρα για ένα χρέος ή μεταφέρετε τα χρήματα
σε έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου όπου θα είναι
απρόσιτα.
Η αποπληρωμή του χρέους μπορεί να
απελευθερώσει χρήματα που μπορείτε να
ανακατευθύνετε σε αποταμιεύσεις ή
επενδύσεις. Κάντε μια λίστα με τα χρέη σας και
εξοφλήστε πρώτα εκείνα με τα υψηλότερα
επιτόκια ή τα μικρότερα υπόλοιπα.

Οι τρόποι για να κερδίσετε περισσότερα
χρήματα περιλαμβάνουν την απόκτηση
εργασίας μερικής απασχόλησης και την πώληση
πραγμάτων που δεν χρειάζεστε πλέον.
Η εργασία περισσότερων ωρών μπορεί να
φαίνεται επαχθής, αλλά μια επιπλέον εργασία
με προθεσμία και συγκεκριμένο
βραχυπρόθεσμο στόχο εξοικονόμησης μπορεί
να είναι μια έξυπνη στρατηγική. Στην
πραγματικότητα, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι με
πλευρική κίνηση κέρδιζαν κατά μέσο όρο 1.122
δολάρια το μήνα από αυτό, σύμφωνα με έρευνα
της Bankrate.

5. Γίνετε δημιουργικοί για να κερδίσετε
περισσότερα χρήματα



Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πλευρική κίνηση
προσδιορίζοντας μια δεξιότητα που έχετε και
τα εργαλεία και τους πόρους που απαιτούνται
για να τη μετατρέψετε σε επιχείρηση που
κερδίζει χρήματα.
Ένας άλλος τρόπος για να δημιουργήσετε
μετρητά για εξοικονόμηση είναι η πώληση
αντικειμένων που δεν χρειάζεστε, όπως ένα
επιπλέον αυτοκίνητο, μεταχειρισμένα ρούχα
σχεδιαστών, συλλεκτικά αντικείμενα, μουσικά
όργανα ή κοσμήματα. Σκεφτείτε έναν ιστότοπο
όπως το eBay, το Craigslist, το Poshmark ή το
Facebook Marketplace για να συνδεθείτε με
πιθανούς αγοραστές.



Εάν θεωρείτε ότι η εξοικονόμηση είναι μια
πρόκληση, ξεκινήστε προσπαθώντας να
εξοικονομήσετε μόλις 100 $ ή 500 $ για μια
συγκεκριμένη αγορά ή δαπάνη. Όταν έχετε
αποθηκεύσει και ξοδέψει αυτό το ποσό,
συνεχίστε να αποθηκεύετε αυτό το ποσό ή
περισσότερο, ώστε να μπορείτε να πληρώσετε
για ό, τι χρειάζεστε με μετρητά αντί για
πίστωση.
Εάν δεν μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα
για σημαντικές αγορές και μακροπρόθεσμες
επενδύσεις, μπορεί να ζείτε πάνω από τις
δυνατότητές σας. Ορισμένες μικρές
δημοσιονομικές αλλαγές μπορούν να
βοηθήσουν, ή μεγαλύτερες μπορεί να είναι
σωστές, όπως η εύρεση λιγότερο δαπανηρών
κατοικιών ή μέσων μεταφοράς.

6  Κάντε μικρά βήματα προς την εξοικονόμηση



Ορισμένες επενδύσεις είναι σχετικά
εξημερωμένες στην κλίμακα κινδύνου-
ανταμοιβής, ενώ άλλες είναι πιο ασταθείς.
Σε γενικές γραμμές, οι νεότεροι θα πρέπει να
επενδύουν πιο επιθετικά, ενώ οι ηλικιωμένοι θα
πρέπει να είναι πιο συντηρητικοί.
Εάν είστε αρχάριος επενδυτής, ξεκινήστε με ένα
καλάθι επενδύσεων, ίσως σε ένα αμοιβαίο
κεφάλαιο ή περιουσιακά στοιχεία που επιλέγετε
μόνοι σας. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η
διαφοροποίηση χωρίς να κάνετε το
χαρτοφυλάκιό σας πολύ περίπλοκο ή πολύ
στενό.
Είτε είστε αρχάριος είτε έμπειρος επενδυτής, η
επενδυτική σας στρατηγική θα πρέπει να
βασίζεται σε παράγοντες όπως ο χρονικός σας
ορίζοντας, η ανοχή κινδύνου και η προσωπική
οικονομική κατάσταση.

7. Κατανείμετε τα επενδυτικά σας περιουσιακά
στοιχεία



Είτε μιλάτε για μετοχές και ομόλογα, αμοιβαία
κεφάλαια, λογαριασμούς μεσιτείας ή σχέδια
επανασύνδεσης, σχεδόν όλες οι επενδύσεις
περιλαμβάνουν αμοιβές ή προμήθειες που
πρέπει να κατανοήσουν οι επενδυτές.
«Μερικές φορές, ο εργοδότης θα επιδοτήσει
μέρος του κόστους και μερικές φορές (αυτό) θα
τα μετακυλήσει όλα στους υπαλλήλους», λέει η
Cheryl Krueger, πρόεδρος της Growing Fortunes
Financial Partners LLC, μιας εταιρείας
χρηματοοικονομικού σχεδιασμού στο
Schaumburg του Ιλινόις. «Το να πηγαίνεις
(στους διευθυντές σου) και να τους
ενημερώνεις ότι το παρατήρησες είναι
χρήσιμο».
Εάν το συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα που
βασίζεται στον εργοδότη σας έχει εξαιρετικά
υψηλό κόστος, ίσως θελήσετε να επενδύσετε
αρκετά για να αποτυπώσετε την αντιστοιχία
του εργοδότη σας και να κάνετε πρόσθετες
επενδύσεις εκτός αυτού του προγράμματος.

Μια βουτιά στο χρηματιστήριο μπορεί να είναι
μια καλή ευκαιρία αγοράς για σταθερούς
επενδυτές που θέλουν να προσθέσουν στο
χαρτοφυλάκιό τους.

8. Κατανοήστε το επενδυτικό κόστος

9. Επιμείνετε σε ένα επενδυτικό σχέδιο



Ελέγξτε την επενδυτική σας στρατηγική μία ή
δύο φορές το χρόνο και μην αφήνετε τους
τίτλους να σας απομακρύνουν καθώς
κατανέμετε τα κεφάλαιά σας.
«Ο στόχος θα πρέπει να είναι να είναι μια
συνεχής διαδικασία, όχι να σταματήσει ή να
ξαναρχίσει να είναι αιτία των ειδήσεων της
ημέρας», λέει ο Rogoszinski της Women+Wealth
Solutions.
Έχοντας μια μακροπρόθεσμη επενδυτική
στρατηγική και ένα διαφοροποιημένο
χαρτοφυλάκιο μπορεί να σας βοηθήσει να
αντιμετωπίσετε τις διακυμάνσεις της αγοράς
χωρίς να λάβετε αποφάσεις με βάση τα
συναισθήματα.

Ορισμένοι επενδυτές μπορεί να μην είναι
σίγουροι από πού να ξεκινήσουν όταν πρόκειται
για πράγματα όπως η επιλογή μετοχών και η
διασφάλιση ότι ένα χαρτοφυλάκιο είναι
ισορροπημένο. Μην φοβάστε να ζητήσετε
καθοδήγηση από έναν οικονομικό σύμβουλο.
Μπορείτε να επιλέξετε έναν παραδοσιακό
οικονομικό σύμβουλο, ο οποίος συνήθως
χρεώνει αμοιβή περίπου 1 τοις εκατό των
περιουσιακών σας στοιχείων. Μπορείτε επίσης
να πάτε με έναν robo-advisor, ο οποίος
συνήθως χρεώνει χαμηλότερες χρεώσεις και
βοηθά στην κατασκευή σας (Bennett K).

10. Μην φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια



κάντε ένα οικονομικό σχέδιο
εξοφλήσει τυχόν οφειλές με υψηλό επιτόκιο
αρχίστε να αποταμιεύετε και να επενδύετε
μόλις εξοφλήσετε τα χρέη σας

ένα σπίτι
αυτοκίνητο
εκπαίδευση
άνετη συνταξιοδότηση
τα παιδιά σας
ιατρικές ή άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
• περίοδοι ανεργίας
φροντίδα των γονέων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ποια είναι τα πράγματα για τα οποία θέλετε να
αποταμιεύσετε και να επενδύσετε;

Φτιάξτε τη δική σας λίστα και στη συνέχεια
σκεφτείτε ποιοι στόχοι είναι οι πιο σημαντικοί για
εσάς. Καταγράψτε πρώτα τους πιο σημαντικούς
στόχους σας. Αποφασίστε πόσα χρόνια πρέπει να
επιτύχετε κάθε συγκεκριμένο στόχο, γιατί όταν
αποταμιεύετε ή επενδύετε θα πρέπει να βρείτε μια
επιλογή αποταμίευσης ή επένδυσης που ταιριάζει
στο χρονικό σας πλαίσιο για την επίτευξη κάθε
στόχου. Υπάρχουν πολλά εργαλεία που θα σας
βοηθήσουν να συνδυάσετε το οικονομικό σας
σχέδιο. 



Καθίστε και ρίξτε μια ειλικρινή ματιά σε ολόκληρη
την οικονομική σας κατάσταση. Δεν μπορείτε ποτέ
να κάνετε ένα ταξίδι χωρίς να ξέρετε από πού
ξεκινάτε και ένα ταξίδι στην οικονομική ασφάλεια
δεν διαφέρει. Θα πρέπει να υπολογίσετε στα
χαρτιά την τρέχουσα κατάστασή σας - τι σας ανήκει
και τι οφείλετε. Θα δημιουργήσετε μια "δήλωση
καθαρής αξίας". Στη μία πλευρά της σελίδας,
αναφέρετε τι σας ανήκει. Αυτά είναι τα
«περιουσιακά σας στοιχεία». Και από την άλλη
πλευρά απαριθμήστε τι χρωστάτε σε άλλους
ανθρώπους, τις «υποχρεώσεις» ή τα χρέη σας.

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΑΣ ΣΤΟΧΟΙ

Θα βρείτε πληθώρα πληροφοριών,
συμπεριλαμβανομένων αριθμομηχανών και
συνδέσμων προς μη εμπορικούς πόρους στο
Investor.gov.



Αφαιρέστε τις υποχρεώσεις σας από τα
περιουσιακά σας στοιχεία. Εάν τα περιουσιακά σας
στοιχεία είναι μεγαλύτερα από τις υποχρεώσεις
σας, έχετε μια "θετική" καθαρή θέση. Εάν οι
υποχρεώσεις σας είναι μεγαλύτερες από τα
περιουσιακά σας στοιχεία, έχετε "αρνητική"
καθαρή θέση.

Θα θελήσετε να ενημερώνετε τη "δήλωση καθαρής
αξίας" κάθε χρόνο για να παρακολουθείτε την
απόδοσή σας. Μην αποθαρρύνεστε εάν έχετε
αρνητική καθαρή αξία. Εάν ακολουθήσετε ένα
σχέδιο για να μπείτε σε μια θετική θέση, κάνετε το
σωστό.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΑΣ ΑΞΙΑΣ



ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΑΣ

Το επόμενο βήμα είναι να παρακολουθείτε τα
έσοδά σας και τα έξοδά σας για κάθε μήνα. Γράψτε
τι κερδίζετε εσείς και οι άλλοι στην οικογένειά σας
και, στη συνέχεια, τα μηνιαία έξοδά σας.

ΕΎΡΕΣΗ ΧΡΗΜΆΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ Ή
ΕΠΈΝΔΥΣΗ

Εάν ξοδεύετε όλο το εισόδημά σας και δεν έχετε
ποτέ χρήματα για να εξοικονομήσετε ή να
επενδύσετε, θα πρέπει να αναζητήσετε τρόπους
για να μειώσετε τα έξοδά σας. Όταν
παρακολουθείτε πού ξοδεύετε τα χρήματά σας, θα
εκπλαγείτε πόσο μικρά καθημερινά έξοδα που
μπορείτε να κάνετε χωρίς να προσθέσετε πάνω
από ένα χρόνο.



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΞΟΔΕΥΕΤΕ



1.Δουλεύεις για τα λεφτά. Κάποιος σας
πληρώνει για να εργαστείτε για αυτούς ή έχετε
τη δική σας επιχείρηση.
Τα χρήματά σας λειτουργούν για εσάς. Παίρνετε
τα χρήματά σας και τα αποταμιεύετε ή τα
επενδύετε.

ΟΙ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

1.

2.

Όταν «επενδύετε», έχετε περισσότερες
πιθανότητες να χάσετε τα χρήματά σας από ό, τι
όταν «αποταμιεύετε». Τα χρήματα που επενδύετε
σε τίτλους, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες παρόμοιες
επενδύσεις συνήθως δεν είναι ομοσπονδιακά
ασφαλισμένα. Θα μπορούσατε να χάσετε το
"κεφάλαιο" σας - το ποσό που έχετε επενδύσει.
Αλλά έχετε επίσης την ευκαιρία να κερδίσετε
περισσότερα χρήματα.



ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλες οι επενδύσεις συνεπάγονται την ανάληψη
κινδύνου. Είναι σημαντικό να επενδύσετε σε
μετοχές, ομόλογα ή αμοιβαία κεφάλαια με πλήρη
κατανόηση ότι θα μπορούσατε να χάσετε μερικά ή
όλα τα χρήματά σας σε οποιαδήποτε επένδυση.
Ενώ μακροπρόθεσμα η χρηματιστηριακή αγορά έχει
ιστορικά προσφέρει περίπου 10% ετήσιες
αποδόσεις (πιο κοντά στο 6% ή 7% "πραγματικές"
αποδόσεις όταν αφαιρείτε τις επιπτώσεις του
πληθωρισμού), το μακροπρόθεσμο παίρνει μερικές
φορές αρκετά μεγάλο, μεγάλο χρονικό διάστημα για
να παίξει. Εκείνοι που επένδυσαν όλα τα χρήματά
τους στο χρηματιστήριο στο αποκορύφωμά του το
1929 (πριν από το κραχ του χρηματιστηρίου) θα
περίμεναν πάνω από 20 χρόνια για να δουν το
χρηματιστήριο να επιστρέφει στο ίδιο επίπεδο.

Ποιες είναι οι καλύτερες επενδύσεις για μένα;

Η απάντηση εξαρτάται από το πότε θα χρειαστείτε
τα χρήματα, τους στόχους σας και αν θα μπορείτε
να κοιμηθείτε τη νύχτα εάν αγοράσετε μια
επικίνδυνη επένδυση όπου θα μπορούσατε να
χάσετε το κεφάλαιό σας.
 



Για παράδειγμα, εάν αποταμιεύετε για
συνταξιοδότηση και έχετε 35 χρόνια πριν
συνταξιοδοτηθείτε, ίσως θελήσετε να εξετάσετε
πιο ριψοκίνδυνα επενδυτικά προϊόντα, γνωρίζοντας
ότι εάν επιμείνετε μόνο στα προϊόντα
"αποταμίευσης" ή σε λιγότερο επικίνδυνα
επενδυτικά προϊόντα, τα χρήματά σας θα αυξηθούν
πολύ αργά - ή, δεδομένου του πληθωρισμού και
των φόρων, μπορεί να χάσετε την αγοραστική
δύναμη των χρημάτων σας. Ένα συχνό λάθος που
κάνουν οι άνθρωποι είναι να βάζουν χρήματα που
δεν θα χρειαστούν για πολύ καιρό σε επενδύσεις
που πληρώνουν χαμηλό ποσό τόκων.

Από την άλλη, εάν αποταμιεύετε για έναν
βραχυπρόθεσμο στόχο, πέντε χρόνια ή λιγότερο,
δεν θέλετε να επιλέξετε επικίνδυνες επενδύσεις,
γιατί όταν έρθει η ώρα να πουλήσετε, ίσως
χρειαστεί να χάσετε. Δεδομένου ότι οι επενδύσεις
συχνά ανεβαίνουν και μειώνονται γρήγορα σε αξία,
θέλετε να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να περιμένετε
και να πουλήσετε την καλύτερη δυνατή στιγμή.

Τι είναι οι επενδύσεις;

Όταν κάνετε μια επένδυση, δίνετε τα χρήματά σας
σε μια εταιρεία ή επιχείρηση, ελπίζοντας ότι θα
είναι επιτυχής και θα σας επιστρέψει με ακόμη
περισσότερα χρήματα.



Μετοχές και Ομόλογα

Πολλές εταιρείες προσφέρουν στους επενδυτές την
ευκαιρία να αγοράσουν είτε μετοχές είτε ομόλογα.
Το παρακάτω παράδειγμα σας δείχνει πώς
διαφέρουν οι μετοχές και τα ομόλογα.

Ας υποθέσουμε ότι πιστεύετε ότι μια εταιρεία που
κατασκευάζει αυτοκίνητα μπορεί να είναι μια καλή
επένδυση. Όλοι όσοι γνωρίζετε αγοράζουν ένα από
τα αυτοκίνητά της και οι φίλοι σας αναφέρουν ότι
τα αυτοκίνητα της εταιρείας σπάνια σπάνε και
λειτουργούν καλά για χρόνια. Είτε έχετε έναν
επαγγελματία επενδύσεων να διερευνήσει την
εταιρεία και να διαβάσει όσο το δυνατόν
περισσότερο γι 'αυτό, είτε το κάνετε μόνοι σας.

Μετά την έρευνά σας, είστε πεπεισμένοι ότι είναι
μια σταθερή εταιρεία που θα πουλήσει πολλά
περισσότερα αυτοκίνητα τα επόμενα χρόνια.

Η αυτοκινητοβιομηχανία προσφέρει τόσο μετοχές
όσο και ομόλογα. Με τα ομόλογα, η εταιρεία
συμφωνεί να σας αποπληρώσει την αρχική σας
επένδυση σε δέκα χρόνια, συν να σας καταβάλει
τόκους δύο φορές το χρόνο με επιτόκιο 8%
ετησίως.

Εάν αγοράσετε τη μετοχή, αναλαμβάνετε τον
κίνδυνο να χάσετε ενδεχομένως ένα μέρος ή το
σύνολο της αρχικής σας επένδυσης εάν η εταιρεία
δεν τα πάει καλά ή το χρηματιστήριο πέσει σε αξία. 



Αλλά μπορεί επίσης να δείτε την αύξηση της αξίας
της μετοχής πέρα από αυτό που θα μπορούσατε να
κερδίσετε από τα ομόλογα. Εάν αγοράσετε το
απόθεμα, γίνεστε "ιδιοκτήτης" της εταιρείας.

Παλεύεις με την απόφαση. Εάν αγοράσετε τα
ομόλογα, θα πάρετε τα χρήματά σας πίσω συν το
επιτόκιο 8% ετησίως. Και νομίζετε ότι η εταιρεία
θα είναι σε θέση να τιμήσει την υπόσχεσή της προς
εσάς στα ομόλογα, επειδή λειτουργεί εδώ και
πολλά χρόνια και δεν φαίνεται ότι θα μπορούσε να
χρεοκοπήσει. Η εταιρεία έχει μακρά ιστορία
κατασκευής αυτοκινήτων και γνωρίζετε ότι η τιμή
της έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο 9% ετησίως, συν
ότι συνήθως καταβάλλει στους μετόχους μέρισμα
3% από τα κέρδη της κάθε χρόνο.

Παίρνετε το χρόνο σας και παίρνετε μια προσεκτική
απόφαση. Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν κάνατε τη
σωστή επιλογή. Θα παρακολουθείτε στενά την
εταιρεία και θα διατηρείτε το απόθεμα όσο η
εταιρεία συνεχίζει να πωλεί ένα ποιοτικό
αυτοκίνητο που οι καταναλωτές θέλουν να
οδηγήσουν και μπορεί να αποκομίσει αποδεκτό
κέρδος από τις πωλήσεις της.



Η εταιρεία αποδίδει καλύτερα από τους
ανταγωνιστές της.
Άλλοι επενδυτές αναγνωρίζουν ότι είναι μια
καλή εταιρεία, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα να
πουλήσετε την επένδυσή σας, άλλοι θέλουν να
την αγοράσουν.
Η εταιρεία πραγματοποιεί κέρδη, που σημαίνει
ότι βγάζει αρκετά χρήματα για να σας πληρώσει
τόκους, το ομόλογό σας, ή ίσως μερίσματα στη
μετοχή σας.

ΟΙ ΚΎΡΙΕς ΔΙΑΦΟΡΈς ΜΕΤΑΞΎ ΜΕΤΟΧΏΝ
ΚΑΙ ΟΜΟΛΌΓΩΝ

Γιατί κάποιες επενδύσεις βγάζουν λεφτά
και άλλες όχι



Οι ανταγωνιστές της εταιρείας είναι καλύτεροι
από ό, τι είναι.
Οι καταναλωτές δεν θέλουν να αγοράσουν τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Μπορείτε να χάσετε χρήματα εάν:

Οι αξιωματικοί της εταιρείας αποτυγχάνουν στην
καλή διαχείριση της επιχείρησης, ξοδεύουν πάρα
πολλά χρήματα και τα έξοδά τους είναι μεγαλύτερα
από τα κέρδη τους.

Άλλοι επενδυτές που θα πρέπει να πουλήσετε για
να σκεφτείτε ότι η μετοχή της εταιρείας είναι πολύ
ακριβή δεδομένης της απόδοσής της και των
μελλοντικών προοπτικών της.

Οι άνθρωποι που διοικούν την εταιρεία είναι
ανέντιμοι. Χρησιμοποιούν τα χρήματά σας για να
αγοράσουν σπίτια, ρούχα και διακοπές, αντί να
χρησιμοποιούν τα χρήματά σας στην επιχείρηση.

Λένε ψέματα για οποιαδήποτε πτυχή της
επιχείρησης: ισχυρίζονται παρελθόντα ή
μελλοντικά κέρδη που δεν υπάρχουν, ισχυρίζονται
ότι έχει συμβόλαια για να πουλήσει τα προϊόντα
της όταν δεν το κάνει ή να φτιάξει ψεύτικους
αριθμούς στα οικονομικά τους για να εξαπατήσει
τους επενδυτές.



Τι είναι η αποταμίευση και η επένδυση; Ποια
είναι η διαφορά;
Ποιες είναι οι συμβουλές αποταμίευσης και
επένδυσης;
Τι είναι οι μετοχές και τα ομόλογα;
Πώς μπορείτε να προστατευτείτε;

Οι μεσίτες που πωλούν τη μετοχή της εταιρείας
χειραγωγούν την τιμή έτσι ώστε να μην
αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της εταιρείας.
Αφού ανεβάσουν την τιμή, αυτοί οι μεσίτες
απορρίπτουν τη μετοχή, η τιμή πέφτει και οι
επενδυτές χάνουν τα χρήματά τους.

Για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να πουλήσετε την
επένδυσή σας όταν η αγορά είναι εκτός
λειτουργίας.

Πώς μπορώ να προστατευτώ; ΚΑΝΤΕ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ!

Δεν μπορείτε ποτέ να κάνετε μια χαζή ερώτηση
σχετικά με τις επενδύσεις σας και τους ανθρώπους
που σας βοηθούν να τις επιλέξετε, ειδικά όταν
πρόκειται για το ποσό που θα πληρώσετε για
οποιαδήποτε επένδυση, τόσο σε προκαταβολικά
έξοδα όσο και σε τρέχοντα τέλη διαχείρισης.

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης:



Βιβλιογραφία

Bennett K. 10 αποταμιευτικές και επενδυτικές
συμβουλές για όλες τις ηλικίες. Διατίθεται στη
διεύθυνση:
https://www.bankrate.com/banking/savings/saving
-and-investing-tips/

Αποταμίευση και επένδυση - Ένας οδικός χάρτης
για την οικονομική σας ασφάλεια μέσω της
αποταμίευσης και της επένδυσης. Διατίθεται στη
διεύθυνση: https://www.investor.gov/additional-
resources/general-resources/publications-
research/publications/saving-investing-roadmap

Αποταμιεύστε ή επενδύστε; Επενδύστε ή
αποταμιεύστε; Είναι εύκολο να καταλήξετε σε
κύκλους όταν προσπαθείτε να αποφασίσετε για τον
καλύτερο τρόπο αύξησης των χρημάτων σας.
Διατίθεται στη διεύθυνση:
https://www.hsbc.co.uk/wealth/articles/saving-vs-
investing/

Γουέλτς Λ. (2022). Αποταμίευση έναντι επένδυσης.
Διατίθεται στη διεύθυνση:
https://www.investopedia.com/articles/investing/0
22516/saving-vs-investing-understanding-key-
differences.asp

https://www.bankrate.com/banking/savings/saving-and-investing-tips/
https://www.investor.gov/additional-resources/general-resources/publications-research/publications/saving-investing-roadmap
https://www.hsbc.co.uk/wealth/articles/saving-vs-investing/
https://www.investopedia.com/articles/investing/022516/saving-vs-investing-understanding-key-differences.asp


Αριθμός και ονομασία της
ενότητας: 5. Πίστωση και

χρέωση

Επεξήγηση της ενότητας

Θα υπάρξει εξήγηση λίγων τύπων
επιχειρηματικότητας σε αυτή την ενότητα και
ανάλυση τριών τύπων εμπορικής εταιρικής σχέσης.
Υπάρχουν εξηγήσεις για το υπόλοιπο - περιουσιακά
στοιχεία και liabili-ties, παραδείγματα του πρώτου
ισολογισμού για αρχάριους. Οι συμμετέχοντες θα
κατανοήσουν από ποια μέρη αποτελείται η
ισορροπία και θα μάθουν πώς να διαβάζουν την
ισορροπία.

Παιδαγωγικές συμβουλές

Ο συντονιστής θα πρέπει να διαβάσει το υλικό
αυτής της ενότητας για να κατανοήσει το
περιεχόμενο και να είναι σε θέση να το εξηγήσει
στις γυναίκες NEET. Σας συνιστούμε να φτιάξετε
τους δικούς σας ισολογισμούς πριν από το
εργαστήριο για να είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε
ερωτήσεις και να μάθετε λεπτομέρειες της
μαθησιακής διαδικασίας.



Εισαγωγή στην ενότητα
Είδη επιχειρηματικότητας
Παιχνίδι: ανοίξτε μια μικρή εταιρεία και φτιάξτε
φύλλα μικροζυγού (συνοδευόμενα από εικόνες
για καλύτερη οπτική αφομοίωση)
Δομή ισολογισμού
Αξιολόγηση

Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Παρουσίαση
Στυλό
Χαρτί
Έξυπνα τηλέφωνα

Στόχοι:

Ο κύριος σκοπός αυτής της ενότητας είναι να
αναπτύξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες της
ανάγνωσης δηλώσεων μέτρησης ως μέρος του
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού μεταξύ των
γυναικών, προκειμένου να προετοιμαστούν
καλύτερα για να συμμετάσχουν στην
επαγγελματική ανάπτυξη.

Μεθόδους: 

Διάλεξη, ανεξάρτητη, παιχνίδι, ομαδικές συζητήσεις
Περιεχόμενο:

1.
2.
3.

4.
5.

Πόροι



Εισαγωγή στην ενότητα

Θα αναλύσουμε τις μυστηριώδεις και ακατανόητες
λέξεις όπως "πίστωση" και "χρέωση" αλλά γι 'αυτό
θα ξεκινήσουμε από την αρχή.

Τι είδους επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι, τι
μπορεί να κάνει κάποιος, σε περίπτωση που δεν
θέλει να εργαστεί για κάποιον αλλά θέλει να κάνει
δουλειές μόνος του; Η απλούστερη και ευκολότερη
λειτουργία είναι η ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Σε
ορισμένες χώρες, για παράδειγμα, στην Εσθονία,
είναι δυνατό να ανοίξετε έναν επιχειρηματικό
λογαριασμό σε μια τράπεζα και να μην εγγράψετε
επιχειρηματίες, αλλά απλώς να μεταφέρετε σε
αυτόν τον λογαριασμό όλα τα εισοδήματα από
πρόσθετες ή κύριες δραστηριότητες, τις οποίες ένα
άτομο διεξάγει εξαρτώμενα. Μέχρι ένα ορισμένο
ποσό, το 20% των εσόδων παρακρατείται αμέσως
και το υπόλοιπο ποσό μπορεί να δαπανηθεί χωρίς
επιπλέον φόρους.

Τα χρήματα που εισπράττονται για ένα ορισμένο
ποσό υπόκεινται σε διάφορους φόρους,
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού φόρου, και
με την επίτευξη ενός ορισμένου κύκλου εργασιών
στο εισόδημά τους, ένα άτομο λαμβάνει επίσης
κοινωνική ασφάλιση. Αυτός είναι ο απλούστερος
και ευκολότερος τρόπος για όσους κάνουν
ιδιαίτερα μαθήματα, κερδίζουν χρήματα
μεταφράζοντας, καθαρίζοντας διαμερίσματα,
φροντίζοντας ηλικιωμένους ή φροντίζοντας παιδιά
κ.λπ.



Αυτός ο τύπος επιχειρηματικότητας δεν
συνεπάγεται τη διατήρηση οποιασδήποτε
λογιστικής. Ωστόσο, αυτός δεν είναι ο καλύτερος
τρόπος από την άποψη της φορολογίας. Σε
περίπτωση που ένας δάσκαλος ή μεταφραστής δεν
έχει πολύ μεγάλα έξοδα για να λάβει εισόδημα από
τις δραστηριότητές του, τότε ένα άτομο που
παράγει κάτι, για παράδειγμα, πλέκει ή ράβει
ρούχα, έχει αρκετά μεγάλα έξοδα και ένας τέτοιος
επιχειρηματικός λογαριασμός είναι ασύμφορος.

Διέξοδος από αυτή την κατάσταση είναι να
εγγραφείτε ως μεμονωμένος επιχειρηματίας -
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΠΛΟΙΟ.

Ένας μεμονωμένος επιχειρηματίας μπορεί ήδη να
εκδώσει τιμολόγιο για τις υπηρεσίες του. Αλλά το
κύριο πλεονέκτημα αυτής της μορφής
επιχειρηματικότητας είναι ότι ένας μεμονωμένος
επιχειρηματίας μπορεί πρώτα να αφαιρέσει τα
έξοδα που προκύπτουν από το εισόδημά του και
μόνο η διαφορά θα φορολογηθεί.

Για παράδειγμα, για μεταφράσεις, ένας
μεταφραστής αγοράζει έναν υπολογιστή ή
πληρώνει για τηλεφωνικές συνομιλίες με πελάτες.
Ποια είναι τα μειονεκτήματα αυτής της
επιχειρηματικότητας; Συνήθως, η βάση για τη
φορολογία εξετάζεται στο τέλος του έτους και οι
φόροι σε αυτή τη βάση είναι αρκετά μεγάλοι. 



ομόρρυθμη εταιρεία πλήρους ευθύνης -
ΟΜΌΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ,
μια ΕΤΕΡΟΣ Ο.Ε.
ετερόρρυθμη εταιρεία - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Δηλαδή, όλα τα έσοδα που εισπράχθηκαν κατά τη
διάρκεια του έτους συνοψίζονται, όλα τα έξοδα
αφαιρούνται από αυτά και το εισπραχθέν ποσό
υπόκειται σε φόρους εισοδήματος και κοινωνικούς
φόρους.
Η διαδικασία υπολογισμού και πληρωμής φόρων
μπορεί να είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, στην
Εσθονία, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο φόρος
καταβάλλεται ανά τρίμηνο και στο τέλος του έτους
γίνεται επανυπολογισμός, αλλά η αρχή είναι ότι οι
δαπάνες εκπίπτουν από το εισόδημα και η διαφορά
μεταξύ τους είναι ήδη φορολογητέα.

Σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος είναι 20%
και ο κοινωνικός φόρος είναι 33%, τότε ένα πολύ
σημαντικό μέρος των εισερχόμενων πηγαίνει στην
πληρωμή φόρων. Εξετάζουμε τώρα το φορολογικό
σύστημα ενός μεμονωμένου en-trepreneur.
Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις και κανόνες που
λειτουργούν διαφορετικά σε διαφορετικά κράτη,
αλλά η αρχή είναι περίπου η ίδια.

Ο επόμενος τύπος επιχείρησης είναι μια εμπορική
συνεργασία. Μια εμπορική εταιρική σχέση μπορεί
να είναι τριών τύπων:



Παράδειγμα

Εξετάστε μια απλή κατάσταση: μια εταιρική σχέση
έχει αγοράσει ένα προϊόν προς πώληση. Τα αγαθά
αγοράστηκαν για 100.000 ευρώ με όρο πληρωμής
σε 30 ημέρες και πωλήθηκαν στον αγοραστή για
115.000 ευρώ με όρο πληρωμής σε 20 ημέρες,
αναμένοντας να πληρώσει ο πωλητής από το ποσό
που έλαβε. Ο αγοραστής ξαφνικά χρεοκόπησε και
δεν πλήρωσε 115.000, τότε η αγορά των αγαθών
παραμένει απλήρωτη.

Τι θα συμβεί με κάθε μία από τις τρεις μορφές
εταιρικών σχέσεων; Σε περίπτωση εταιρικής
σχέσης με πλήρη οικονομική ευθύνη (καθώς και
μεμονωμένου επιχειρηματία), ισχύει πλήρης
οικονομική ευθύνη. Τόσο ένας μεμονωμένος
επιχειρηματίας όσο και τα μέλη μιας εταιρικής
σχέσης με πλήρη ευθύνη θα πρέπει να
λογοδοτήσουν για χρέη με όλη την περιουσία τους.

Σε μια ετερόρρυθμη εταιρεία, μόνο ένα ή
περισσότερα μέλη είναι υπεύθυνα για όλη την
περιουσία και οι άλλοι συμμετέχοντες είναι
υπεύθυνοι μόνο για το ποσό του συνεισφερόμενου
μεριδίου. Αλλά αν μια εταιρική σχέση
περιορισμένης ευθύνης αποδειχθεί ότι βρίσκεται σε
μια τέτοια κατάσταση, τότε όταν ένας από τους
αγοραστές χρεοκοπήσει, οι μέτοχοι δεν ευθύνονται
για τα χρέη της αμοιβαίας εταιρικής σχέσης.



Καταχωρούμε μια εταιρεία.
Καταθέτουμε χρήματα στο μετοχικό κεφάλαιο.

Μια ετερόρρυθμη εταιρεία είναι μια μεταβατική
μορφή μεταξύ μιας εταιρικής σχέσης πλήρους
ευθύνης και μιας εταιρικής σχέσης περιορισμένης
ευθύνης. Σε μια ομαδική εταιρική σχέση, μόνο ένας
ή περισσότεροι μέτοχοι φέρουν πλήρη ευθύνη για
τα χρέη της εταιρικής σχέσης, αλλά όχι όλοι. Έτσι,
έχουμε φτάσει στην πιο κοινή μορφή
επιχειρηματικότητας - ετερόρρυθμη εταιρεία -
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Πώς καθορίζει το άτομο την οικονομική του
κατάσταση; Ένα άτομο μπορεί να υπολογίσει πόσα
χρήματα έχει, πόση περιουσία έχει και να τα
συγκρίνει με πόσα χρέη έχει. Ένα άτομο μπορεί να
προγραμματίσει πόσα έξοδα θα έχει κάθε μήνα: για
παράδειγμα, έξοδα για τηλέφωνο, φαγητό, ρούχα,
αυτοκίνητο και ούτω καθεξής. Ας υποθέσουμε,
πόσα έσοδα θα έχει με τη μορφή μισθών,
εισοδήματος από ενοίκια, και έτσι είναι σχέδιο για
έσοδα και έξοδα. Όλα όσα θα παραμείνουν
εξαιρετικά ρευστά γι 'αυτόν, θα ξοδέψει για
ξεκούραση, ευχαρίστηση ή επανεπένδυση. 

Πώς καθορίζεται η οικονομική κατάσταση της
εταιρείας; Ας δημιουργήσουμε μια εταιρεία και να
δούμε τι θα συμβεί. Ας ξεκινήσουμε με τα πιο απλά
πράγματα, αυτή τη στιγμή θα ανοίξουμε μια
εταιρεία μαζί σας. Στην Εσθονία, για παράδειγμα,
αυτό μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική πύλη rik.ee

1.
2.



Τι έχουμε;
Έχουμε χρήματα – αυτό είναι όλο. Τίνος τα
χρήματα; Ιδιοκτήτες.

Τι είναι η ισορροπία; Σε απλή μορφή
απορρίπτοντας όλα τα περιττά, κάνουμε τα
τελευταία 5 χρόνια.

Το υπόλοιπο είναι δύο λίστες. Περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις.

Περιουσιακά στοιχεία – ένας κατάλογος ιδιοκτησίας
ή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, εκφρασμένα σε
χρήματα.

Υποχρεώσεις - μια λίστα με εκείνους στους οποίους
θα έπρεπε να δώσουμε χρήματα, σε περίπτωση
που αποφασίσαμε να ρευστοποιήσουμε την
εταιρεία και να πουλήσουμε όλα τα ακίνητα στις
τιμές που αναφέρονται στα περιουσιακά στοιχεία.

Όλα είναι απλά. Η εταιρεία έχει περιουσία,
σύμφωνα με τη λίστα. Όλα τα ακίνητα
υπολογίζονται και καταγράφονται σύμφωνα με τη
λίστα. Είναι περιουσιακά στοιχεία. Υποχρεώσεις – ο
άλλος κατάλογος. Σε περίπτωση που αποφασίσατε
να κλείσετε την εταιρεία, πουλήσατε τα πάντα,
σύμφωνα με την πρώτη λίστα και δώσατε τα
χρήματα σε όσους βρίσκονται στη δεύτερη λίστα
των Υποχρεώσεων.



Μια εντελώς αντιεπιστημονική διατύπωση, αλλά
κατανοητή σε όλους.

Σε περίπτωση που ένα απροετοίμαστο άτομο
διαβάσει τις διατυπώσεις από τα εγχειρίδια, είναι
απίθανο να είναι σε θέση να καταλάβει.

 Έτσι, θέτουμε την ισορροπία.

Περιουσιακά στοιχεία: τι έχουμε; Χρήματα – 2.500
ευρώ. Υποχρεώσεις - ένας κατάλογος αυτών.

Ποιος θα πρέπει να δώσει τα χρήματα σε
περίπτωση που η εταιρεία εκκαθαριστεί;
Ιδιοκτήτες σίγουρα.

Αλλά δεν θα γράψουμε επώνυμα στον ισολογισμό,
ειδικά, αν υπάρχουν πολλά από αυτά.

Όχι, θα γράψουμε με μία λέξη - "Μετοχικό
κεφάλαιο" (σημαίνει τον κατάλογο των μετόχων με
το ποσό του κεφαλαίου που κατατέθηκε).

Και πού είναι στη λογιστική; Έχουμε μια λίστα με
μεταγραφή - ονόματα, επώνυμα, ημερομηνία
απόκτησης της μετοχής, ημερομηνία κατάθεσης
χρημάτων κ.λπ.

Τώρα έχουμε συντάξει τον πρώτο ισολογισμό.



ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1

Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Χρήματα 2.500 Μετοχικό κεφάλαιο 2.500

Σύνολο ενεργητικού 2.500 Σύνολο παθητικού 2.500

Και τώρα θα παίξουμε επιχειρηματικότητα,
αποτελώντας μια μικρο-ισορροπία μετά την
επανάληψη. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε
προσεκτικά, τότε σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα δεν θα υπάρχει κανείς μεταξύ των
αναγνωστών που δεν θα καταλάβει τι συμβαίνει
στη λογιστική.

Ας αγοράσουμε λοιπόν έναν υπολογιστή και μετά
ας τον πουλήσουμε.

Αγοράσαμε έναν υπολογιστή για 2.000 ευρώ στο
κατάστημα και αμέσως εξοφλήσαμε. Ποια είναι τα
περιουσιακά μας στοιχεία;

Μας έχουν απομείνει 500 ευρώ και το προϊόν έχει
εμφανιστεί. Σας προειδοποιώ εκ των προτέρων ότι
όλα τα άρθρα των καταλόγων σε περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις έχουν από καιρό
επεξεργαστεί, ενοποιηθεί και επομένως δεν
γράφουμε "υπολογιστή", "μηχανή" ή "φόρεμα" ή
οτιδήποτε άλλο εκτός από το άνοιγμα των
κατάλληλων οδηγιών και την επιλογή κατάλληλων
ονομάτων για το άρθρο της λίστας.



Πουλήσαμε τον υπολογιστή μας για 2200 ευρώ,
λάβαμε αμέσως τα χρήματα και δώσαμε τα αγαθά.

Ποια είναι τα περιουσιακά μας στοιχεία; Συνολικά –
2700 ευρώ.

Τι έχει αλλάξει στις υποχρεώσεις; Το μετοχικό
κεφάλαιο παρέμεινε το ίδιο, αλλά έχουμε
περισσότερα χρήματα.

Τι κερδίσαμε;

Κέρδος.

Έτσι, το γράφουμε - κέρδος. Τι είναι το κέρδος;
Πόσα έχουμε; Σε ποιον ανήκουν τα επιπλέον 200
ευρώ; Οι μέτοχοι, κατά κανόνα, ανάλογα με την
ονομαστική αξία των μετοχών και, φυσικά, μετά την
πληρωμή των φόρων.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2

Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Αγαθά 2.000 Μετοχικό κεφάλαιο 2.500

Χρήματα 500  

Σύνολο ενεργητικού: 2.500 Σύνολο παθητικού: 2.500



 Όσον αφορά το κέρδος, δίνω πάντα ένα
παράδειγμα σε διαλέξεις με ένα γούνινο παλτό που
αγόρασε ένας σύζυγος για τη γυναίκα του, αλλά δεν
της ταιριάζει και η γυναίκα το μεταπωλεί σε έναν
γείτονα. Ο σύζυγος το αγόρασε για 10.000 ευρώ, η
σύζυγος το πούλησε για 12.000 ευρώ. Ποιο είναι το
κέρδος της οικογένειας; Με ένα γούνινο παλτό, όλα
είναι άμεσα ξεκάθαρα και η λέξη "προϊόν" συχνά
σας κάνει να σκέφτεστε. Οι accountants μιλούν
γενικά τη δική τους γλώσσα: χρέωση, πίστωση,
αντιστάθμιση, μίσθωση, factoring.

Αν θυμόμαστε πώς μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα,
γίνεται σαφές ότι πρέπει να συνηθίσετε σε κάθε
λέξη, να την μάθετε, να κάνετε μια πρόταση μαζί
της και στη συνέχεια να την επαναλάβετε
επανειλημμένα. Σε περίπτωση που δεν
χρησιμοποιείτε μια λέξη, τότε με την πάροδο του
χρόνου μπορεί να την ξεχάσετε. Το ίδιο συμβαίνει
και όχι μόνο στη λογιστική. Πρέπει να
χρησιμοποιούμε επανειλημμένα και συνεχώς
έννοιες, να επιλύουμε ορισμένα καθήκοντα και να
επιτυγχάνουμε ορισμένους στόχους.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3

Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Χρήματα 2.700 Μετοχικό κεφάλαιο 2.500

  Καθαρά Κέρδη 200

Σύνολο ενεργητικού: 2.700 Σύνολο παθητικού: 2.700



Αλλά αν έχουμε καταλάβει κάτι μια φορά, τότε αυτή
η κατανόηση παραμένει μαζί μας για πάντα. Σε
περίπτωση που καταλάβουμε, πώς είναι τα
στοιχεία του ισολογισμού, τι είναι η χρέωση και η
πίστωση, τότε αυτή η κατανόηση θα παραμείνει
μαζί μας για πάντα, ως πίνακας πολλαπλασιασμού.

Αναπόσπαστο μέρος του ισολογισμού είναι η
κατάσταση κερδών, θα την εξετάσουμε επίσης
αργότερα.

Και τώρα ας σχεδιάσουμε μια απλή εικόνα που
απεικονίζει τον τύπο ισορροπίας.



Έτσι, για άλλη μια φορά, τι είναι ο απολογισμός.
Κατά τη στιγμή της κατάρτισης του ισολογισμού,
σταματάμε όλες τις λειτουργίες (διανοητικά,
φυσικά) και τραβάμε μια φωτογραφία αυτού που
έχουμε και, όπως θυμάστε, μια λίστα με εκείνους
στους οποίους πρέπει να δώσουμε τα χρήματα σε
περίπτωση που αποφασίσουμε να
ρευστοποιήσουμε την εταιρεία και να πουλήσουμε
όλα τα ακίνητα στις τιμές,  που αναφέρονται στα
περιουσιακά στοιχεία.

Ας δούμε τις υποχρεώσεις. Ο κατάλογος χωρίζεται
σε διάφορες ομάδες. " πρώτη ομάδα περιλαμβάνει
εκείνους, στους οποίους οφείλουμε για αγαθά ή
υπηρεσίες ή για κάτι άλλο και στους οποίους
πρέπει να αποπληρώσουμε το χρέος σε λιγότερο
από ένα χρόνο. Αυτό είναι το τρέχον χρέος –
Τρέχουσες υποχρεώσεις. Εκείνοι, στους οποίους
πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα για
περισσότερο από ένα χρόνο, μακροπρόθεσμο χρέος
– Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Και τα ίδια
κεφάλαια των ιδιοκτητών είναι αυτά που ανήκουν
στους ιδιοκτήτες (μετόχους) της εταιρείας.

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες έχουν συνεισφέρει
μερίδιο ή μετοχικό κεφάλαιο, τότε πρέπει να τους
επιστρέψουμε το ποσό, που κατατέθηκε νωρίτερα,
και να διαιρέσουμε το κέρδος μεταξύ τους.



Ο κατάλογος της περιουσίας μας, δηλαδή των
περιουσιακών στοιχείων, χωρίζεται με παρόμοιο
τρόπο. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
είναι χρήματα, βραχυπρόθεσμες επενδύσεις σε
μετοχές, ομόλογα ή κρυπτονομίσματα, χρέη των
πελατών μας, κάθε πράγμα, που γυρίζει σε μια
περίοδο, λιγότερο από ένα χρόνο.

Πάγια περιουσιακά στοιχεία - για επιχειρηματική
δραστηριότητα, μπορούμε να αγοράσουμε ένα
αυτοκίνητο, ένα κτίριο, να κατασκευάσουμε έναν
αγωγό. Όλη αυτή η υποστήριξη θα μας
εξυπηρετήσει για περισσότερο από ένα χρόνο,
οπότε κατανέμεται σε ξεχωριστή ομάδα. Τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι υλικά και
άυλα. Μπορούμε να αγοράσουμε μια άδεια για το
πρόγραμμα για αρκετά χρόνια, τότε θα είναι ένα
άυλο ακίνητο. Σε περίπτωση που αγοράσουμε έναν
υπολογιστή, τότε αυτή είναι η υλική ιδιότητα.

Μπορούμε να δανείσουμε χρήματα για μεγάλο
χρονικό διάστημα, να αγοράσουμε μετοχές ή
ομόλογα για μεγάλο χρονικό διάστημα, να
επενδύσουμε χρήματα. Μπορούμε να αγοράσουμε
ακίνητα, που δεν θα συμμετέχουν στη ζωή της
εταιρείας και τα οποία σκοπεύουμε να πουλήσουμε,
σε περίπτωση που αυξηθούν οι τιμές για αυτό. Θα
είναι επίσης μια επένδυση, αλλά όχι οικονομική,
όπως με τα χρέη, αλλά μια επένδυση σε ακίνητα.
Στην εικόνα, και οι δύο πλευρές της ισορροπίας, αν
απεικονίζονται σχηματικά, θα μοιάζουν με αυτό.



Θα μιλήσουμε πολύ πρωτόγονα και απλά για το
πώς να κάνουμε μια ισορροπία και από τι
αποτελείται. Όταν κατανοήσετε τη βασική ουσία,
θα είστε σε θέση να προχωρήσετε μόνοι σας και να
εξετάσετε μόνοι σας όλες τις πολυπλοκότητες και
τις επιλογές των διεθνών προτύπων
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, εάν το
χρειάζεστε.

Είναι σαφές ότι στο πλαίσιο αρκετών τάξεων, οι
γνώσεις που αποκτήθηκαν δεν θα είναι αρκετές για
την τήρηση λογιστικών αρχείων ή τον ανεξάρτητο
υπολογισμό των φόρων. Ωστόσο, το μόνο που
λέγεται εδώ είναι τύποι, απλοποιήσεις, ονομασίες,
πώς τα τούβλα θα σχηματίσουν τελικά μια βάση
γνώσεων και ένα ισχυρό οικονομικό κλείδωμα που
θα υποστηρίξει την επιχείρησή σας.



Όταν κάναμε τον ισολογισμό νούμερο ένα και
νούμερο δύο, δεν χρειαζόταν να κάνουμε δήλωση
κερδών γιατί δεν είχαμε κανένα κέρδος. Στην αρχή
καταχωρίσαμε μια εταιρεία, καταργήσαμε χρήματα,
δεν είχαμε κανένα κέρδος και στη συνέχεια
αγοράσαμε τα αγαθά, ξοδέψαμε τα χρήματα, αλλά
δεν είχαμε έξοδα, τα χρήματα επενδύθηκαν στα
αγαθά.

Όταν καταθέσαμε χρήματα και εγγράψαμε την
εταιρεία, τι μας συνέβη; Έχουμε αυξημένα
περιουσιακά στοιχεία και έχουμε αυξημένες
υποχρεώσεις. Υπήρξε μια εποχή που
χρησιμοποιήθηκε ο όρος "χρέωση" αντί για
περιουσιακά στοιχεία, η λέξη "πίστωση" αντί για
υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, θα είναι πολύ εύκολο
για εμάς να θυμόμαστε τώρα ότι έχουμε μια
χρέωση στην αριστερή πλευρά και μια πίστωση
στον ιστότοπο oppo.

Για να αποφευχθεί η σύγχυση, τα τμήματα του
ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού.
και η χρέωση και η πίστωση ονομάζονται στήλες.
Μαζί μας, τα χρήματα έρχονται και φεύγουν, τα
αγαθά έρχονται και φεύγουν, το ίδιο συμβαίνει και
σε άλλα άρθρα κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων της εταιρείας. Προκειμένου να
διατηρηθούν σωστά αρχεία, συμφωνήσαμε ότι στα
άρθρα που εμπίπτουν στο περιουσιακό στοιχείο,
υπάρχει αύξηση της χρέωσης και μείωση του
δανείου. Και στα άρθρα που εμπίπτουν στο
παθητικό, όλα συμβαίνουν ακριβώς το αντίθετο.



Ας δούμε την εικόνα και τα άρθρα μας, χρήματα και
μετοχικό κεφάλαιο στον πρώτο και δεύτερο
ισολογισμό.

Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά στα άρθρα μας στον
τρίτο ισολογισμό.

Πρέπει ακόμη να λογοδοτήσουμε με κάποιο τρόπο
για τα έσοδα-έξοδα. Υπάρχει επίσης ένας αριθμός
άρθρων με χρεωστικές και πιστωτικές στήλες.
Αλλά για την έκθεση κερδών, πρέπει να θυμάστε
τον κανόνα: οι πρώην πένες αυξάνονται με χρέωση,
οι αυξήσεις εισοδήματος με πίστωση. Εάν ο πρώτος
τύπος σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις είναι εύκολο να θυμηθεί, τότε ο
δεύτερος τύπος πρέπει να απομνημονευθεί: το
εισόδημα αυξάνεται με πίστωση, τα έξοδα
αυξάνονται με χρέωση.



Τώρα θα βρούμε μια λογική εξήγηση για αυτό, ας
δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Ποιο είναι το κέρδος;

Τα έσοδα μείον τα έξοδα και το κέρδος είναι στις
υποχρεώσεις μας, Επομένως, για να είναι
περισσότερο, τα έσοδα θα πρέπει να αυξηθούν και
τα παθητικά στοιχεία, όπως έχουμε ήδη
συμφωνήσει, να αυξηθούν στο δάνειο. Το υλικό
είναι σίγουρα περίπλοκο και για να το
απλοποιήσουμε, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι
τα περιουσιακά στοιχεία είναι χρέωση και οι
υποχρεώσεις είναι δάνειο. Δανειστήκαμε χρήματα,
έχουμε ένα χρηματικό ποσό στα περιουσιακά μας
στοιχεία, στην πραγματικότητα, το χρέος προς τους
μετόχους εμφανίστηκε στις υποχρεώσεις μας, το
χρεωστικό χρήμα, το πιστωτικό χρέος. Αγοράσαμε
τα αγαθά, τίποτα δεν έχει αλλάξει στις
υποχρεώσεις μας επειδή τα χρήματά μας έχουν
εισρεύσει στα αγαθά. Χρεωστικά αγαθά, πιστωτικό
χρήμα.



Όταν τα περιουσιακά στοιχεία
αναδιαρθρώνονται, το ποσό από ένα ενεργό
στοιχείο ρέει σε ένα άλλο, όπως συνέβη με τα
χρήματα.
Όταν υπάρχει αναδιάρθρωση των
υποχρεώσεων, για παράδειγμα, έχουμε
αποκομίσει κέρδος και το έχουμε μοιράσει
μεταξύ των μετόχων, αλλά τα χρήματα δεν
έχουν ακόμη καταβληθεί, μόλις έχουμε λάβει
μια απόφαση. Τα κέρδη μας μοιράστηκαν
μεταξύ των συμμετεχόντων στην εταιρική
σχέση – το κέρδος μειώθηκε επειδή το
χωρίσαμε, μετατράπηκε σε χρέος προς τους
μετόχους.
Όταν υπάρχει ταυτόχρονη αύξηση ή μείωση
τόσο των περιουσιακών στοιχείων όσο και των
υποχρεώσεων. Για πρώην άφθονα,
δανειστήκαμε χρήματα - πήραμε χρήματα και
αυξήσαμε υποχρεώσεις, χρεωστικά χρήματα,
πιστωτικές υποχρεώσεις.

Όλες οι λειτουργίες που συμβαίνουν στην
εταιρεία μπορούν να χωριστούν σε 3
τύπους.

1.

2.

3.



Ας επιστρέψουμε στις ισορροπίες μας. Κάναμε ένα
μετοχικό κεφάλαιο και στη συνέχεια αγοράσαμε τα
αγαθά. Υπάρχουν πολλές λειτουργίες που δεν
επηρεάζουν το κέρδος μας με κανέναν τρόπο. Αλλά
όταν πουλήσαμε το προϊόν, το σχηματίσαμε
αμέσως. Φυσικά, υπολογίσαμε στο μυαλό μας πόσα
κέρδη αποκομίσαμε από την πώληση του
υπολογιστή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εάν μια
εταιρεία εργάζεται, λαμβάνει πολλά έσοδα και
εκτελεί πολλές λειτουργίες για να δημιουργήσει
εισόδημα και να πραγματοποιήσει έξοδα, τότε δεν
θα υπολογίσουμε όλα αυτά τα δεδομένα στο μυαλό
μας. Και θα τα συλλέξουμε σε έναν πίνακα που
ονομάζεται Έκθεση Κέρδους. Για το υπόλοιπο
νούμερο 3, έχουμε μια πολύ απλή αναφορά
κέρδους.

Αναφορά κερδών και ζημιών

Πωλήσεις 2.200

Κόστος πωληθέντων αγαθών 2.000

Καθαρό κέρδος 200



Το κέρδος εμπίπτει στο σωστό μέρος του
ισολογισμού μας, το οποίο ονομάζεται
υποχρεώσεις. Μετά από όλα, θυμόμαστε ποιες είναι
οι υποχρεώσεις. Αυτός είναι ένας κατάλογος
εκείνων στους οποίους θα έπρεπε να δώσουμε
χρήματα εάν αποφασίζαμε να ρευστοποιήσουμε την
εταιρεία και να πουλήσουμε όλα τα ακίνητα στις
τιμές που έχουν καθοριστεί στα περιουσιακά
στοιχεία.

Πώς λαμβάνονται όλα αυτά υπόψη στη λογιστική;

Υπάρχουν πολλά ειδικά λογιστικά προγράμματα.
Όταν διατηρούμε αρχεία στο πρόγραμμα,
λαμβάνουμε έναν ισολογισμό κύκλου εργασιών από
το πρόγραμμα, ο οποίος περιέχει δεδομένα για την
αρχή της περιόδου, τον κύκλο εργασιών κατά την
περίοδο αναφοράς (συνήθως η περίοδος αναφοράς
είναι ένα έτος) και δεδομένα για το τέλος της
περιόδου. Ακολουθεί ένα παράδειγμα μιας τέτοιας
δήλωσης.



 Για να καλύψουμε το υπόλοιπο στην αρχή της
περιόδου και στο τέλος, πρέπει απλώς να
γράψουμε όλα τα χρεωστικά ποσά όλα τα ποσά
δανείων και τα ονόματα γραμμών. Οι μόνες
εξαιρέσεις είναι 2 αθροίσματα, 2 γραμμές.
Πρόκειται για τις δεδουλευμένες αποσβέσεις και
ζημίες, εάν υπάρχουν. Με άλλα λόγια, εάν έχουμε
κέρδος από τον χρεωστικό λογαριασμό, τότε δεν
είναι κέρδος, αλλά ζημία, επειδή θυμόμαστε ότι το
κέρδος αυξάνεται στο δάνειο.



Τι είναι η πίστωση και η χρέωση;
Ποιες είναι οι δραστηριότητες που συμβαίνουν
στην εταιρεία;
Δημιουργήστε τη μικρή σας εταιρεία και κάντε
ισολογισμό.

Ως αποτέλεσμα, μάθαμε όχι μόνο τι είναι η χρέωση
και η πίστωση, αλλά και καταλαβαίνουμε από ποια
μέρη αποτελείται το υπόλοιπο και τώρα μπορούμε
να διαβάσουμε οποιοδήποτε υπόλοιπο. Μπορούμε
να πάρουμε οποιονδήποτε ισολογισμό
οποιασδήποτε εταιρείας και να δούμε πόση
περιουσία υπάρχει σε περιουσιακά στοιχεία, τι
χρέος έχει η επιχείρηση σε βιβλιοθήκες και να
καθορίσουμε τα ίδια κεφάλαια αυτής της εταιρείας
και τι κέρδος έχει. Όταν κάναμε μικρά υπόλοιπα
καταχωρώντας μια εταιρεία και αγοράζοντας και
πουλώντας έναν υπολογιστή, καταλάβαμε ότι
υπάρχουν πολλές τέτοιες λειτουργίες σε μια
μεγάλη εταιρεία και η ισορροπία δείχνει τι έχει η
εταιρεία σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή.

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης:



Αριθμός και ονομασία της
ενότητας: 6. Η έννοια της
οικονομικής ευρωστίας

Επεξήγηση της ενότητας

Αυτή η ενότητα θα εξυπηρετήσει το σκοπό της
δοκιμής της μάθησης των συμμετεχόντων στα
προηγούμενα mod-ules, ενώ θα βαθμολογήσει τις
ικανότητές τους σε ενότητες που δεν έχουν ακόμη
καλυφθεί. Αυτό θα τους δώσει μια ιδέα για τη
συνολική «οικονομική τους υγεία».

Παιδαγωγικές συμβουλές

Συνιστούμε να διατεθεί περισσότερος χρόνος στις
δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης κατά τη
διάρκεια των διαλέξεων για να διασφαλιστεί η
συνεχής συμμετοχή των μαθητών. Πολλές γυναίκες
που είναι NEET αισθάνθηκαν ότι δεν είχαν
ανεξαρτησία και έλεγχο στη ζωή τους. Οι
δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης
ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να
διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στη μάθησή τους
από τις παραδοσιακές διαλέξεις.



Οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να επιδιώξουν να
ενσωματώσουν τα παιχνίδια στην εμπειρία
μάθησης χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού όπου
είναι δυνατόν, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά,
του περιεχομένου αυτής της ενότητας.
Ενθαρρύνονται να κάνουν χρήση των ψηφιακών
παιχνιδιών χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, του
εγχειριδίου παιχνιδιών ρόλων και του επιτραπέζιου
παιχνιδιού, προκειμένου να βελτιωθεί η
πιθανότητα επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων
μεταξύ των γυναικών που είναι ΕΑΕΚ.

Επιπλέον, οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να
χρησιμοποιούν παιχνίδια αξιολόγησης για να
αξιολογούν τις επιδόσεις των συμμετεχόντων και
τον αντίκτυπο του προγράμματος σπουδών. Η
παιχνιδοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης θα
παρακινήσει καλύτερα τους συμμετέχοντες να
δώσουν μια γνήσια και θετική αντανάκλαση της
απόδοσής τους και του προγράμματος σπουδών
στο σύνολό του. Καθιστά επίσης τη διαδικασία
αξιολόγησης πιο προσιτή, επιτρέποντας στις
γυναίκες με αναπηρίες να συμμετέχουν επίσης μαζί
με τους ομολόγους τους χωρίς αναπηρία,
καθιστώντας τη μαθησιακή διαδικασία πιο
περιεκτική.



Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Παρουσίαση
Στυλό
Χαρτί
Επιτραπέζιο παιχνίδι
Έξυπνα τηλέφωνα για το παιχνίδι MoneyRec.

Πόροι



Εισαγωγή στην ενότητα

Η έννοια της οικονομικής υγείας μπορεί να οριστεί
ως η κατάσταση και η σταθερότητα των
οικονομικών υποθέσεων ενός ατόμου. Υπάρχουν
διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν αυτό,
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων, των δαπανών,
των γνώσεων, των πιστώσεων και του χρέους και
των αποδόσεων των επενδύσεων.

Οι γυναίκες που είναι ΕΑΕΚ, όπως και με
οποιονδήποτε έχει υπάρξει ΕΑΕΚ, πιθανότατα
έχουν αποδυναμωθεί και αποθαρρυνθεί από τις
προηγούμενες εμπειρίες τους και τον αποκλεισμό
τους από την εκπαίδευση ή την κατάρτιση. Ως εκ
τούτου, συνιστάται ο διευκολυντής να είναι όσο το
δυνατόν πιο ενθαρρυντικός κατά τη διάρκεια της
μαθησιακής διαδικασίας, προκειμένου να ενισχύσει
τα κίνητρα και την αυτοεκτίμηση μεταξύ της
ομάδας στόχου. Αυτό θα βελτιώσει τις πιθανότητές
τους να ασχοληθούν με τη μάθηση. Αν και το «να
είσαι ενθαρρυντικός» μπορεί να είναι κάπως
διφορούμενο και υποκειμενικό, ένα παράδειγμα
αυτού θα μπορούσε να είναι «αυτό ήταν λαμπρό
αλλά θα επανενταχθεί για την επόμενη φορά...».



Οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να αναφέρουν τα
θετικά πράγματα που πέτυχαν πριν παράσχουν
κριτική ή προτάσεις για το τι θα μπορούσαν να
βελτιώσουν. Επιπλέον, το χιούμορ είναι ένα
ιδιαίτερα αποτελεσματικό παιδαγωγικό εργαλείο.
Δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιείται σε πολλές
περιπτώσεις, είναι σημαντικό να βελτιώνεται η
ακρίβεια και να απεικονίζεται καλύτερα ποιος είναι
ο καλύτερος.

Τέλος, οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να
χρησιμοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές στην
παιδαγωγική χωρίς αποκλεισμούς. Όταν διαιρούν
τους συμμετέχοντες σε ομάδες, οι διαμεσολαβητές
θα πρέπει πάντα να αναμιγνύουν τις ομάδες όσο το
δυνατόν περισσότερο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
δίνοντας σε κάθε συμμετέχοντα έναν αριθμό και
ομαδοποιώντας εκείνους με τον ίδιο αριθμό. Η
δημιουργία αυτών των ομάδων έχει αποδειχθεί,
μέσω εσωτερικής έρευνας από εταίρους, ότι
μειώνει τα εμπόδια μεταξύ των εταίρων, βελτιώνει
την ευημερία, ενθαρρύνει τις συνεισφορές και
βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα και
επιτεύγματα.

Το εργαστήριο θα ξεκινήσει με μια εισαγωγή στο τι
θα μάθουν οι συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια
αυτής της φάσης, θα μεταφερθεί ότι ο κύριος
στόχος της ενότητας θα είναι να δοκιμάσει τις
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που
απέκτησαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των
προηγούμενων ενοτήτων.



Η επόμενη συνεδρία θα χωρίσει τους
συμμετέχοντες σε ομάδες των δύο για να
καταλήξουν στον δικό τους ορισμό της οικονομικής
υγείας. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουν τις ιδέες
τους στην ομάδα με τη μορφή συζήτησης
στρογγυλής τραπέζης. Για κάθε ζευγάρι, ο
διαμεσολαβητής θα τους ενθαρρύνει να σκεφτούν
άλλες πτυχές της οικονομικής υγείας που μπορεί να
έχουν χάσει.

Για παράδειγμα:

Συμμετέχων: Οικονομική υγεία σημαίνει υψηλό
εισόδημα.

Διευκολυντής: Πιστεύετε ότι οι δαπάνες είναι
σημαντικές; Πώς συνδέεται η διαχείριση της
αποταμίευσης και των επενδύσεων με αυτό;

Στη συνέχεια, ο διαμεσολαβητής θα παρουσιάσει
σύντομα την οικονομική ευρωστία και τον τρόπο με
τον οποίο οι προηγούμενες ενότητες συνδέονται με
αυτήν. Ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να
παρακινήσει τους συμμετέχοντες επιβεβαιώνοντας
ότι, αφού μελετήσουν αυτές τις ενότητες, είναι
πιθανότατα πιο οικονομικά εγγράμματοι από ό, τι
όταν ξεκίνησαν.



Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί ένας
ενεργοποιητής για την αναπλήρωση των επιπέδων
συγκέντρωσης και τη βελτίωση της συμμετοχής στη
μάθηση.

Στη συνέχεια, η επόμενη συνεδρία θα είναι
αφιερωμένη στο παιχνίδι του επιτραπέζιου
παιχνιδιού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Ο
επιμορφωτής θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τις
επιδόσεις τους.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί μια συνεδρία
προβληματισμού με τη μορφή μιας άλλης ομαδικής
συζήτησης. Ο συντονιστής θα ενθαρρύνει τους
συμμετέχοντες να σκεφτούν τι έμαθαν καθ 'όλη τη
διάρκεια του παιχνιδιού και να τους ρωτήσει αν
αισθάνονται ότι έχουν βελτιώσει την ικανότητά
τους να είναι οικονομικά υγιείς.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας
άλλος ενεργοποιητής.

Κατά τη διάρκεια της τελικής δραστηριότητας, οι
συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στο ψηφιακό
παιχνίδι MoneyRec προκειμένου να αξιολογήσουν
περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στα
θέματα που αφορούν την οικονομική υγεία.



Οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να αφιερώσουν
χρόνο, ειδικά μετά από επίσημες εκπαιδευτικές
συνεδρίες, για τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τι
έμαθαν και πώς μπορούν να το εφαρμόσουν σε
πλαίσια χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Αυτό
θα μπορούσε να βοηθήσει τις γυναίκες που
προηγουμένως δυσκολεύτηκαν να συμμετάσχουν
με επιτυχία στην εκπαίδευση να επιτύχουν τα
μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε ενότητα.
Μπορούν επίσης να διευκολυνθούν μέσω της μη
τυπικής εκπαίδευσης και των μεθοδολογιών που
βασίζονται στο παιχνίδι, προκειμένου να
χρησιμεύσουν ως ενεργοποιητής. Τέλος, η εκ νέου
καμπή θα πρέπει επίσης να αναληφθεί από τον
διαμεσολαβητή. Μετά από κάθε ενότητα, θα πρέπει
να σκεφτούν τι έκαναν καλά και τι θα μπορούσαν να
είχαν κάνει καλύτερα. Αυτό θα βοηθήσει στη
συνεπή ενίσχυση της παιδαγωγικής ικανότητας,
καθώς και στην παροχή μιας συνεχώς βελτιούμενης
μαθησιακής εμπειρίας για τις γυναίκες ΕΑΕΚ στον
χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

Τέλος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια
ομαδική συζήτηση για να αξιολογήσουν περαιτέρω
τι έχουν μάθει. Οι διαμεσολαβητές μπορεί να
επιθυμούν να προκαλέσουν συζήτηση ή να δώσουν
χρόνο για αυτοαξιολόγηση.



Τι είναι η οικονομική υγεία;
Αισθάνεστε ότι θα μπορούσατε τώρα να είστε
πιο οικονομικά ανεξάρτητοι;
Δημιουργήστε το σχέδιό σας για οικονομική
υγεία.

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης:



Αριθμός και ονομασία της
ενότητας: 7. Βασικές

τραπεζικές και ηλεκτρονικές
τραπεζικές συναλλαγές

Σαφείς στόχοι και περίγραμμα θα πρέπει να
δοθούν κατά την έναρξη του εργαστηρίου.
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να συμμετέχουν
ενεργά.
Ενθαρρύνετε ερωτήσεις από το κοινό.
Προσδιορισμός των ερωτήσεων των μαθητών
σχετικά με το υλικό της ενότητας.
Συμβουλές για λήψη σημειώσεων καθ' όλη τη
διάρκεια της εκπαίδευσης.
Δημιουργήστε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης.

Επεξήγηση της ενότητας

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τις διαφορές
μεταξύ τραπεζών και πιστωτικών ενώσεων, τους
διαφορετικούς τύπους τραπεζικών λογαριασμών, τι
πρέπει να αναζητήσουν σε έναν τραπεζικό
λογαριασμό και πώς να ανοίξουν και να
χρηματοδοτήσουν έναν τραπεζικό λογαριασμό
μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας.

Παιδαγωγικές συμβουλές
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Εισαγωγή στην ενότητα

Ανάλογα με το είδος του τραπεζικού λογαριασμού
που επιλέγετε, οι τράπεζες και οι πιστωτικές
ενώσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να
διατηρήσετε τα χρήματά σας ασφαλή, αυξάνοντας
παράλληλα τον πλούτο σας. Μπορεί να είναι
δύσκολο να επιλέξετε τον σωστό τραπεζικό και
πιστωτικό συνεταιριστικό λογαριασμό, ειδικά για
άτομα που είναι νέα στον τραπεζικό τομέα.

Τράπεζες.
Πιστωτικές ενώσεις.
Ηλεκτρονικές τράπεζες.

Κύριοι τύποι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων:

1.
2.
3.

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να αποφασίσετε
είναι αν θέλετε να βάλετε τα χρήματά σας σε μια
τράπεζα, μια πιστωτική ένωση ή μια διαδικτυακή
τράπεζα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν
να κάνουν οι τράπεζες και οι πιστωτικές ενώσεις
για να διατηρήσετε τα χρήματά σας ασφαλή.
Μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να αυξήσετε τα
χρήματά σας, ανάλογα με τον τραπεζικό
λογαριασμό που επιλέγετε. Τα άτομα που δεν είναι
συνηθισμένα στην τραπεζική μπορεί να
δυσκολευτούν να επιλέξουν τον σωστό τραπεζικό
λογαριασμό ή λογαριασμό πιστωτικής ένωσης. 



Αφού διαβάσετε αυτήν την ενότητα, θα πρέπει να
γνωρίζετε τι είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός, τι
να αναζητήσετε σε ένα, πώς να ανοίξετε έναν
τραπεζικό λογαριασμό και πώς να τον
χρηματοδοτήσετε.

1.  Τράπεζες
Είναι καλύτερο για άτομα που θέλουν πολλά
διαφορετικά προϊόντα να επιλέξουν, προηγμένα
διαδικτυακά εργαλεία και γρήγορη πρόσβαση στα
χρήματά τους και όχι τόσο για άτομα που θέλουν
τις χαμηλότερες χρεώσεις και τα καλύτερα
επιτόκια.

Μια τράπεζα από τούβλα και κονίαμα είναι κάτι που
είναι πιθανό να έχετε ακούσει ακόμα κι αν δεν
είχατε λογαριασμό με έναν. Οι τράπεζες είναι
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε μια
ομάδα ανθρώπων. Ορισμένες τράπεζες είναι
τοπικές και μερικές είναι εθνικές, αλλά είναι
συνήθως μεγαλύτερες από τις πιστωτικές ενώσεις.
Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τώρα
λειτουργίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, όπως
κατάθεση επιταγής μέσω κινητού και ηλεκτρονική
πληρωμή λογαριασμών, αλλά μπορείτε ακόμα να
μεταβείτε σε ένα υποκατάστημα στην περιοχή
εξυπηρέτησης της τράπεζας εάν χρειάζεστε
βοήθεια αυτοπροσώπως.



Οποιοσδήποτε μπορεί να ενταχθεί σε μια τράπεζα
και συνήθως λαμβάνει περισσότερες υπηρεσίες
από τα μέλη της πιστωτικής ένωσης, όπως
λογαριασμούς επιταγών και ταμιευτηρίου,
προσωπικά και επιχειρηματικά δάνεια, πιστωτικές
κάρτες, πιστοποιητικά καταθέσεων (CD),
λογαριασμούς χρηματαγοράς (MMAs) και πολλά
άλλα. Υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία
πρέπει να πληρώσουν οι τράπεζες, όπως πολλά
κτίρια για να λειτουργήσουν και οι άνθρωποι να
πληρώσουν. Αυτό σημαίνει ότι συχνά χρεώνουν
περισσότερα για λογαριασμούς όψεων και
ταμιευτηρίου και προσφέρουν χαμηλότερα επιτόκια
από τις πιστωτικές ενώσεις ή τις διαδικτυακές
τράπεζες.

2.  Πιστωτικές ενώσεις
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν
υποκαταστήματα είναι τα καλύτερα για άτομα που
θέλουν καλή εξυπηρέτηση πελατών και καλύτερα
επιτόκια από εκείνα που έχουν υποκαταστήματα.
Δεν είναι για άτομα που ενδιαφέρονται για
μοναδικά προϊόντα, όπως επιχειρηματικούς
τραπεζικούς λογαριασμούς ή λογαριασμούς
χρηματαγοράς.



Οι πιστωτικές ενώσεις είναι μη κερδοσκοπικές
ομάδες που ανήκουν στα μέλη τους. Κάθε ομάδα
ορίζει τα μέλη της με διαφορετικό τρόπο. Για να
ανοίξετε έναν λογαριασμό πιστωτικής ένωσης,
ορισμένες πιστωτικές ενώσεις δεν απαιτούν από
εσάς να πληρώσετε καθόλου τέλος. Άλλοι αφήνουν
μόνο άτομα που ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή
ή που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα όπως ο
στρατός και οι οικογένειές τους να ενταχθούν.
Ελέγξτε τους κανόνες συμμετοχής της πιστωτικής
ένωσης για να δείτε αν μπορείτε να συμμετάσχετε
πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε αιτήσεις
συμμετοχής.

Οι περισσότερες πιστωτικές ενώσεις είναι μικρά,
τοπικά ή περιφερειακά ιδρύματα που βοηθούν τους
ανθρώπους στη γειτονιά ή την πόλη τους. Οι
τράπεζες που δεν έχουν πολλά υποκαταστήματα ή
ΑΤΜ που δεν χρεώνουν τέλη δεν είναι συνήθως
πολύ καλές για άτομα που ταξιδεύουν πολύ.
Τείνουν επίσης να έχουν μικρότερο αριθμό
προϊόντων από τις μεγαλύτερες τράπεζες. Αλλά
εξακολουθούν να έχουν πολλούς πελάτες επειδή η
εξυπηρέτηση πελατών τους είναι συχνά καλύτερη
από αυτή ορισμένων μεγάλων εθνικών τραπεζών
και συχνά έχουν χαμηλότερα επιτόκια δανείων και
υψηλότερα επιτόκια σε λογαριασμούς ελέγχου και
ταμιευτηρίου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
εξακολουθούν να έχουν πολλούς πελάτες.



3. Διαδικτυακές τράπεζες
Όσοι θέλουν τα καλύτερα επιτόκια δανείων και
τραπεζικών λογαριασμών και τα καλύτερα
διαδικτυακά τραπεζικά εργαλεία. Αυτά δεν είναι για
άτομα που θέλουν να μιλήσουν με κάποιον
αυτοπροσώπως και άτομα που πρέπει να πάρουν
τα χρήματά τους γρήγορα.

Μια διαδικτυακή τράπεζα γίνεται γρήγορα ένα από
τα πιο δημοφιλή μέρη για τους ανθρώπους να
κρατούν τα χρήματά τους. Όπως οι τράπεζες από
τούβλα και κονίαμα, εκτός από το ότι δεν έχουν
τοποθεσίες υποκαταστημάτων. Θα πρέπει να
τηλεφωνήσετε ή να στείλετε email στην τράπεζα
εάν χρειάζεστε βοήθεια. Οι άνθρωποι που
χρησιμοποιούν διαδικτυακές τράπεζες δεν
χρειάζεται να πάνε σε υποκατάστημα, γεγονός που
τους βοηθά να εξοικονομήσουν χρήματα στα γενικά
έξοδά τους. Μπορούν να μεταβιβάσουν αυτές τις
αποταμιεύσεις στους πελάτες τους με τη μορφή
υψηλών επιτοκίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς
και χαμηλών επιτοκίων δανείων.

Το κύριο πρόβλημα με τις διαδικτυακές τράπεζες
είναι ότι μπορεί να είναι πιο δύσκολο να πάρετε τα
χρήματά σας. Είναι πιθανό ότι δεν θα μπορείτε να
βρείτε ένα ΑΤΜ κοντά στο σπίτι σας ή χρειάζεστε
πολλά χρήματα ταυτόχρονα, οπότε θα πρέπει να
μεταφέρετε τα χρήματα σε έναν τραπεζικό
λογαριασμό στο όνομά σας σε ένα υποκατάστημα.
Αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει μέρες.



Έναν λογαριασμό όψεως.
Λογαριασμό ταμιευτηρίου.

Επιλέγοντας τον σωστό τύπο τραπεζικού
λογαριασμού

Οι περισσότερες τράπεζες και πιστωτικές ενώσεις
σας επιτρέπουν να τοποθετήσετε τα χρήματά σας
σε:

Η διαφορά μεταξύ ενός λογαριασμού όψεως και
ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου είναι ότι ένας
λογαριασμός όψεως χρησιμοποιείται συνήθως για
καθημερινές δαπάνες, ενώ ένας λογαριασμός
ταμιευτηρίου χρησιμοποιείται κυρίως για την
αποταμίευση και την αύξηση των χρημάτων σας.

Οι τακτικές συναλλαγές, όπως αγορές, πληρωμές
λογαριασμών και αναλήψεις ATM, αντιμετωπίζονται
ευκολότερα με λογαριασμούς ελέγχου. Συνήθως
δημιουργούν ελάχιστο ενδιαφέρον, αν υπάρχει
καθόλου.

Επειδή οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου είναι ιδανικοί
για τη διατήρηση χρημάτων και την παραγωγή
τόκων, μπορεί να έχετε ένα μηνιαίο όριο για το
πόσα χρήματα μπορείτε να αποσύρετε χωρίς να
επιβαρυνθείτε με χρέωση.

https://www.fool.com/the-ascent/banks/checking-vs-savings-which-is-right-for-you/
https://www.fool.com/the-ascent/banks/checking-vs-savings-which-is-right-for-you/


Άνοιγμα λογαριασμού όψεως

Ένας λογαριασμός όψεως είναι αυτό που
χρειάζεστε εάν χρησιμοποιείτε κυρίως τον
τραπεζικό σας λογαριασμό ως πηγή γρήγορων
μετρητών και για την πληρωμή λογαριασμών. 

(Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την τράπεζά
σας για μεταφορές χρημάτων, μπορεί επίσης να
χρειαστείτε λογαριασμό ταμιευτηρίου. Δείτε
παρακάτω.) Σε αντίθεση με τους νόμους που
περιορίζουν τον αριθμό των μηνιαίων αναλήψεων
από λογαριασμούς ταμιευτηρίου, οι λογαριασμοί
ελέγχου συνήθως σας επιτρέπουν να κάνετε
απεριόριστες καταθέσεις και αναλήψεις, με
εξαίρεση ορισμένους εξειδικευμένους
λογαριασμούς δωρεάν ή χαμηλού εισοδήματος.

Προτού αφιερώσετε πολύ χρόνο για να επιλέξετε
ποια τράπεζα θα χρησιμοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι
πληροίτε τις προϋποθέσεις για να δημιουργήσετε
έναν λογαριασμό όψεως. Εδώ είναι αυτό που
συνήθως θέλουν οι τράπεζες από τους πελάτες
τους.



Ταυτοποίηση

Ανοιγόμενη Κατάθεση

Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για ένα άνοιγμα
κατάθεσης καθορίζεται από την τράπεζα που
επιλέγετε και τον τύπο του λογαριασμού που
θέλετε να ξεκινήσετε. Εάν δεν έχετε πολλά να
καταθέσετε, υπάρχουν πολλές τράπεζες που θα
σας επιτρέψουν να ξεκινήσετε έναν λογαριασμό με
μόλις 1 €. Σε μια τυπική φυσική τράπεζα, είναι πιο
πιθανό να χρειαστείτε μια μεγάλη κατάθεση
ανοίγματος παρά σε μια διαδικτυακή τράπεζα.

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να ανοίξετε έναν
λογαριασμό αυτοπροσώπως, θα χρειαστείτε
απόδειξη της ταυτότητάς σας, όπως μια κάρτα
κοινωνικής ασφάλισης ή ένα πιστοποιητικό
γέννησης. Για να ανοίξετε έναν λογαριασμό στο
διαδίκτυο, θα πρέπει να δώσετε την ημερομηνία
γέννησής σας, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης
και, εάν έχετε, τον αριθμό άδειας οδήγησης. Η
τράπεζα μπορεί τότε να ζητήσει αντίγραφα των
δικαιολογητικών.



Στοιχεία Επικοινωνίας
Αυτά είναι πράγματα όπως η φυσική σας διεύθυνση
(όπου ζείτε), ο αριθμός τηλεφώνου σας και η
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Οι
τράπεζες χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες για να
ακολουθήσουν τους κυβερνητικούς νόμους που
λένε ότι πρέπει να λάβουν και να ελέγξουν τις
πληροφορίες ταυτοποίησης όλων όσων ανοίγουν
νέο λογαριασμό.



Κατάθεση Αυτοπροσώπως σε Κατάστημα

Πραγματοποίηση καταθέσεων στον
λογαριασμό όψεως

Η πραγματοποίηση καταθέσεων αποτελεί βασικό
μέρος της διατήρησης ενός λογαριασμού όψεως.
Εάν δεν κάνετε καταθέσεις, ο λογαριασμός όψεως
θα ξεμείνει από χρήματα. Δεν θα μπορείτε να
κάνετε πληρωμές ή να κάνετε ανάληψη μετρητών
από αυτό ή να αγοράσετε οτιδήποτε
χρησιμοποιώντας τη χρεωστική σας κάρτα.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνετε μια
κατάθεση, είτε καταθέτετε επιταγή είτε μετρητά.
Αλλά πρώτα, θα πρέπει να προετοιμάσετε την
κατάθεσή σας.

Όταν καταθέτετε χρήματα με τον παλιομοδίτικο
τρόπο, θα πάτε σε ένα υποκατάστημα της τράπεζάς
σας για να το κάνετε. Θα πρέπει να περιμένετε
στην ουρά και θα πρέπει να δώσετε τα χρήματα και
ένα δελτίο κατάθεσης στον ταμία. Μπορεί να σας
ζητηθεί να σύρετε την κάρτα ATM ή/και να
επιδείξετε το αναγνωριστικό σας με φωτογραφία
όταν πλησιάζετε τον ταμία. Στη συνέχεια, ο ταμίας
θα καταθέσει τα χρήματά σας στον λογαριασμό σας
και, εάν το επιθυμεί, θα σας παράσχει απόδειξη.



Πραγματοποίηση Καταθέσεων σε ΑΤΜ
Η έγκριση μιας επιταγής σε ΈΝΑ ΑΤΜ ακολουθεί τα
ίδια βήματα με την έγκριση μιας επιταγής σε μια
τράπεζα, εκτός από το ότι δεν θα χρειαστεί να
συμπληρώσετε μια φόρμα κατάθεσης. Ενώ
μπορείτε να κάνετε ανάληψη χρημάτων από
οποιοδήποτε ΑΤΜ, θα πρέπει να κάνετε μια
κατάθεση σε ένα από τα ΑΤΜ της τράπεζάς σας.
Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε καταθέσεις σε
επιλεγμένα ΑΤΜ εάν χρησιμοποιείτε τράπεζα μόνο
online. Στα ΑΤΜ, μπορείτε συνήθως να καταθέσετε
τόσο επιταγές όσο και μετρητά.

Τοποθετήστε τη χρεωστική σας κάρτα στο
μηχάνημα και πληκτρολογήστε το PIN σας για να
μπείτε στον λογαριασμό σας. Για να υποδείξετε στο
σύστημα πού να καταθέσει τα χρήματά σας,
ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην
οθόνη. Στο επόμενο βήμα, συνήθως θα εισαγάγετε
το ποσό της κατάθεσής σας στο πλαίσιο στην
οθόνη. Ορισμένα ΑΤΜ δεν σας ζητούν να το κάνετε
αυτό επειδή θα διαβάσουν τις επιταγές ή τους
λογαριασμούς σας όταν τις τοποθετήσετε και, στη
συνέχεια, θα σας ζητήσουν να ελέγξετε το ποσό
πριν κάνετε την κατάθεσή σας.

Σε ορισμένα ΑΤΜ, θα βάλετε την κατάθεσή σας σε
ένα φάκελο πριν το βάλετε στο ΑΤΜ ή θα το βάλετε
στο ΑΤΜ χωρίς φάκελο. Θα πρέπει να λάβετε μια
απόδειξη για την κατάθεσή σας σε περίπτωση που
υπάρχει πρόβλημα με τον τρόπο με τον οποίο
εισέρχεται στον λογαριασμό σας.



Πραγματοποίηση καταθέσεων διαδικτυακά ή
μέσω smartphone

Μόλις μάθετε πώς να καταθέτετε μια επιταγή, ο
καλύτερος τρόπος για να το κάνετε είναι να
χρησιμοποιήσετε το smartphone σας. Πολλές
τράπεζες διαθέτουν εφαρμογές για το τηλέφωνό
σας που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε την
κάμερα του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε
φωτογραφίες του μπροστινού και του πίσω μέρους
μιας επιταγής. Στη συνέχεια, μπορείτε να
εισαγάγετε το ποσό της επιταγής και να πείτε στην
εφαρμογή σε ποιους λογαριασμούς να καταθέσετε
την επιταγή.

Όπως και με την πραγματοποίηση καταθέσεων
αυτοπροσώπως, θα πρέπει να σαρώσετε τις
επιταγές σας ή να μεταφέρετε φωτογραφίες τους
από κάμερα ή smartphone στον υπολογιστή σας για
να μπορέσετε να τις ανεβάσετε. Κρατήστε τις
χάρτινες επιταγές για όσο χρονικό διάστημα λέει η
τράπεζά σας.



Λήψη άμεσων καταθέσεων
Εάν πληρωθείτε με άμεση κατάθεση, τα χρήματα
θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε εσάς την επόμενη
ημέρα πληρωμής σας. Δεν θα χρειαστεί να
περιμένετε όπως θα κάνατε αν έπρεπε να
καταθέσετε μια έντυπη επιταγή. Πολλές τράπεζες
θα σας δώσουν χρήματα πίσω εάν καταθέσετε τον
μισθό σας αμέσως. Οι πληρωμές προσόδων, οι
πληρωμές μερισμάτων και τόκων , οι συντάξεις, τα
μπόνους και οι προμήθειες, οι παροχές κοινωνικής
ασφάλισης, οι πληρωμές διατροφής παιδιών είναι
μερικοί από τους άλλους τύπους πληρωμών που
μπορείτε επίσης να λάβετε με άμεση κατάθεση. Εάν
ο εργοδότης σας επιτρέπει την άμεση κατάθεση
της αμοιβής σας, μπορείτε επίσης να προσθέσετε
χρήματα στον λογαριασμό σας με αυτόν τον τρόπο.

Οι άμεσες καταθέσεις πραγματοποιούνται μέσω
μιας μεταφοράς αυτοματοποιημένου γραφείου
εκκαθάρισης, η οποία ονομάζεται επίσης μεταφορά
ACH. Μια ηλεκτρονική πληρωμή είναι ένας τρόπος
γρήγορης αποστολής χρημάτων. Συνήθως
χρειάζονται μερικές ημέρες για να γίνει η
συναλλαγή, αλλά συνήθως δεν υπάρχουν χρεώσεις.
Εναπόκειται στον αποστολέα να αποφασίσει πότε
τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στον παραλήπτη.
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να
πάρετε τα χρήματά σας εγκαίρως για την ημέρα
πληρωμής μέσω άμεσης κατάθεσης.



Μεταφορά χρημάτων ηλεκτρονικά από άλλο
λογαριασμό

Η εταιρεία ή το ίδρυμα από το οποίο θέλετε να
λάβετε χρήματα θα χρειαστεί το όνομά σας, τον
αριθμό δρομολόγησης τραπεζικού λογαριασμού και
τον αριθμό λογαριασμού.

Οι μεταφορές ACH μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά χρημάτων
μεταξύ τραπεζών. Η μέθοδος μεταφοράς ACH
χρησιμοποιείται όταν έχετε λογαριασμό ελέγχου σε
τράπεζα και λογαριασμό μεσιτείας σε συγκεκριμένη
εταιρεία επενδύσεων. Μπορείτε να στείλετε
χρήματα από τον λογαριασμό όψεως στον
λογαριασμό επιταγών σας χρησιμοποιώντας αυτήν
τη μέθοδο (ή αντίστροφα).

Η κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό σας
λογαριασμό αφού λάβετε χρήματα από φίλους,
συγγενείς ή το αφεντικό σας μέσω μιας
διαδικτυακής υπηρεσίας πληρωμών όπως το PayPal
είναι επίσης ένας καλός τρόπος για να μεταφέρετε
μετρητά. Μόλις έχετε χρήματα σε αυτόν τον
λογαριασμό, μπορείτε να μεταφέρετε τα χρήματα
στον λογαριασμό όψεως. Μερικές φορές, υπάρχει
χρέωση για τέτοιου είδους συναλλαγές.



Διαθεσιμότητα Κεφαλαίων

Κατά γενικό κανόνα, οι τράπεζες δεσμεύουν τα
χρήματα των πελατών για να τους προστατεύσουν
από την τραπεζική απάτη. Μετά από μια κατάθεση,
μπορεί να δείτε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού
σας και το διαθέσιμο υπόλοιπο είναι διαφορετικά.
Μπορείτε να ελέγξετε το υπόλοιπό σας στο ΑΤΜ ή
online για να δείτε τι έχετε. Αυτό σας λέει ότι μια
κατάθεση που έχετε κάνει δεν έχει ακόμη
εκκαθαριστεί. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν
χρεώνεστε επειδή προσπαθείτε να πληρώσετε με
χρήματα που δεν έχετε ακόμη, πρέπει να γνωρίζετε
πώς λειτουργεί η πολιτική παρακράτησης
καταθέσεων της τράπεζάς σας. Πάντα, η πολιτική
διακράτησης της τράπεζας θα είναι για εργάσιμες
ημέρες, όχι για ημερολογιακές ημέρες. Εργάσιμη
ημέρα είναι οποιαδήποτε ημέρα που δεν είναι
Σαββατοκύριακο, εθνική αργία ή Σάββατο, Κυριακή
ή άλλη ημέρα που δεν είναι εργάσιμη ημέρα.

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα φορών που μπορείτε να
πάρετε τα χρήματά σας πίσω. Λόγω των
κυβερνητικών νόμων, οι τράπεζες έχουν κάποια
ευελιξία στο πόσο καιρό διατηρούν καταθέσεις.
Μπορούν να τα διαθέσουν αμέσως ή μπορούν να τα
κρατήσουν μέχρι το μέγιστο χρονικό διάστημα που
επιτρέπεται από το νόμο σύμφωνα με τον
ομοσπονδιακό νόμο.



Εάν καταθέσετε χρήματα, μπορεί επίσης να
υπάρχουν χρόνοι αποκοπής που διαφέρουν από
τράπεζα σε τράπεζα. Αυτοί οι χρόνοι διακοπής
μπορούν να επηρεάσουν το πότε τα χρήματά σας
θα είναι διαθέσιμα σε εσάς. Μια τράπεζα μπορεί να
πει, για παράδειγμα, ότι οι καταθέσεις πρέπει να
γίνουν έως τις 09:00 για να λάβετε πίστωση την
ίδια ημέρα. Τα περισσότερα κεφάλαια θα είναι
διαθέσιμα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στη
συμφωνία λογαριασμού που λαμβάνετε όταν
ανοίγετε έναν λογαριασμό όψεως, θα μάθετε τι
κάνει η τράπεζά σας σχετικά με την παρακράτηση
καταθέσεων.



Γενικά, εάν είστε νέος πελάτης και δεν έχετε
λογαριασμό στην τράπεζα για 30 ή λιγότερες
ημερολογιακές ημέρες, η τράπεζα μπορεί να
κρατήσει τα χρήματά σας για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα
Εάν καταθέσετε περισσότερα από €5.500,
συνήθως χρειάζεται περισσότερος χρόνος για
να εμφανιστούν τα χρήματα στο λογαριασμό
σας από ό,τι αν καταθέσετε λιγότερα.
Ορισμένες τράπεζες έχουν πολιτικές όπως, εάν
καταθέσετε περισσότερα από 5.500 € σε
τραπεζικό λογαριασμό, μπορούν να τα
διατηρήσουν για έως και εννέα εργάσιμες
ημέρες.
Οι καταθέσεις σε μετρητά είναι συνήθως
διαθέσιμες την επόμενη εργάσιμη ημέρα, αλλά
μπορεί να είναι μερικές ημέρες περισσότερο.
Ακόμα κι αν καταθέσετε χρήματα σε έναν ταμία,
τα μετρητά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα
αμέσως.
Αφού κάνετε μια άμεση κατάθεση, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε όλα τα χρήματα την επόμενη
εργάσιμη ημέρα. Έτσι, το βράδυ της Πέμπτης,
μπορεί να δείτε τον μισθό σας στον λογαριασμό
σας, αλλά δεν θα μπορείτε να τον
χρησιμοποιήσετε μέχρι την Παρασκευή.

Ακολουθούν ορισμένοι γενικοί κανόνες που
πρέπει να έχετε υπόψη:



Τακτικοί Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου.
Διαδικτυακοί Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου.

Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμιευτηρίου

Το επόμενο πράγμα που σκέφτονται οι άνθρωποι
όταν σκέφτονται τις τραπεζικές συναλλαγές είναι οι
λογαριασμοί ταμιευτηρίου. Μετά τον έλεγχο των
λογαριασμών, αυτό είναι το επόμενο πράγμα που
σκέφτονται οι περισσότεροι άνθρωποι. Είναι
σημαντικό να έχετε έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου
όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε επιπλέον χρήματα
που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γρήγορα σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά όχι τόσο
γρήγορα ώστε να ξοδέψετε τα χρήματα σε
πράγματα που δεν σκοπεύατε να κάνετε. Εκτός από
την προστασία των χρημάτων σας, ένας απλός
λογαριασμός ταμιευτηρίου σάς επιτρέπει να
διαθέσετε χρήματα για βραχυπρόθεσμους στόχους,
όπως διακοπές, πληρωμή μεγάλου λογαριασμού ή
δημιουργία ταμείου έκτακτης ανάγκης.

Πολλοί διαφορετικοί τύποι αποταμιευτικών
προϊόντων είναι διαθέσιμοι σε άτομα που θέλουν
να εξοικονομήσουν χρήματα με μια τράπεζα. Εδώ
είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του
καθενός. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα για το οποίο
θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε επίσης πρώτα για
τους δύο τύπους λογαριασμών ταμιευτηρίου.



Τακτικοί Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου

Ένας βασικός λογαριασμός ταμιευτηρίου είναι
σχεδόν πάντα διαθέσιμος στις περισσότερες
τράπεζες. Μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα
μεταβαίνοντας σε ένα υποκατάστημα, καλώντας
τους ή μεταβαίνοντας στον ιστότοπό τους. Σε μια
παραδοσιακή τράπεζα, ενδέχεται να λάβετε αυτόν
τον τύπο λογαριασμού ταμιευτηρίου από
προεπιλογή. Σε γενικές γραμμές, ένας λογαριασμός
ελέγχου έχει δικαιώματα εγγραφής επιταγών.
Αυτός ο λογαριασμός, από την άλλη πλευρά,
συνήθως δεν έχει προνόμια γραφής επιταγών και
μπορεί να έχει υψηλότερη αρχική κατάθεση ή / και
υψηλότερη ημερήσια απαίτηση ελάχιστου
υπολοίπου. Ανάλογα με την τράπεζα, αυτός ο τύπος
λογαριασμού μπορεί να ονομάζεται Statement
Savings ή Goal Savings ή κάτι άλλο που βρήκε το
τμήμα μάρκετινγκ της τράπεζας. Αυτός ο τύπος
λογαριασμού μπορεί να σας βοηθήσει να
εξοικονομήσετε χρήματα για τους στόχους σας.

Ένας κανονικός λογαριασμός ταμιευτηρίου είναι
πολύ απλός στη δημιουργία και την
παρακολούθηση και δεν χρειάζεται πολύς χρόνος.
Υπάρχουν τρόποι για να το συνδέσετε με τον
λογαριασμό όψεως στην ίδια τράπεζα, ώστε να
μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα γρήγορα και
εύκολα μεταξύ των δύο λογαριασμών ταυτόχρονα. 



Η σύνδεση αυτών των δύο λογαριασμών μπορεί
μερικές φορές να σας βοηθήσει να αποφύγετε τις
χρεώσεις υπερανάληψης και τις ελάχιστες
χρεώσεις υπολοίπου από τον λογαριασμό όψεως,
αλλά δεν είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος.

Γενικά, αυτός ο τύπος λογαριασμού έχει πολύ
χαμηλό επιτόκιο. Εάν θέλετε να κάνετε τα χρήματά
σας να λειτουργούν για εσάς, ίσως θελήσετε να
διατηρήσετε λιγότερα χρήματα σε έναν κανονικό
λογαριασμό ταμιευτηρίου, εάν έχετε καθόλου.



Διαδικτυακοί Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου

Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης ενός διαδικτυακού
λογαριασμού ταμιευτηρίου είναι μέσω του
Διαδικτύου (μερικές φορές μέσω τηλεφώνου, αλλά
όχι αυτοπροσώπως). Έχει υψηλότερο επιτόκιο από
έναν κανονικό λογαριασμό ταμιευτηρίου και δεν
έχει τέλη.

Ορισμένοι διαδικτυακοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου
προσφέρονται από τις ίδιες τράπεζες που
προσφέρουν τακτικούς λογαριασμούς ελέγχου και
ταμιευτηρίου. Άλλοι διαδικτυακοί λογαριασμοί
ταμιευτηρίου προσφέρονται από τράπεζες που δεν
διαθέτουν φυσικά υποκαταστήματα και πωλούν
μόνο προϊόντα στο διαδίκτυο. Σε αυτήν την
περίπτωση, ένας διαδικτυακός λογαριασμός
ταμιευτηρίου μπορεί να είναι καλύτερος από έναν
κανονικό λογαριασμό ταμιευτηρίου, επειδή μπορεί
να κερδίσει περισσότερα χρήματα. Δεν απαιτείται
ελάχιστη κατάθεση για το άνοιγμα λογαριασμού με
διαδικτυακό λογαριασμό ταμιευτηρίου. Δεν
υπάρχουν απαιτήσεις ημερήσιου υπολοίπου και δεν
υπάρχει μηνιαίο τέλος συντήρησης, όπως συμβαίνει
με πολλούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε
τράπεζες τούβλων και κονιαμάτων.



Προγράμματα Αυτόματης Αποταμίευσης

Πολλές τράπεζες έχουν αυτόματα προγράμματα
αποταμίευσης και αυτά μπορούν να σας βοηθήσουν
να δημιουργήσετε μια συνήθεια εξοικονόμησης
χρημάτων εξοικονομώντας χρήματα κάθε μέρα. Σε
ορισμένες τράπεζες, η δημιουργία ενός τέτοιου
σχεδίου είναι επίσης ένας τρόπος για να λάβετε
χαμηλότερα τραπεζικά τέλη.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να
μάθετε πώς να ρυθμίσετε την αυτόματη
εξοικονόμηση. Σημαίνει απλώς ότι επιλέγετε ένα
ποσό που θέλετε να μεταφέρετε αυτόματα από τον
λογαριασμό όψεως στον λογαριασμό ταμιευτηρίου
σας, συνήθως μία φορά το μήνα και την ίδια ημέρα
κάθε μήνα (εκτός εάν αυτή η ημέρα πέφτει
σαββατοκύριακο ή αργία).

Πόσα χρήματα μου απομένουν συνήθως μετά την
πληρωμή των λογαριασμών μου κάθε μήνα;
Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως το ποσό που
μεταφέρω αυτόματα στον λογαριασμό
ταμιευτηρίου μου. Από την άλλη, ίσως θελήσετε να
βάζετε τα επιπλέον χρήματά σας σε έναν
λογαριασμό συνταξιοδότησης, έναν επενδυτικό
λογαριασμό και έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου
κάθε μήνα. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε σε
αυτή την περίπτωση είναι να επιλέξετε μικρότερο
ποσό. 



Κάντε έναν προϋπολογισμό εάν δεν ξέρετε πόσα
χρήματα μπορείτε να βάλετε σε έναν λογαριασμό
ταμιευτηρίου κάθε μήνα. Μπορείτε να ξεκινήσετε
με ένα μικρό ποσό, όπως 20 €, και στη συνέχεια να
προσθέσετε περισσότερα αργότερα.

Οι περισσότεροι γκουρού των επενδύσεων λένε ότι
το να πληρώνεις πρώτα τον εαυτό σου είναι ένα
σημαντικό μέρος του να γίνεις πλούσιος. Μερικοί
άνθρωποι φοβούνται να κάνουν μια
μακροπρόθεσμη δέσμευση να εξοικονομήσουν ένα
συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα. Όταν ρυθμίζετε
αυτόματες αποταμιεύσεις, δεν χρειάζεται να
θυμάστε να δεσμεύετε χρήματα για εξοικονόμηση
κάθε μήνα. Η τράπεζά σας θα το κάνει.



Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές

Αντί να επισκέπτεστε ένα υποκατάστημα τράπεζας,
η ηλεκτρονική τραπεζική σάς επιτρέπει να
διαχειρίζεστε τα χρήματά σας μέσω του
Διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ή την
κινητή συσκευή σας.

Μπορείτε να κάνετε πληρωμές, να δείτε υπόλοιπα
λογαριασμών, να μεταφέρετε χρήματα μεταξύ
λογαριασμών και πολλά άλλα χωρίς να χρειάζεται
να πάτε στο υποκατάστημα. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο της υπάρχουσας
τράπεζάς σας για να κάνετε τραπεζικές συναλλαγές
στο διαδίκτυο ή μπορείτε να ανοίξετε έναν νέο
λογαριασμό σε μια τράπεζα μόνο στο διαδίκτυο.

Κάνοντας τραπεζικές συναλλαγές με την τρέχουσα
τράπεζά σας ή την πιστωτική σας ένωση μέσω του
Διαδικτύου, βρίσκεστε στα μισά του δρόμου εάν
έχετε ήδη τραπεζικό λογαριασμό. Σχεδόν κάθε
τράπεζα ή πιστωτική ένωση έχει μια επιλογή
ηλεκτρονικής τραπεζικής. Είναι καλή ιδέα να
εγγραφείτε τουλάχιστον στην εφαρμογή ή τον
ιστότοπο της τράπεζάς σας και αξίζει επίσης να
δείτε τα ιδρύματα μόνο στο διαδίκτυο.



Θα πρέπει να εγγραφείτε σε ηλεκτρονικές
υπηρεσίες για να μπορέσετε να ξεκινήσετε τις
τραπεζικές συναλλαγές online με τον υπάρχοντα
λογαριασμό σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η
μετάβαση στον ιστότοπο της τράπεζας, η
αναζήτηση για "ηλεκτρονική τραπεζική" ή κάτι
παρόμοιο και η επιλογή "εγγραφή" όταν σας
ζητηθεί όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης είναι
το μόνο που απαιτείται. Μπορείτε να
ολοκληρώσετε τα πάντα στην κινητή συσκευή σας
— απλώς κατεβάστε την εφαρμογή της τράπεζάς
σας και δημιουργήστε ένα στοιχείο σύνδεσης και
έναν κωδικό πρόσβασης.

Μειονεκτήματα ηλεκτρονικής τραπεζας

Οι τραπεζικές συναλλαγές έχουν γίνει πιο βολικές
και προσβάσιμες 24 ώρες την ημέρα χάρη στην
ηλεκτρονική τραπεζική μέσω προσωπικών
υπολογιστών και εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα.
Η ηλεκτρονική τραπεζική, από την άλλη πλευρά,
έχει σημαντικά μειονεκτήματα. Ενώ αυτά τα
μειονεκτήματα ενδέχεται να μην σας αποτρέψουν
από τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, θα πρέπει
να τα γνωρίζετε για να αποφύγετε μελλοντικά
προβλήματα.



Τεχνολογία και διακοπές υπηρεσίας

Ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και την
κλοπή ταυτότητας

Είμαστε στο έλεος της αξιοπιστίας και της
αποτελεσματικότητας του συστήματος κάθε φορά
που χρησιμοποιούμε υπολογιστές ή υπηρεσίες
διαδικτύου. Εάν η υπηρεσία διαδικτύου σας
καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμη για μεγάλο
χρονικό διάστημα, θα περιορίσει φυσικά τη
δυνατότητά σας να έχετε πρόσβαση σε
λογαριασμούς στο διαδίκτυο. Δεν θα μπορείτε να
έχετε πρόσβαση στα τραπεζικά σας στοιχεία στο
διαδίκτυο ή μέσω κινητού εάν οι διακομιστές της
τράπεζας είναι εκτός λειτουργίας ή είναι στιγμιαία
απρόσιτοι λόγω προγραμματισμένης συντήρησης
του ιστότοπου.

Οι ιστότοποι ηλεκτρονικής τραπεζικής και οι
εφαρμογές για κινητά υποτίθεται ότι είναι ασφαλείς
γενικά και οι τράπεζες ενημερώνουν συνεχώς τα
πρωτόκολλα ασφαλείας τους. Ωστόσο, κανένα
σύστημα δεν είναι τέλειο και οι λογαριασμοί
μπορούν να παραβιαστούν, οδηγώντας σε κλοπή
ταυτότητας μέσω κλεμμένων διαπιστευτηρίων
σύνδεσης. Ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού ή online με
σιγουριά γενικά, θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση
μη ασφαλών δικτύων και να ενημερώσετε τους
κωδικούς πρόσβασης και να προστατεύσετε τα
στοιχεία σύνδεσής σας.



Περιορισμοί στις Καταθέσεις

Βολικό αλλά όχι πάντα ταχύτερο

Τα άτομα, αλλά ειδικά οι επιχειρήσεις, μπορεί να
δυσκολευτούν να κάνουν σημαντικές καταθέσεις
στο διαδίκτυο λόγω ημερήσιων ή μηνιαίων ορίων
κατάθεσης μέσω κινητού. Μόλις φτάσετε το όριό
σας, θα πρέπει να μεταβείτε σε ένα υποκατάστημα
για να κάνετε μια κατάθεση. Επιπλέον, δεν μπορούν
να διαβαστούν όλοι οι έλεγχοι από εργαλεία
σάρωσης υπολογιστή. Οι χειρόγραφες
επιχειρηματικές επιταγές με μια μαύρη γραμμή
στην πίσω πλευρά για τη δημιουργία εγγραφής
άνθρακα σε ένα μητρώο λογαριασμού, για
παράδειγμα, ενδέχεται να απορριφθούν από το
ηλεκτρονικό σύστημα καταθέσεων, απαιτώντας
επιτόπια κατάθεση.

Ενώ η κατάθεση μιας επιταγής χρησιμοποιώντας
την εφαρμογή για κινητά μιας τράπεζας μπορεί να
διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά, θα πρέπει να
περιμένετε τα χρήματά σας. Ενώ η ηλεκτρονική
τραπεζική εξοικονομεί χρόνο εξαλείφοντας την
ανάγκη να ταξιδέψετε σε ένα κατάστημα ή να
περιμένετε στην ουρά, όλες οι καταθέσεις
εξετάζονται και τα χρήματα απελευθερώνονται για
πρόσβαση σύμφωνα με την τραπεζική πολιτική, η
οποία μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις εργάσιμες
ημέρες ανάλογα με το ποσό που κατατέθηκε.



Έλλειψη προσωπικής σχέσης τραπεζίτη
Μπορεί να είστε σε θέση να χειριστείτε τις γενικές
τραπεζικές σας ανάγκες μόνοι σας ως επί το
πλείστον. Ωστόσο, εάν δεν έχετε προσωπική σχέση
με τον τραπεζίτη σας, μπορεί να είναι πιο δύσκολο
να διευθετήσετε τις ανησυχίες σας. Ενώ πολλές
διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν
τμήματα εξυπηρέτησης πελατών, θα πρέπει συχνά
να πλοηγηθείτε σε ένα τηλεφωνικό σύστημα και να
περιμένετε σε αναμονή πριν αλληλεπιδράσετε με
κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος με τις ανάγκες
ή το οικονομικό ιστορικό σας. Ένας τοπικός
τραπεζίτης, από την άλλη πλευρά, έχει κίνητρο να
βοηθήσει τους καταναλωτές και να δημιουργήσει
προσωπικές σχέσεις.



Περιορισμένο εύρος υπηρεσιών

Πιθανότητα υπέρβασης των δαπανών

Παρόλο που ένας διαδικτυακός τραπεζικός
λογαριασμός σάς επιτρέπει να εκτελείτε πολλά
πράγματα, όπως να κάνετε καταθέσεις, να ελέγχετε
υπόλοιπα και να πληρώνετε λογαριασμούς, οι
υπηρεσίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι
περιορισμένες. Μπορεί να είστε σε θέση να
υποβάλετε μια αρχική αίτηση για νέο λογαριασμό ή
δάνειο ή υποθήκη στο διαδίκτυο, αλλά σχεδόν
πάντα θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα
υποκατάστημα για να υπογράψετε έγγραφα και να
παράσχετε έγγραφα ταυτοποίησης. Ομοίως, ενώ
μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα σε έναν
λογαριασμό όψεως ή μια χρεωστική κάρτα για να
κάνετε αγορές, θα πρέπει να μεταβείτε σε ένα
υποκατάστημα ή ένα τοπικό ΑΤΜ εάν χρειάζεστε
μετρητά.

Η δυνατότητα ελέγχου των υπολοίπων των
λογαριασμών με την ώθηση της στιγμής θα
μπορούσε να οδηγήσει ορισμένους ανθρώπους να
υπερβούν τους περιορισμούς ελέγχου τους. Το
υπόλοιπο του λογαριασμού ενδέχεται να μην
αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το ακριβές ποσό που
έχετε στη διάθεσή σας, εκτός εάν εξετάσετε
προσεκτικά το μπλοκ επιταγών σας ή
παρακολουθείτε τυχόν μη εκκαθαρισμένες
χρεωστικές συναλλαγές. Εάν δεν παρακολουθείτε
όλες τις συναλλαγές σας, κινδυνεύετε να
επιβαρυνθείτε με υπεραναλήψεις και τέλη.



Συμπερασματικά

Οι τράπεζες είναι μέρη όπου μπορείτε να
διατηρήσετε τα χρήματά σας ασφαλή και όπου
μερικές φορές μπορείτε να κερδίσετε χρήματα
παίρνοντας τόκους. Οι άνθρωποι πρέπει να
σκεφτούν πόσο εύκολο είναι να ανοίξουν έναν
λογαριασμό επιταγών, αποταμιεύσεων ή
χρηματαγοράς ή να βάλουν χρήματα σε ένα
πιστοποιητικό κατάθεσης όταν επιλέγουν μια
τράπεζα. Αυτά είναι δύο από τα πιο σημαντικά
πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε. Βεβαιωθείτε
ότι έχετε βρει τρόπους για να παρακολουθείτε τα
υπόλοιπα του λογαριασμού σας, ώστε να μην
χτυπηθείτε με χρεώσεις, απορριφθείσες
συναλλαγές ή αναπηδημένες επιταγές.

Για να διατηρήσετε τα χρήματά σας ασφαλή από
ηλεκτρονική κλοπή, κλοπή ταυτότητας και άλλους
τύπους απάτης, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε
μερικά απλά βήματα. Αυτά περιλαμβάνουν την
κατοχή σύνθετων κωδικών πρόσβασης, την
προστασία του PIN σας και την πραγματοποίηση
τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου και
κινητής τηλεφωνίας μόνο μέσω ασφαλών
συνδέσεων στο Διαδίκτυο.



Ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γνωρίζετε;
Τι είναι ο λογαριασμός όψεως και τι ο
λογαριασμός ταμιευτηρίου;
Ποια είναι τα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής
τραπεζικής;

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης:
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Αριθμός και ονομασία της
ενότητας: 8. Προσδιορίστε τα

ζητήματα κλοπής και την
ασφάλεια

Δώστε σαφείς οδηγίες σχετικά με τους χρόνους,
τους στόχους και τις προσδοκίες της ενότητας.
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να συμμετέχουν
ενεργά.
Άμεση επαφή με τους μαθητές για την καλύτερη
επικοινωνία.
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να ζητούν εξηγήσεις.
Προσδιορισμός των ερωτήσεων των μαθητών
σχετικά με το υλικό της ενότητας.

Επεξήγηση της ενότητας

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν τι είναι κλοπή
ταυτότητας, τι είδους δεδομένα κλέβονται, ποιοι
είναι οι κίνδυνοι και πώς να προστατεύουν τις
πληροφορίες.

Παιδαγωγικές συμβουλές



Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Παρουσίαση
Στυλό
Χαρτί
Επιτραπέζιο παιχνίδι
Έξυπνα τηλέφωνα για το παιχνίδι MoneyRec

Πόροι



Εισαγωγή στην ενότητα
 

Τι είναι η κλοπή ταυτότητας;

Κάποιος χρησιμοποιεί την ταυτότητά σας ή
προσποιείται ότι είστε εσείς, συνήθως για να
διαπράξει απάτη ή άλλα εγκλήματα

Θα χρησιμοποιήσουν την ταυτότητά σας για να
κάνουν πράγματα όπως να ανοίξουν έναν νέο
λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ή έναν νέο
τραπεζικό λογαριασμό, για να αποκτήσουν κινητό
τηλέφωνο, τηλεπικοινωνίες ή υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας, ώστε να αγοράσουν πράγματα στο
όνομά σας που δεν είναι δικά σας. Θα μπορούσαν
επίσης να λάβουν πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης
προκειμένου να διεκδικήσουν τυχόν δικαιώματα ή
οφέλη που δικαιούστε.

Η κλοπή ταυτότητας περιλαμβάνει όχι μόνο τη
δόλια χρήση των διαπιστευτηρίων και των
οικονομικών πληροφοριών κάποιου άλλου, αλλά και
την πλήρη υπόθεση της ταυτότητας κάποιου άλλου.
Η δόλια χρήση της κάρτας πληρωμής ενός άλλου
ατόμου είναι ένα κοινό είδος κλοπής ταυτότητας



Όταν κάποιος αποκτά τον αριθμό της
πιστωτικής σας κάρτας και τον χρησιμοποιεί για
να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή, αυτό είναι
γνωστό ως απάτη με πιστωτική κάρτα (26 τοις
εκατό).
Απάτη υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (18%): οι
λογαριασμοί ανοίγονται στο όνομα κάποιου
άλλου.
Η κλοπή επιταγής/ τραπεζικής επιταγής, η
αλλαγή επιταγής και η κλοπή κωδικών
πρόσβασης ATM αντιπροσωπεύουν το 17%
όλων των τραπεζικών απατών.
Η χρήση της ταυτότητας κάποιου άλλου για την
εύρεση εργασίας (12%) θεωρείται απάτη στην
απασχόληση.
Απάτη δανείου (5 τοις εκατό) είναι όταν
κάποιος υποβάλλει αίτηση για δάνειο στο όνομα
κάποιου άλλου.
Απόκτηση φορολογικών πλεονεκτημάτων ή
επιστροφών χρημάτων, κυβερνητικών
προνομίων, εγγράφων ταυτότητας και αδειών
οδήγησης με δόλιο τρόπο (9%).
 Διάφορα (13%).

Όταν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στην
ταυτότητά σας, τα πιο πιθανά πράγματα που θα
κάνει είναι τα εξής:



Τι είδους δεδομένα έχουν κλαπεί;

Κάθε πληροφορία που δίνει στους κλέφτες
πρόσβαση σε οικονομικές ανταμοιβές είναι
πολύτιμη για αυτούς. Πληροφορίες όπως
διευθύνσεις οικίας και αριθμοί τηλεφώνου μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την πλαστοπροσωπία
κάποιου. Οι ημερομηνίες γέννησης και οι αριθμοί
ταυτότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
αντιγραφή ή την κατασκευή μιας νέας ταυτότητας
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία
νέων λογαριασμών, τη δημιουργία νέας πίστωσης ή
ακόμη και τη μεταφορά και κλοπή χρημάτων από το
αρχικό άτομο.

Οι εγκληματίες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση
σε χρήματα χρησιμοποιώντας αριθμούς
οικονομικών λογαριασμών και στοιχεία καρτών
πληρωμής, καθώς και κωδικούς πρόσβασης
λογαριασμού και PIN. Τα ιατρικά αρχεία, η επίσημη
ταυτότητα και άλλες πληροφορίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση υπηρεσιών που
δικαιούστε. Ο κλέφτης ταυτότητας θα
χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση για να σας μιμηθεί
γνωρίζοντας αρκετές λεπτομέρειες για να πείσει
τους άλλους ότι στην πραγματικότητα είστε εσείς.



Τι προκαλεί να συμβεί;

Όταν το θύμα μπορεί να εντοπίσει την πηγή της
κλοπής ταυτότητας, τα πορτοφόλια stollen, τα
μπλοκ επιταγών και οι κάρτες πληρωμής είναι η
κύρια πηγή προσωπικών πληροφοριών, σύμφωνα
με δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν σε πολλές
χώρες. Το άτομο που πήρε την ταυτότητά του ήταν
γνωστό στο 43% των θυμάτων. Επιταγές ,
τραπεζικές καταστάσεις και αιτήσεις καρτών
πληρωμής θα αρπάξουν από τα γραμματοκιβώτια
των ανθρώπων. Αυτές οι πληροφορίες θα
χρησιμοποιηθούν για την πλαστογράφηση
επιταγών, την αλλαγή διευθύνσεων και την
υποβολή αίτησης για πιστωτικές κάρτες. Οι
κλέφτες θα σκάψουν μέσα από τους κάδους
απορριμμάτων των ανθρώπων και των εταιρειών
αναζητώντας οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία,
όπως πεταμένα έγγραφα, λογαριασμούς ή
οτιδήποτε άλλο περιέχει προσωπικές πληροφορίες.

Κάθε χρόνο, υπάρχουν πολλά επιβεβαιωμένα
παραδείγματα ατόμων που σκάβουν μέσα από
κάδους απορριμμάτων αναζητώντας προσωπικές ή
μυστικές πληροφορίες. Αυτό που είναι πιο
εκπληκτικό είναι πόσο εύκολο είναι να βρείτε αυτές
τις πληροφορίες. Οι προσωπικές πληροφορίες είναι
μια πολύ προσοδοφόρα και τεράστια αγορά. Οι
εγκληματίες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για
αυτές τις πληροφορίες σε όλο τον κόσμο και οι
κλέφτες είναι πρόθυμοι να τις κλέψουν γι 'αυτούς.
Τα χρήματα θα προσελκύσουν ανέντιμο προσωπικό
να τα πουλήσει για να κερδίσει.



Τα τερματικά καρτών πληρωμής και τα ΑΤΜ θα
παραβιαστούν και θα εγκατασταθούν συσκευές για
τη συλλογή αριθμών καρτών πληρωμής και PIN.
Μερικοί κλέφτες θα χρησιμοποιήσουν την
κοινωνική μηχανική για να πείσουν τους
ανθρώπους να κάνουν πράγματα που δεν θα έκαναν
συνήθως, όπως να παραδώσουν προσωπικές
πληροφορίες, αριθμούς λογαριασμών, κωδικούς
πρόσβασης και άλλες πληροφορίες που
απαιτούνται για τη διάπραξη κλοπής ταυτότητας.
Οι τεχνικές επιθέσεις χρησιμοποιούνται επίσης για
τη συλλογή δεδομένων από υπολογιστές και
διακομιστές. Αυτοί οι παραβιασμένοι υπολογιστές
θα μπορούσαν να είναι ο προσωπικός υπολογιστής
ενός χρήστη ή το σύστημα μιας τεράστιας
εταιρείας. Ορισμένα πρόσφατα περιστατικά
υπολογιστών είχαν ως αποτέλεσμα σημαντική
απώλεια προσωπικών πληροφοριών.

Οι κλέφτες θα περιμένουν την παράδοση της
ταχυδρομικής αλληλογραφίας και στη συνέχεια θα
κλέψουν την αλληλογραφία από τα
γραμματοκιβώτια. Θα αναζητήσουν οτιδήποτε
φαίνεται να περιέχει προσωπικά δεδομένα, όπως
προσφορές για πιστωτικές κάρτες, δάνεια ή άλλες
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Θα στρεβλώσουν
τις πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προκειμένου να
μεταφέρουν τις υπηρεσίες στον εαυτό τους.



Οι αναζητήσεις σε κάδους απορριμμάτων
αποτελούν πρόβλημα όχι μόνο για τους ιδιώτες,
αλλά και για τις επιχειρήσεις. Οι ανταγωνιστές
έχουν προσλάβει ερευνητές για να αναζητήσουν
στα σκουπίδια μιας εταιρείας πληροφορίες σχετικά
με τις λειτουργίες, τα νέα σχέδια προϊόντων και
τυχόν ανταγωνιστική τεχνογνωσία ή εμπορικά
μυστικά, σε μια σειρά περιστατικών υψηλού
προφίλ. Τα έγγραφα που ανακαλύπτουν τους
παρέχουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες.



1.Κίνδυνος: Ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing)
και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) είναι όταν
κάποιος εξαπατάται για να στείλει προσωπικά
στοιχεία ή να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν
κακόβουλο ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.

Η κοινωνική μηχανική είναι ένα είδος ηλεκτρονικού
ψαρέματος. Είναι μια τεχνική για να πείσετε
κάποιον να κάνει κάτι που κανονικά δεν θα έκανε.
Κάνουν τους ανθρώπους να τους στέλνουν μυστικές
και προσωπικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας
διάφορες μορφές δελεασμού. Μερικοί άνθρωποι
λαμβάνουν βιαστικές και κακές αποφάσεις λόγω
της προσέλκυσης ενός τεράστιου χρηματικού
ποσού ή του επείγοντος χαρακτήρα του τραπεζικού
τους λογαριασμού που επηρεάζεται. Αυτά τα είδη
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
αποστέλλονται σε καθημερινή βάση..

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα ηλεκτρονικού
"ψαρέματος" είναι πολύ δημιουργικά

Κάποιος σας πλησιάζει και ζητά τα οικονομικά σας
στοιχεία για να τους βοηθήσει να συλλέξει
σημαντικό αριθμό χρημάτων. Ο λογαριασμός σας
έχει παραβιαστεί και πρέπει να επαληθεύσετε το
PIN σας ή να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής
σας, σύμφωνα με μια ειδοποίηση από τράπεζα,
εταιρεία καρτών πληρωμής ή διαδικτυακό
ιστότοπο. Εάν υποβάλετε ακριβείς οικονομικές
πληροφορίες, ένας πάροχος στεγαστικών δανείων
ή δανείων θα προσφέρει χαμηλά επιτόκια.



2.Risk: Κακόβουλο λογισμικό

Το κακόβουλο λογισμικό είναι λογισμικό που
εγκαθίσταται χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή
σας στον υπολογιστή σας. Το λογισμικό υποκλοπής
spyware ή keyloggers είναι όροι που
χρησιμοποιούνται για την περιγραφή εφαρμογών
που καταγράφουν προσωπικές πληροφορίες. Αυτός
ο τύπος κακόβουλου λογισμικού δημιουργείται
ρητά για την αναζήτηση προσωπικών πληροφοριών
και πολλές νεότερες εκδόσεις επιβλαβούς
λογισμικού έχουν δημιουργηθεί για να αναζητούν
απλώς προσωπικές πληροφορίες.

3.Κίνδυνος: Πειρατεία ΑΤΜ

Η κλοπή ΑΤΜ και τερματικών καρτών πληρωμής
είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Για να κλέψουν
δεδομένα από ΑΤΜ και τερματικά καρτών
πληρωμής, οι κλέφτες θα χρησιμοποιήσουν μια
σειρά εξοπλισμού όπως skimmers, καταγραφικά
κλειδιών και δεδομένων και κάμερες. Μερικοί θα
χρησιμοποιήσουν ακόμη και βασικές τεχνικές
απόσπασης της προσοχής και παρατήρησης για να
σας παρατηρήσουν καθώς εισάγετε τα στοιχεία της
κάρτας πληρωμής σας. Η απάτη έχει μειωθεί ως
αποτέλεσμα της σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά οι
κλέφτες έχουν ανταποδώσει με νέες στρατηγικές.



Προστατεύοντας τον εαυτό σας

1. Προστατέψτε τις πληροφορίες σας
Με βάση τα προηγούμενα γεγονότα, είναι προφανές
ότι οποιοδήποτε μέσο που περιλαμβάνει τα
προσωπικά μας στοιχεία πρέπει να προστατεύεται.
Δεδομένου ότι τα κλεμμένα πορτοφόλια,
πορτοφόλια και μπλοκ επιταγών είναι η πιο κοινή
πηγή κλοπής ταυτότητας, φαίνεται συνετό να
μειωθούν οι πιθανότητες κάποιος να τα κλέψει.

Εάν δεν χρειάζεστε έγγραφο ή πιστωτική κάρτα,
μειώστε τον κίνδυνο αφήνοντάς το στο σπίτι,
κλειδωμένο με ασφάλεια. Αυτό μειώνει τις
πιθανότητες ένας κλέφτης να κλέψει τις
πληροφορίες σας και εάν κλαπεί το πορτοφόλι ή το
πορτοφόλι σας, ο χρόνος που απαιτείται για την
ακύρωση των καρτών σας και την αποκατάσταση
τυχόν ζημιών μειώνεται σημαντικά.

Οι αριθμοί των καρτών πληρωμής γράφονται συχνά
σε χάρτινες αποδείξεις. Αυτές οι πληροφορίες είναι
εξαιρετικά ευαίσθητες και πρέπει να
αντιμετωπίζονται με προσοχή. Ποτέ, ποτέ μην
αφήνετε απόδειξη σε κατάστημα, εστιατόριο ή
σιδηροδρομικό σταθμό. Ένας κλέφτης θα μπορούσε
να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να
κλέψει την ταυτότητά σας ή να κάνει χρεώσεις
χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου σας.



Εγκατάσταση και συντήρηση κατάλληλων
εργαλείων ασφαλείας
Λογισμικό προστασίας από ιούς και λογισμικό
προστασίας από λογισμικό υποκλοπής spyware

Κάθε συσκευή που περιέχει προσωπικές
πληροφορίες πρέπει να είναι κλειδωμένη. Ποτέ μην
το αφήνετε χωρίς επίβλεψη. Δημιουργήστε μια
λίστα με όλες τις συσκευές στις οποίες
αποθηκεύετε προσωπικές πληροφορίες. Μειώστε
τον αριθμό των συσκευών μόνο σε αυτές που
απαιτούνται για την αποθήκευση των δεδομένων.
Όταν δεν χρησιμοποιούνται, αυτά που απαιτούνται
(πραγματικοί σκληροί δίσκοι υπολογιστών και
αντίγραφα ασφαλείας υπολογιστών) θα πρέπει να
προστατεύονται μακριά. Διατηρήστε την ασφάλεια
των αντιγράφων ασφαλείας του υπολογιστή σας,
καθώς ενδέχεται να περιέχουν πολλά αντίγραφα
των προσωπικών σας πληροφοριών εάν
δημιουργείτε συχνά αντίγραφα ασφαλείας.

2. Ασφαλίστε τον υπολογιστή σας
Όταν χρησιμοποιείτε σωστά τα εργαλεία
ασφαλείας, μπορείτε να μειώσετε την ευπάθειά σας
σε επικίνδυνο κακόβουλο λογισμικό που αναζητά
προσωπικές πληροφορίες. Περιορίζει επίσης την
ικανότητα ενός εισβολέα να παραβιάσει το
μηχάνημά σας και να αναζητήσει πληροφορίες από
μόνος του. Αυτά τα εργαλεία θα σας βοηθήσουν
επίσης να εντοπίσετε ύποπτους ιστότοπους που
ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβές κακόβουλο
λογισμικό ή είναι γνωστοί στόχοι απάτης
ηλεκτρονικού "ψαρέματος".



Εργαλεία φιλτραρίσματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου κατά του SPAM και του
ηλεκτρονικού "ψαρέματος"
Προσωπικό firewall
Εργαλείο προγράμματος περιήγησης στο Web
που σας ειδοποιεί για κακόβουλες τοποθεσίες
Να εγκαθιστάτε τακτικά το πιο πρόσφατο
λειτουργικό σύστημα και
εφαρμογή 

3. Ασφαλής ταχυδρομική αλληλογραφία και
σκουπίδια
Καταργήστε τη δυνατότητα κάποιος να βρει
προσωπικές πληροφορίες στους κάδους
απορριμμάτων σας. Οι προσωπικές πληροφορίες, οι
πιστωτικές κάρτες που έχουν λήξει ή ακυρωθεί, τα
οικονομικά αρχεία και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα
που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες θα πρέπει
να καταστρέφονται. Η επένδυση σε έναν αξιόπιστο
τεμαχιστή είναι μια σοφή απόφαση. Συμβουλευτείτε
το τοπικό ταχυδρομείο σας για να μάθετε για τους
καλύτερους τρόπους για να ασφαλίσετε το
γραμματοκιβώτιό σας.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα
γραμματοκιβώτιο στο ταχυδρομείο, εάν δεν μπορεί
να κλειδωθεί. Αφήνοντας εισερχόμενη
αλληλογραφία στο γραμματοκιβώτιό μας, καθώς
και αφήνοντας εξερχόμενη αλληλογραφία στο
γραμματοκιβώτιό μας, μπορεί να προσελκύσει
διαρρήκτες που θα κλέψουν λογαριασμούς,
επιταγές πληρωμής και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα
που περιέχουν προσωπικά στοιχεία. Οι κλέφτες θα
αλλάξουν ακόμη και επιταγές, ώστε να μπορούν να
τις εξαργυρώσουν για δικό τους όφελος.



Ασφαλίστε την ταχυδρομική σας αλληλογραφία
Ασφαλίστε και κλειδώστε το προσωπικό σας
γραμματοκιβώτιο
Μην αφήνετε αλληλογραφία στο
γραμματοκιβώτιο για μεγάλα χρονικά
διαστήματα
Στείλτε την εξερχόμενη αλληλογραφία σας από
ένα ταχυδρομείο
Καταστρέψτε όλα τα προσωπικά αρχεία που
απορρίπτετε
Κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και καρτών
πληρωμής
Προσφορές τραπεζών ή πιστωτικών καρτών
Οποιαδήποτε έγγραφα που περιέχουν
προσωπικές πληροφορίες

4. Διατηρήστε τις πληροφορίες ιδιωτικές
Παρόλο που μπορεί να φαίνεται κοινή λογική να μην
μοιραζόμαστε τα προσωπικά μας στοιχεία, θα
εκπλαγείτε πόσο συχνά το κάνουμε. Δεν είναι
αλήθεια ότι το 43 τοις εκατό όλων των κλοπών
ταυτότητας διαπράττονται από κάποιον που
γνωρίζουμε; Πότε ήταν η τελευταία φορά που
δώσατε σε κάποιον τον κωδικό πρόσβασής σας ή
του δανείσατε την πιστωτική σας κάρτα; Πόσο
συχνά μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες με
φίλους που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να
κλέψουν την ταυτότητά σας;

Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να διατηρούνται
μυστικές. Οι κωδικοί πρόσβασης και τα PIN δεν
πρέπει ποτέ να κοινοποιούνται σε τρίτους. Οι
προσωπικές πληροφορίες δεν πρέπει ποτέ να
αφήνονται σε έγγραφα. Ποτέ μην τα δημοσιεύετε
στο διαδίκτυο. 



Μην δίνετε ποτέ τα προσωπικά σας στοιχεία
Οι εταιρείες δεν θα σας ζητήσουν ποτέ να
στείλετε τον κωδικό πρόσβασης ή το PIN στο
λογαριασμό σας μέσω email.
Εάν κάποιος καλέσει και ζητήσει προσωπικά
στοιχεία, ρωτήστε αν μπορείτε να τον καλέσετε
πίσω. Στη συνέχεια, καλέστε τους ξανά
χρησιμοποιώντας έναν αριθμό τηλεφώνου που
γνωρίζετε ότι είναι νόμιμος.
Εκτός εάν απαιτείται, μην σημειώνετε καμία
κάρτα πληρωμής ή αριθμούς κρατικής
ταυτότητας σε οποιαδήποτε έγγραφα.
Ποτέ μην δανείζετε σε κάποιον τις κάρτες
πληρωμής σας ή την κρατική ταυτότητά σας.

Πριν υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες σε
ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, σκεφτείτε δύο
φορές. Σκεφτείτε τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος
με αυτές τις πληροφορίες. Σκεφτείτε αν θα
μοιραζόσασταν συνήθως αυτές τις πληροφορίες με
έναν ξένο. Κρατήστε τα προσωπικά σας στοιχεία
ιδιωτικά είναι η μεγαλύτερη συμβουλή.

5.Προστατέψτε τους κωδικούς πρόσβασής σας
Παρόλο που μπορεί να φαίνεται κοινή λογική να μην
μοιραζόμαστε τα προσωπικά μας στοιχεία, θα
εκπλαγείτε πόσο συχνά το κάνουμε. Δεν είναι
αλήθεια ότι το 43 τοις εκατό όλων των κλοπών
ταυτότητας διαπράττονται από κάποιον που
γνωρίζουμε; Πότε ήταν η τελευταία φορά που
δώσατε σε κάποιον τον κωδικό πρόσβασής σας ή
του δανείσατε την πιστωτική σας κάρτα; Οι κωδικοί
πρόσβασης και τα PIN δεν πρέπει ποτέ να
κοινοποιούνται σε τρίτους.



Διατηρήστε ιδιωτικούς τους κωδικούς
πρόσβασης και τα PIN
Μην μοιράζεστε κωδικούς πρόσβασης ή PIN με
κανέναν!
Αλλάζετε συχνά τους κωδικούς πρόσβασης του
λογαριασμού σας.
Μην χρησιμοποιείτε κοινές ή εύκολες στην
εικασία πληροφορίες, κωδικό πρόσβασης ή PIN.
Μην διατηρείτε κωδικούς πρόσβασης ή PIN στο
πορτοφόλι σας.
Μην αφήνετε άλλους ανθρώπους να προσέχουν
τον ώμο σας ενώ εισάγετε το δικό σας
κωδικό πρόσβασης ή PIN.

Μην αποθηκεύετε αυτές τις πληροφορίες
οπουδήποτε θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε
αυτές άλλοι. Οι κωδικοί πρόσβασης και τα PIN δεν
πρέπει να φυλάσσονται σε πορτοφόλια ή τσάντες,
καθώς αποτελούν δημοφιλή στόχο για τους
κλέφτες. Η διατήρησή τους στην ίδια τοποθεσία με
την κάρτα πληρωμής σας προσκαλεί έναν κλέφτη
ταυτότητας να αποκτήσει άμεση πρόσβαση στους
λογαριασμούς σας.

Όταν χρησιμοποιείτε ΑΤΜ ή μηχάνημα καρτών
πληρωμής, να είστε προσεκτικοί με τους ξένους
που κοιτάζουν πάνω από τον ώμο σας ή σας
περιβάλλουν. Αν δεν μπορείτε να εισαγάγετε τα
στοιχεία σας ιδιωτικά σε ένα τερματικό, μεταβείτε
σε άλλο τερματικό ή ΑΤΜ, όπου μπορείτε. Η
δυσκολία θα είναι μικρή σε σύγκριση με την
ταλαιπωρία που μπορεί να αντιμετωπίσετε ως
αποτέλεσμα κλοπής ταυτότητας.



Τι είναι η κλοπή ταυτότητας;
Τι είδους κινδύνους μπορείτε να
αντιμετωπίσετε;
Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τις
πληροφορίες σας;

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης:

Βιβλιογραφία

https://www.cibc.com/en/privacy-security/banking-
fraud/frauds-and-scams/identity-fraud-and-
theft.html

 http://ec.europa.eu/internal_market/fpeg/docs/id-
theft-report_en.pdf

https://www.enisa.europa.eu/

http://www.identity-theft.org.uk/

http://www.cifas.org.uk/

http://www.cardwatch.org.uk/



 Αριθμός και ονομασία της
ενότητας: 9. Διαχείριση

Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

Δώστε σαφείς οδηγίες σχετικά με τους χρόνους,
τους στόχους και τις προσδοκίες της ενότητας.
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να συμμετέχουν
ενεργά.
Άμεση επαφή με τους μαθητές για την καλύτερη
επικοινωνία.
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να ζητούν εξηγήσεις.
Προσδιορισμός των ερωτήσεων των μαθητών
σχετικά με το υλικό της ενότητας

Επεξήγηση της ενότητας

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τι είναι η
διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και θα
μάθουν για τα τυπικά στάδια μιας Διαδικασίας
Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου. Θα
αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με τον
τρόπο εφαρμογής στρατηγικών και τεχνικών
διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου και θα
κατανοήσουν τα οφέλη και τις αποτυχίες ενός
στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης
χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Παιδαγωγικές συμβουλές



Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Παρουσίαση
Στυλό
Χαρτί
Επιτραπέζιο παιχνίδι

Πόροι



Κακή διαχείριση ρευστότητας
Υψηλό χρέος
Έλλειψη πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων
Ανεπαρκής διαχείριση
Μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή
των επιτοκίων
Συναλλαγές στην αγορά ή επενδύσεις με
σημαντική ευπάθεια

Εισαγωγή στην ενότητα
 

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση δημιούργησε
υψηλά επίπεδα χρέους· το χρέος σε συνδυασμό με
την αργή οικονομική ανάπτυξη έχει δημιουργήσει
ένα ασταθές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Ως
αποτέλεσμα, οι εταιρείες είναι ευάλωτες σε
πολλούς κινδύνους.
Είναι γνωστό στις χρηματοοικονομικές επιστήμες
ότι οι κίνδυνοι είναι εγγενείς σε κάθε επιχείρηση,
αποτελούν τις κύριες ανησυχίες για κάθε
επιχείρηση και μπορούν να προκληθούν από
ευδιάκριτους λόγους όπως:

Ωστόσο, οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι έχουν τον
μεγαλύτερο αντίκτυπο από οποιοδήποτε άλλο
είδος κινδύνου στη λειτουργία των επιχειρήσεων,
επειδή επηρεάζουν κυρίως τις ταμειακές ροές και
προκαλούν οικονομική ζημία στις εταιρείες. Οι
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι εμφανίζονται γενικά
λόγω της αστάθειας και των ζημιών στη
χρηματοπιστωτική αγορά που προκαλούνται από
τις διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών, των
συναλλαγματικών ισοτιμιών, των νομισμάτων, των
επιτοκίων και άλλων. 



κίνδυνος ρευστότητας,
κίνδυνος αγοράς,
πιστωτικός κίνδυνος,
λειτουργικός κίνδυνος και
κίνδυνος φήμης.

Δηλαδή, οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι μπορούν
να γίνουν κατανοητοί ως η πιθανότητα να έχουν
αρνητικό και απροσδόκητο αποτέλεσμα λόγω
αλλαγών στην αγορά.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι κατηγοριοποίησης των
χρηματοοικονομικών κινδύνων. Μια προσέγγιση
είναι ο διαχωρισμός του χρηματοοικονομικού
κινδύνου σε πέντε ευρείες κατηγορίες,
συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1.
2.
3.
4.
5.

Αναπτύσσονται άφθονες στρατηγικές προκειμένου
να προβλεφθούν οι οικονομικοί κίνδυνοι και να
σταματήσει η συνεχής διαρροή εσόδων. Αυτές οι
στρατηγικές στοχεύουν τις εταιρείες να
διαχειρίζονται τους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους στρατηγικά με τη χρήση
χρηματοοικονομικών μέσων και να τους
αποφεύγουν έχοντας ένα σταθερό σχέδιο
διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Ωστόσο, πριν από την κατανόηση των στρατηγικών
για τον έλεγχο του κινδύνου και την εκτέλεση της
διαχείρισης κινδύνων, είναι πολύ σημαντικό να
προσδιοριστούν οι τύποι κινδύνου.



Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος: Τύποι

Κίνδυνος ρευστότητας

Οι κίνδυνοι ρευστότητας αναφέρονται στην
ικανότητα μιας επιχείρησης να μετατρέπει εύκολα
τα περιουσιακά της στοιχεία σε μετρητά εάν
χρειάζεται κεφάλαια. Οι δύο τύποι κινδύνου
ρευστότητας είναι η ρευστότητα χρηματοδότησης
και ο κίνδυνος ρευστότητας περιουσιακών
στοιχείων. Η ρευστότητα των περιουσιακών
στοιχείων είναι βασικά ένα στοιχείο για το πόσο
εύκολα μια επιχείρηση μπορεί να μετατρέψει τα
περιουσιακά της στοιχεία σε ταμειακές ροές και η
χρηματοδότηση ρευστότητας αναφέρεται στην
καθημερινή ταμειακή ροή και ταμειακή ροή. Ένας
κίνδυνος συμβαίνει συνήθως όταν η εταιρεία δεν
έχει ρευστότητα λόγω έλλειψης αγοραστών ή
αναποτελεσματικής αγοράς και δεν μπορεί να
καλύψει τα έξοδά της ή να λειτουργήσει ως
επιχείρηση.



Συνήθως, ο κίνδυνος ρευστότητας μπορεί να
μειωθεί με ανάλυση βάσει δεδομένων από τους
αναλυτές της εταιρείας. Οι επενδυτές και οι
διαχειριστές κινδύνου χρησιμοποιούν δείκτες
μέτρησης ρευστότητας όταν αποφασίζουν το
επίπεδο κινδύνου στην εταιρεία. Συχνά συγκρίνουν
τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα ρευστά
στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στις
οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας. Εάν μια
επιχείρηση έχει υπερβολικό κίνδυνο ρευστότητας,
απαιτείται να πουλήσει τα περιουσιακά της
στοιχεία, να βρει έναν άλλο τρόπο να μειώσει την
ασυνέπεια μεταξύ των διαθέσιμων μετρητών και
των δανειακών της υποχρεώσεων ή να φέρει
πρόσθετα έσοδα.

Κίνδυνος Αγοράς

Οι κίνδυνοι αγοράς αναφέρονται σε μια ουσιαστική
αλλαγή στη συγκεκριμένη χρηματοπιστωτική αγορά
που ανταγωνίζεται μια επιχείρηση. Υπάρχουν λόγω
των μεταβολών των τιμών, των επιτοκίων, των
συναλλαγματικών ισοτιμιών, των γεωπολιτικών
γεγονότων και δεν μπορούν να εξαλειφθούν μέσω
της διαφοροποίησης και επηρεάζουν ταυτόχρονα
την απόδοση ολόκληρης της αγοράς. Αυτό θα
μπορούσε να επηρεάσει δραματικά την αγορά της
εταιρείας.Οι συνηθέστεροι τύποι κινδύνων αγοράς
είναι ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος μετοχών, ο
συναλλαγματικός κίνδυνος και ο κίνδυνος
εμπορεύματος.



Για τη μέτρηση του κινδύνου αγοράς, οι επενδυτές
και οι αναλυτές χρησιμοποιούν τη μέθοδο value-at-
risk (VaR). Η μέθοδος VaR είναι μια στατιστική
μέθοδος διαχείρισης κινδύνου που ποσοτικοποιεί
την πιθανή ζημία μιας μετοχής ή ενός
χαρτοφυλακίου, καθώς και την πιθανότητα
εμφάνισης αυτής της πιθανής ζημίας. Η beta είναι
μια άλλη σχετική μέτρηση κινδύνου, καθώς μετρά
τον κίνδυνο αγοράς ενός τίτλου ή χαρτοφυλακίου
σε σύγκριση με την αγορά στο σύνολό της.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος αδυναμίας
ενός δανειολήπτη ή πελάτη να πληρώσει τα χρέη ή
τις εκκρεμείς πληρωμές του. Όταν οι επιχειρήσεις
επεκτείνουν τις πιστώσεις στις επιχειρήσεις,
ενδέχεται να αναπτύξουν πιθανούς πιστωτικούς
κινδύνους, επειδή τα δανεισμένα χρήματα σε
συνδυασμό με την απώλεια κεφαλαίου, πρόσθετους
παράγοντες όπως η απώλεια τόκων, η αύξηση του
κόστους είσπραξης κ.λπ., θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε αθέτηση των λογαριασμών τους.
Μπορεί να συμβεί τόσο με τους πωλητές όσο και με
τους προμηθευτές της εταιρείας. Ως εκ τούτου, μια
εταιρεία πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει αρκετές
ταμειακές ροές για να πληρώσει εγκαίρως τους
λογαριασμούς. Ή αλλιώς, οι περισσότεροι
προμηθευτές σταματούν να συνεργάζονται με την
εταιρεία.



Ένας από τους απλούστερους τρόπους για να
μειωθεί ο Πιστωτικός Κίνδυνος είναι η διενέργεια
πιστωτικού ελέγχου σε υποψήφιο πελάτη ή
δανειολήπτη. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
αγοράζουν ασφάλιση, να κατέχουν περιουσιακά
στοιχεία ως εγγύηση ή να έχουν το χρέος
εγγυημένο από τρίτο μέρος. Μια άλλη επιλογή, που
στοχεύει στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου που
προκύπτει από τη μη πληρωμή των οφειλών των
πελατών, είναι να ζητήσει προκαταβολές, πληρωμή
κατά την παράδοση πριν από την παράδοση των
αγαθών ή να μην παρέχει πιστωτικά όρια μέχρι να
δημιουργηθεί μια σχέση. Επιπλέον, οι οικονομικοί
αναλυτές χρησιμοποιούν τα Spreads απόδοσης ως
μέσο για τον προσδιορισμό των επιπέδων
πιστωτικού κινδύνου σε μια αγορά.

Λειτουργικός Κίνδυνος

Οι λειτουργικοί κίνδυνοι είναι συνηθισμένοι σε κάθε
εταιρεία επειδή προκύπτουν ως αποτέλεσμα των
τακτικών δραστηριοτήτων μιας εταιρείας. Ο
κίνδυνος αναφέρεται σε ένα σημείο όπου το
επιχειρηματικό μοντέλο, η ανάπτυξη και το
μάρκετινγκ μιας επιχείρησης μπορεί να είναι
ανεπαρκή, λανθασμένα και ανεπαρκή. Περιλαμβάνει
άλλους τύπους κινδύνων, όπως κινδύνους για την
ασφάλεια, νομικούς κινδύνους, περιβαλλοντικούς
κινδύνους και φυσικούς κινδύνους.



 Σε αντίθεση με άλλους τύπους κινδύνων, οι
λειτουργικοί κίνδυνοι δεν βασίζονται στα έσοδα,
δεν προκύπτουν εν γνώσει τους ή μπορούν να
εξαλειφθούν πλήρως. Όσο οι άνθρωποι, οι
διαδικασίες και τα συστήματα παραμένουν
αναποτελεσματικά, ο κίνδυνος παραμένει. Ωστόσο,
οι λειτουργικοί κίνδυνοι μπορούν να
αντιμετωπιστούν εντός αποδεκτών επιπέδων
ανοχής κινδύνου. Αυτό επιτυγχάνεται με τον
προσδιορισμό του κόστους των προτεινόμενων
βελτιώσεων σε σχέση με τα οφέλη τους.

Κίνδυνος φήμης

Κίνδυνος φήμης είναι η απώλεια κοινωνικού
κεφαλαίου, μεριδίου αγοράς ή χρηματοοικονομικού
κεφαλαίου που προκύπτει από βλάβη στη φήμη
μιας επιχείρησης. Ο κίνδυνος φήμης μπορεί να
προκύψει ως αποτέλεσμα των ενεργειών της
εταιρείας, των ενεργειών των εργαζομένων ή
άλλων ενεργειών τρίτων, όπως οι εταίροι της
κοινοπραξίας ή οι προμηθευτές. Το μεγαλύτερο
πρόβλημα με τον κίνδυνο φήμης είναι ότι μπορεί να
ξεσπάσει από το πουθενά και χωρίς
προειδοποίηση. Ο κίνδυνος φήμης μπορεί να
αποτελέσει απειλή για την επιβίωση των
μεγαλύτερων και καλύτερα διοικούμενων εταιρειών
και έχει τη δυνατότητα να εξαλείψει εκατομμύρια ή
δισεκατομμύρια χρήματα σε κεφαλαιοποίηση της
αγοράς ή πιθανά έσοδα.



Οι ποινικές έρευνες για μια εταιρεία ή τα
υψηλόβαθμα στελέχη της, οι παραβιάσεις
δεοντολογίας, η έλλειψη πολιτικών βιωσιμότητας ή
ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την
προστασία των προϊόντων, των πελατών ή των
υπαλλήλων είναι όλα παραδείγματα του τι μπορεί
να βλάψει τη φήμη μιας εταιρείας.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν καλές πρακτικές
διακυβέρνησης και διαφάνεια, να είναι κοινωνικά
υπεύθυνες και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένες
προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο
φήμης. Επιπλέον, ο κίνδυνος μπορεί να μετριαστεί
μέσω άμεσων μέτρων ελέγχου ζημιών, τα οποία
είναι απαραίτητα σε αυτήν την εποχή των άμεσων
επικοινωνιών και των δικτύων κοινωνικών μέσων.
Για παράδειγμα, το λογισμικό διαχείρισης
διαδικτυακής φήμης μπορεί να βοηθήσει τις
εταιρείες να παρακολουθούν τι λένε οι
καταναλωτές για μια επωνυμία σε ιστότοπους
κριτικών, κοινωνικά μέσα και μηχανές αναζήτησης.
Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις έχουν άμεσα
σχόλια από τους πελάτες τους και είναι σε θέση να
απαντήσουν σε κριτικές.



Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
  
Μια εφικτή διαχείριση κινδύνου είναι μια
ουσιαστική πτυχή της λειτουργίας μιας
επιτυχημένης επιχείρησης. Η διοίκηση μιας
εταιρείας έχει διαφορετικά επίπεδα ελέγχου
κινδύνων. Ορισμένοι κίνδυνοι μπορούν να
αντιμετωπιστούν άμεσα και άλλοι κίνδυνοι είναι σε
μεγάλο βαθμό πέρα από τον έλεγχο της διοίκησης
της εταιρείας. Η καλύτερη επιλογή για μια
επιχείρηση είναι η προσπάθεια πρόβλεψης
πιθανών κινδύνων, αξιολόγησης των πιθανών
επιπτώσεων στην επιχείρηση και προετοιμασίας με
σχέδιο αντίδρασης σε αρνητικά γεγονότα.

Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου:
Ορισμός

Η Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων είναι η
διαδικασία εντοπισμού κινδύνων τόσο ποσοτικών
όσο και ποιοτικών, η ανάλυσή τους και η λήψη
επενδυτικών αποφάσεων με βάση είτε την αποδοχή
είτε τον μετριασμό τους. Ως αποτέλεσμα, η
διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου θα
μπορούσε ενδεχομένως να σταματήσει τη διαρροή
εσόδων.



Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου:
Διαδικασία
  
Η διαδικασία διαχείρισης του χρηματοοικονομικού
κινδύνου βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάθε επιχείρηση θα
πρέπει να έχει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για
τον έλεγχο των οικονομικών κινδύνων και ζημιών.
Τα σχέδια και οι στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο της
επιχείρησης, το επιχειρηματικό περιβάλλον, την
αγοραία αξία και τα έσοδά τους. Επιπλέον, τα
στρατηγικά σχέδια πρέπει να εφαρμοστούν και να
βελτιωθούν καθώς αλλάζει η αγορά. Οποιαδήποτε
βελτίωση στα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πρέπει
να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στο επιχειρηματικό
περιβάλλον, τις προσδοκίες σχετικά με τις
διακυμάνσεις των επιτοκίων της αγοράς και τις
διεθνείς πολιτικές συνθήκες. Γενικά, η διαδικασία
διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου μπορεί
να συνοψιστεί σε τέσσερα τυπικά στάδια.



Τυπικά Στάδια σε μια Διαδικασία Διαχείρισης
Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

Προσδιορισμός και ιεράρχηση των
χρηματοοικονομικών κινδύνων που ισχύουν για την
επιχείρηση

Το πρώτο βήμα στην εφαρμογή μιας διαδικασίας
διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων είναι η
αποκάλυψη, η αναγνώριση και ο εντοπισμός των
κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η επιχείρηση
στο περιβάλλον λειτουργίας της και έχουν
δυσμενείς επιπτώσεις στα έργα της εταιρείας ή στα
αποτελέσματά της. Ο προσδιορισμός του κινδύνου
στοχεύει οι οικονομικοί διευθυντές να γνωρίζουν τη
ρευστότητα, το χρέος και την ευπάθεια της
επιχείρησης στην τιμή του εμπορεύματος.
Επιπλέον, είναι σημαντικό να καθοριστούν όλα τα
αρχεία ταμειακών ροών για να εξεταστεί ο τρόπος
με τον οποίο κυμαίνονται. Εάν η επιχείρηση
διαθέτει μια λύση διαχείρισης κινδύνου που
χρησιμοποιείται, όλες αυτές οι πληροφορίες
εισάγονται απευθείας στο σύστημα. Το
πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι αυτοί
οι κίνδυνοι είναι πλέον ορατοί σε όλους στην
επιχείρηση με πρόσβαση στο σύστημα.



Προσδιορίστε το επίπεδο ανοχής κινδύνου της
επιχείρησης

Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας διαχείρισης
χρηματοοικονομικού κινδύνου είναι η ανάλυση του
κινδύνου και ο προσδιορισμός του πεδίου
εφαρμογής του. Είναι επίσης σημαντικό να
κατανοηθεί η σχέση μεταξύ του κινδύνου και των
διαφόρων παραγόντων εντός της επιχείρησης. Για
να προσδιοριστεί η σοβαρότητα και η σοβαρότητα
του κινδύνου, είναι απαραίτητο να εξεταστεί πόσες
επιχειρηματικές λειτουργίες θα μπορούσαν να
επηρεαστούν. Υπάρχουν κίνδυνοι που αν
υλοποιηθούν μπορούν να οδηγήσουν την όλη
επιχείρηση σε αδιέξοδο. Από την άλλη, υπάρχουν
κίνδυνοι που θα είναι μόνο μικρές δυσκολίες στην
ανάλυση. Όταν εφαρμόζεται μια στρατηγική
διαχείρισης κινδύνων, ένα από τα πιο σημαντικά
βασικά βήματα είναι η χαρτογράφηση κινδύνων σε
διαφορετικά έγγραφα, πολιτικές, διαδικασίες και
επιχειρηματικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, το
σύστημα θα έχει ήδη ένα χαρτογραφημένο πλαίσιο
κινδύνου που θα αξιολογεί τους κινδύνους και θα
ενημερώνει τον οικονομικό διευθυντή για τις
εκτεταμένες επιπτώσεις κάθε κινδύνου.



Εφαρμογή Στρατηγικής Διαχείρισης Κινδύνων
σύμφωνα με την Πολιτική

Μόλις προκύψει σαφής κατανόηση των κινδύνων,
θα πρέπει να εφαρμοστούν κατάλληλες
στρατηγικές προκειμένου να επιτευχθεί ο
μετριασμός της πιθανότητας και/ή των
επιπτώσεων κάθε κινδύνου. Ωστόσο, οι
προγραμματισμένες μέθοδοι πρέπει να είναι
σύμφωνες με την πολιτική της επιχείρησης και να
διασφαλίζουν ότι η διαδικασία δεν θα θυσιάσει
τους στόχους της οντότητας, δεν θα μειώσει
άλλους και δεν θα διατηρήσει τους υπόλοιπους.

Παρακολούθηση, μέτρηση και
επαναπροσδιορισμός

Η μέτρηση και η αναφορά των κινδύνων παρέχουν
στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων πληροφορίες
προκειμένου να εκτελούν αποφάσεις και να
παρακολουθούν τα αποτελέσματα, τόσο πριν όσο
και μετά τη λήψη στρατηγικών για τη μείωσή τους.
Δεδομένου ότι η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων
βρίσκεται σε εξέλιξη, δημιουργούνται νέοι κίνδυνοι,
οι υφιστάμενοι κίνδυνοι αυξάνονται ή μειώνονται
και οι κίνδυνοι δεν υπάρχουν πλέον. Η
παρακολούθηση των πιθανών κινδύνων και η
συνεχής παρακολούθηση διασφαλίζουν τη θέσπιση
νέων μέτρων για τον έλεγχο των νέων κινδύνων
καθώς αυτοί εμφανίζονται. 



Επιπλέον, η υποβολή εκθέσεων και η
ανατροφοδότηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
τη βελτίωση του συστήματος, κάνοντας
προσαρμογές όπου είναι απαραίτητο. Απαιτείται η
τροποποίηση ή η βελτίωση των στρατηγικών
προκειμένου να παραμείνουν συναφείς ή να
καταστούν πιο αποτελεσματικές.

Στρατηγικές Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών
Κινδύνων

Μετά τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου και τον
προσδιορισμό του κινδύνου της επιχείρησης, η
εταιρεία πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη
στρατηγική για την αντιμετώπιση του κινδύνου. Οι
τυπικές στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων είναι οι
εξής:

Αποφύγετε τον κίνδυνο
Οι κίνδυνοι που προσδιορίζονται ως μη αποδεκτοί
από την επιχείρηση και ανέφικτοι να μετριαστούν ή
να μεταφερθούν μπορεί να δικαιολογούν αλλαγές
στις διαδικασίες που εφαρμόζει η εταιρεία. Η
επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει να μην αρχίσει ή
να μην συνεχίσει τη δραστηριότητα ή να εξαλείψει
την πηγή κινδύνου ή την έκθεση σε αυτήν.



Αποδοχή κινδύνου
Όταν ο προσδιορισμός του κινδύνου εμπίπτει στην
οργανωτική ανοχή κινδύνου, η αποδοχή του
κινδύνου μπορεί να δικαιολογηθεί χωρίς να
καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για τον
έλεγχό του.

Παρακολουθήστε τον κίνδυνο
Παρακολουθήστε το περιβάλλον για αλλαγές που
επηρεάζουν τη φύση ή/και τις επιπτώσεις του
κινδύνου και προετοιμαστείτε αλλά μην ενεργείτε
προς το παρόν (παθητική).

Μειώστε τον κίνδυνο
Η προληπτική εφαρμογή της στρατηγικής
περιλαμβάνει διορθωτικά ή διορθωτικά μέτρα που
λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση του
αντίκτυπου ή της πιθανότητας του κινδύνου (π.χ.
προσαρμόζοντας τις απαιτήσεις του προγράμματος,
τη χρηματοδότηση ή το χρονοδιάγραμμα). Ο στόχος
είναι να φέρουμε το επίπεδο κινδύνου εντός της
ανοχής κινδύνου του οργανισμού, έτσι ώστε να
μπορεί να γίνει αποδεκτός οποιοσδήποτε
υπολειπόμενος κίνδυνος. Οι ενέργειες μετριασμού
που επιλέγονται για έναν δεδομένο κίνδυνο
μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλαπλά επίπεδα
του οργανισμού (ενεργές).



Έχοντας σωστό ποσό ασφάλισης

Κίνδυνος μεταβίβασης
Οι εταιρείες που δεν επιθυμούν ή δεν είναι σε θέση
να αποδεχθούν, να αποφύγουν ή να μετριάσουν τον
κίνδυνο μπορούν να επιλέξουν να μεταβιβάσουν
τον κίνδυνο σε άλλο ενδιαφερόμενο με
συγκεκριμένα μέτρα (π.χ. επιμερισμός του κινδύνου
μέσω ασφάλισης, μεταφορά του κινδύνου σε
εταίρους των οποίων η εκτίμηση κινδύνου τους
επιτρέπει να πραγματοποιήσουν τους στόχους). Η
μεταβίβαση κινδύνου δεν μετριάζει την πιθανότητα,
τη βλάβη ή τον κίνδυνο που σχετίζεται με ένα
συμβάν, αλλά αποζημιώνει τον οργανισμό για
απώλειες.

Τεχνικές Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών
Κινδύνων
Μια επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να
αναπτύσσει πρόσθετες μεθόδους στο πλαίσιο των
στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου, ώστε να είναι
σε θέση να επηρεάζει αποτελεσματικά τους
δυνητικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους και την
πιθανότητα έλλειψης ρευστότητας. Μερικές
τεχνικές για τη διαχείριση χρηματοοικονομικού
κινδύνου:

Μια εταιρεία χρειάζεται ασφάλιση για να
αντισταθμίσει τις απώλειες που δεν έχουν την
πολυτέλεια να αντικαταστήσουν. Τα ασφαλιστικά
χρήματα της επιχείρησης δεν χρησιμοποιούνται για
μικρά έξοδα αλλά για υψηλότερα ασφάλιστρα.



Διατήρηση επαρκών κεφαλαίων έκτακτης
ανάγκης

Διαφοροποίηση των επενδύσεων της
εταιρείας

 Η ασφάλιση υποτίθεται ότι σας προστατεύει από
απώλειες που δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε.

Τα κεφάλαια έκτακτης ανάγκης λειτουργούν ως
τείχος προστασίας από απροσδόκητους
οικονομικούς κινδύνους. Η διατήρηση ενός διπλού
ταμείου έκτακτης ανάγκης για πιθανές οικονομικές
απώλειες και για μεγάλους κινδύνους καθιστά την
επιχείρηση διαθέσιμη να έχει επαρκείς
αποταμιεύσεις για 5 έως 6 μήνες για να καλύψει
όλες τις απροσδόκητες απώλειες.

Η διαφοροποίηση των επενδύσεων είναι μια
εξαιρετικά συνετή και σημαντική στρατηγική
χρηματοοικονομικού σχεδιασμού που μειώνει τον
αφανισμό της χρηματοδότησης. Η εταιρεία πρέπει
να πραγματοποιήσει πολλαπλές διαφορετικές
επενδύσεις προκειμένου να επιτύχει μια
επενδυτική ασφάλιση που θα την στοχεύει στις
περιπτώσεις του ταμείου βροχερών ημερών.



Όταν μια επιχείρηση αναπτύσσει συνεχώς
στρατηγικά σχέδια διαχείρισης κινδύνων καθ '
όλη τη διάρκεια ζωής της, τότε μεγιστοποιήστε
την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης
χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Οι κατάλληλες τεχνικές μετριασμού ενός
στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνων
στοχεύουν τις επιχειρήσεις να κατανοούν
σαφώς και να γνωρίζουν τους πιθανούς
κινδύνους. Ένα άλλο πλεονέκτημα της
διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου είναι
ότι αυξάνει το επίπεδο ελέγχου κινδύνων και
αναπτύσσει πιο αποτελεσματικές διαδικασίες
επίλυσης προβλημάτων.

Οφέλη από τη Διαχείριση Χρηματοοικονομικού
Κινδύνου
Για μια επιχείρηση, η χρηματοπιστωτική
σταθερότητα είναι ένα από τα κύρια
πλεονεκτήματα προκειμένου να διατηρήσει τη θέση
και το ανάστημά της στον εταιρικό τομέα. Η
διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου δεν
μπορεί μόνο να παρακολουθεί τις συναλλαγές και
τις ταμειακές ροές της επιχείρησης, αλλά και να
προστατεύει την επιχείρηση από πιθανούς
χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Οι επιχειρήσεις
μπορούν να αποκομίσουν οφέλη από τη διαχείριση
των χρηματοοικονομικών κινδύνων τους, για
παράδειγμα:



Οι εταιρείες μπορεί να γνωρίζουν τον κίνδυνο
που πρέπει να αντιμετωπίσουν μεταξύ όλων
των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί κατά τη
διαδικασία διαχείρισης κινδύνων. Ως
αποτέλεσμα, μπορούν να προετοιμαστούν
ανάλογα σε κάθε ενδεχόμενο συμβεί. Είναι
πιθανό η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου να
είναι δαπανηρή, αλλά τα οφέλη θα υπερτερούν
κατά πολύ του κόστους. Αυτό έχει ένα άλλο
πλεονέκτημα επειδή οι κίνδυνοι είτε
διατηρούνται είτε μεταφέρονται ανάλογα με
την ικανότητα της επιχείρησης να χειριστεί τον
κίνδυνο και οι επιχειρήσεις μπορούν να
αποφύγουν τη μετακύλιση των χρημάτων.

Αποτυχίες Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού
Κινδύνου
Η ύπαρξη αποτυχιών στη διαχείριση
χρηματοοικονομικών κινδύνων επιβεβαιώνει ότι η
διαχείριση κινδύνων είναι ένα ολοκληρωμένο
σύστημα. Εάν οι στρατηγικές εφαρμοστούν
σύμφωνα με την πολιτική της επιχείρησης, μπορεί
να είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για τον
μετριασμό των κινδύνων. Ωστόσο, οι διαχειριστές
κινδύνου εξακολουθούν να γνωρίζουν το
ενδεχόμενο αποτυχίας. Υπάρχουν πέντε τύποι
αποτυχιών διαχείρισης κινδύνου:



Μη χρήση κατάλληλων δεικτών μέτρησης
κινδύνου

Μέτρηση των γνωστών κινδύνων

Η χρήση ενός mеtric κινδύνου μπορεί να έχει
αρνητικές επιπτώσεις στη στρατηγική διαχείρισης
χρηματοοικονομικού κινδύνου. Για παράδειγμα, η
VaR είναι μια δημοφιλής μέτρηση κινδύνου, αλλά το
μειονέκτημά της είναι ότι μπορεί να δείξει μόνο τη
μεγαλύτερη ζημία που αναμένει να υποστεί η
επιχείρηση και δεν είναι σε θέση να λάβει υπόψη
την κατανομή των ζημιών που υπερβαίνουν τη
μέτρηση. Ως αποτέλεσμα, η εφαρμογή της VaR δεν
εγγυάται την επιτυχία της διαχείρισης κινδύνου.
Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής
της VaR εξαρτάται επίσης από τις ταμειακές ροές
της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Αυτό συμβαίνει
επειδή εάν μια εταιρεία επιμένει σε ένα
χαρτοφυλάκιο που δεν μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ένα καθημερινό
μέτρο VaR δεν αποτελεί μέτρο του κινδύνου του
χαρτοφυλακίου, επειδή η εταιρεία έχει κολλήσει με
το χαρτοφυλάκιο για πολύ μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.

Οι διαχειριστές κινδύνου μερικές φορές κάνουν
λάθη στην εκτίμηση της πιθανότητας ή του
μεγέθους των ζημιών. Ομοίως, θα μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν λάθος διανομή. Για μια
επιχείρηση με πολλές θέσεις, αν και η εκτίμηση της
κατανομής που σχετίζεται με κάθε θέση μπορεί να
είναι σωστή, η συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων
θέσεων μπορεί να μετρηθεί.



Αποτυχία κοινοποίησης των κινδύνων στην
ανώτατη διοίκηση

Αποτυχία στην παρακολούθηση και τη
διαχείριση των κινδύνων

Η μέτρηση του γνωστού κινδύνου είναι ένα κοινό
ζήτημα στη διαχείριση του κινδύνου.

Οι διαχειριστές κινδύνου παρέχουν πληροφορίες
σχετικά με τη θέση κινδύνου της επιχείρησης στην
ανώτατη διοίκηση και τους υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων και στη συνέχεια καθορίζουν τη
στρατηγική κινδύνου της επιχείρησης. Εάν ένας
διαχειριστής κινδύνου δεν είναι σε θέση να
κοινοποιήσει αποτελεσματικά αυτές τις
πληροφορίες, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων
μπορεί να αναπτύξουν μια υπεραισιόδοξη αντίληψη
της θέσης κινδύνου της επιχείρησης ή να λάβουν
κακές αποφάσεις σχετικά με την ικανότητα της
επιχείρησης να πραγματοποιήσει επενδύσεις.

Οι διαχειριστές κινδύνου δεν είναι πάντα σε θέση
να αποτυπώσουν όλες τις αλλαγές στα
χαρακτηριστικά κινδύνου των τίτλων και να
προσαρμόσουν ανάλογα τις αντισταθμίσεις τους,
διότι οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να αλλάξουν πολύ
γρήγορα. Ως αποτέλεσμα, οι διαχειριστές κινδύνου
δεν μπορούν να τα αξιολογήσουν και να
εφαρμόσουν αποτελεσματικές αντισταθμίσεις.



Λογισμικό Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών
Κινδύνων

Υπάρχει πολυάριθμο λογισμικό διαχείρισης
χρηματοοικονομικού κινδύνου που επιτρέπει στις
εταιρείες να ανταποκριθούν στις κανονιστικές
υποχρεώσεις αλλά και να ενισχύσουν τα πιστωτικά
μοντέλα της εταιρείας. Μερικά από τα εργαλεία
που σχετίζονται με το λογισμικό διαχείρισης
χρηματοοικονομικού κινδύνου και την αξιολόγηση
δεδομένων είναι η πίστωση D&B, η Kyriba και η
FinScan.

Είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις να
θεσπίσουν ένα πλαίσιο που θα διευκολύνει τον
εντοπισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό των
κύριων τύπων κινδύνου στους οποίους εκτίθεται
μια εταιρεία και θα καθορίζει τις κύριες
στρατηγικές και τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει η
επιχείρηση για τη διαχείριση αυτών των
ανοιγμάτων. Στην πραγματικότητα, τα έσοδα και το
κέρδος είναι αδιαχώριστα από τον κίνδυνο.

Ωστόσο, η γνώση σχετικά με τους
χρηματοοικονομικούς κινδύνους θα μπορούσε να
βοηθήσει τις εταιρείες να επιλέξουν καλύτερες
ευκαιρίες μέσω διαφόρων επενδυτικών
προσεγγίσεων. 



Ποια είναι τα τυπικά στάδια μιας Διαδικασίας
Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου;
Ποια είναι τα οφέλη της Διαχείρισης
Χρηματοοικονομικού Κινδύνου;
Τι είδους Λογισμικό Διαχείρισης
Χρηματοοικονομικού Κινδύνου γνωρίζετε;

Η σημασία της διαχείρισης χρηματοοικονομικών
κινδύνων ενισχύεται από την αυξανόμενη
παγκοσμιοποίηση και τη σχετική επέκταση των
ορίων των εταιρειών για τη δημιουργία αξίας,
συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών, των
επιχειρηματικών συνεργασιών και των νέων
αγορών.

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης:
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Επεξήγηση της ενότητας

Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι η
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο γίνονται,
δαπανώνται και εξοικονομούνται χρήματα, καθώς
και οι δεξιότητες και η ικανότητα χρήσης
οικονομικών πόρων για τη λήψη αποφάσεων. Είναι
η ικανότητα κατανόησης και σωστής εφαρμογής
των δεξιοτήτων οικονομικής διαχείρισης. Ο
αποτελεσματικός οικονομικός σχεδιασμός, η σωστή
διαχείριση του χρέους, ο ακριβής υπολογισμός των
τόκων και η υποτίμηση της χρονικής αξίας του
χρήματος είναι χαρακτηριστικά του να είσαι
οικονομικά εγγράμματος.

Αυτή η ενότητα είναι μια σημαντική ευκαιρία να
προσαρμόσετε το πρόγραμμα σπουδών στο άτομο.

Αριθμός και ονομασία της
ενότητας: 10. Εύρεση

εκπαιδευτικών προγραμμάτων
για ατομική μάθηση σχετικά με

τον χρηματοοικονομικό
αλφαβητισμό



Εάν οι συμμετέχοντες εξακολουθούν να έχουν
αμφιβολίες σχετικά με τις πτυχές της προσωπικής
οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος
σπουδών, θα τις εντοπίσουν και θα αναπτύξουν
δεξιότητες που τους επιτρέπουν να προσδιορίσουν
προγράμματα κατάρτισης στις περιοχές τους ή
ψηφιακά να προσθέσουν μια μακροπρόθεσμη
διάσταση στη μάθησή τους.

Δεδομένου ότι η κύρια εστίαση της ενότητας θα
είναι η προσαρμογή της μάθησης στο άτομο, ο
διαμεσολαβητής θα δημιουργήσει μια
δραστηριότητα βασισμένη στο παιχνίδι για τους
συμμετέχοντες για να προσδιορίσουν τις πτυχές
του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού με τις
οποίες αγωνίζονται περισσότερο (κατανεμημένες
στις ενότητες αυτού του προγράμματος σπουδών).



Παιδαγωγικές συμβουλές

Οι διαμεσολαβητές θα διδάξουν στους
συμμετέχοντες την έννοια του χρηματοοικονομικού
αλφαβητισμού, καθώς και να προσδιορίσουν τους
κύριους τομείς στους οποίους αισθάνονται ότι
έχουν τη λιγότερη εμπιστοσύνη. Θα εργαστούν για
να προσδιορίσουν μαθήματα κατάρτισης σε αυτούς
τους τομείς στις περιοχές / χώρες καταγωγής τους
και στο διαδίκτυο. Αυτό θα διασφαλίσει ότι είναι
εξοπλισμένα με τα εργαλεία για τη συνεχή
βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους
στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

Ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι
πολλές γυναίκες που είναι ΕΑΕΚ θα δυσκολευτούν
οικονομικά και ενδέχεται να μην έχουν τους
οικονομικούς πόρους για να πληρώσουν για την
εκπαίδευση. Ευτυχώς, υπάρχει μια τεράστια
ποικιλία δωρεάν μαθησιακών πόρων που πρέπει να
γνωρίζει ο διαμεσολαβητής προκειμένου να
κατευθύνει τους συμμετέχοντες προς ευκαιρίες για
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Όπως πάντα, είναι σημαντικό να επιτρέπεται στους
συμμετέχοντες να έχουν τον έλεγχο της δικής τους
μάθησης. Δηλαδή, θα πρέπει να αναζητήσουν και να
προσδιορίσουν τις δικές τους επιλογές για την
κατάρτιση στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό
στην περιοχή τους και στο διαδίκτυο. 



Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι μια σημαντική
πλατφόρμα τόσο για δωρεάν όσο και για επί
πληρωμή μαθήματα. Στη σελίδα προορισμού, ο
επιμορφωτής θα βρει ένα αναπτυσσόμενο
μενού με μια ενότητα με τίτλο "Χρήματα και
επιχειρήσεις". Εδώ θα είναι είναι σε θέση να
προσδιορίσει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων που
αποτελούν μερικές από τις κύριες συνιστώσες
του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού,
συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων όπως η
«διαχείριση των επενδύσεών μου», η
«διαχείριση των χρημάτων μου» και η
«κατανόηση των ενυπόθηκων δανείων.
Το Udemy είναι μία από τις μεγαλύτερες
εκπαιδευτικές πλατφόρμες στον κόσμο,
προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία μαθημάτων
σε όλα τα στοιχεία του χρηματοοικονομικού
αλφαβητισμού
Το Youtube είναι επίσης μια λιγότερο γνωστή
επιλογή για δωρεάν ευκαιρίες μάθησης και
ανάπτυξης.

Εάν αγωνίζονται να το επιτύχουν αυτό, ο
διαμεσολαβητής μπορεί να τους κατευθύνει προς
τις ακόλουθες επιλογές:

Δωρεάν πόροι



https://www.udemy.com/course/get-out-of-
debt-fast/
https://www.udemy.com/topic/tax-
preparation/free/
https://www.open.edu/openlearn/mod/ouconte
nt/view.php?id=99046&section=1

Κατανόηση της πίστωσης και του χρέους

Παραδείγματα μαθημάτων

Ο διαμεσολαβητής μπορεί να καθοδηγήσει τους
συμμετέχοντες στις ακόλουθες ευκαιρίες, σε
περίπτωση που δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν
κατάλληλες ευκαιρίες μάθησης.

Προσωπική Οικονομική Διαχείριση

Δωρεάν πόροι
https://www.themuse.com/advice/13-free-classes-
to-help-you-manage-your-personal-finances-like-
an-adult

Διαχείριση Φόρων

Δωρεάν πόροι:

Πόροι επί πληρωμή:



https://www.freebookkeepingaccounting.com/cr
edit-control-course-free
https://www.youtube.com/watch?v=yl2jlLyszvc
https://alison.com/course/introduction-to-
managing-your-personal-finance-debts-revised

https://www.udemy.com/course/get-out-of-
debt-fast/

Δωρεάν πόροι:

Πόροι επί πληρωμή:



Παρουσίαση
Στυλό
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Χαρτί και αναδιπλούμενο διάγραμμα
Έξυπνα τηλέφωνα

Πόροι



Εισαγωγή της ενότητας

Η πρώτη δραστηριότητα θα είναι μια σύντομη
επισκόπηση της ενότητας, επιδεικνύοντας τις
χρήσιμες δεξιότητες που θα μάθουν οι
συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης
δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν
σε μικρές ομάδες τουλάχιστον δύο ατόμων. Θα
πρέπει να συνοψίσουν τον χρηματοοικονομικό
αλφαβητισμό σε μία πρόταση, συνεργαζόμενοι για
να το επιτύχουν. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουν
την ποινή τους, παρέχοντας ένα σκεπτικό για την
επιλογή τους. Κάθε πρόταση θα τοποθετηθεί σε
ένα flip chart ή εικονικό πίνακα για όλους τους
συμμετέχοντες να δουν καθ 'όλη τη διάρκεια της
μαθησιακής εμπειρίας.

Στη συνέχεια, ο διαμεσολαβητής θα παρουσιάσει τι
είναι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός. Αυτό
μπορεί να είναι μόνο μια σύντομη επισκόπηση κάθε
ενότητας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαχείριση Προσωπικών Οικονομικών
2. Προγραμματισμός εσόδων και δαπανών
3. Η έννοια της οικονομικής υγείας
4. Αποταμίευση και Επένδυση
5. Πιστωτική και Χρεωστική
6. Φορολογική Διαχείριση
7. Βασική Τραπεζική και Ηλεκτρονική Τραπεζική
8. Θέματα κλοπής ταυτότητας και ασφάλεια



9. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου
10.Κατανόηση των στοιχείων ενός επιχειρηματικού
σχεδίου και των προϋπολογισμών για νεοσύστατες
επιχειρήσεις Οι συμμετέχοντες θα προσδιορίσουν
στη συνέχεια σε ποιον τομέα αγωνίζονται
περισσότερο.

Ο επιμορφωτής θα ομαδοποιήσει τους
συμμετέχοντες με διαφορετικές επιλογές.
Ένα energiser θα συμβεί στα μέσα της ενότητας
προκειμένου να ενισχυθεί το μαθησιακό δυναμικό
των συμμετεχόντων.

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι θα
χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να εντοπίσουν
ευκαιρίες για προγράμματα κατάρτισης για τη
λιγότερο σίγουρη περιοχή τους. Θα ενθαρρυνθούν
επίσης να εντοπίσουν εφαρμογές για κινητά που το
επιτυγχάνουν αυτό. Κάθε ομάδα συμμετεχόντων θα
παρουσιάσει τα ευρήματά της στην υπόλοιπη
ομάδα.

Ο επιμορφωτής θα εμφανίσει κάθε εργαλείο ή
ευκαιρία σε μια τοποθεσία ορατή στους
συμμετέχοντες. Θα ενθαρρυνθούν να τραβήξουν μια
φωτογραφία ή ένα στιγμιότυπο οθόνης αυτού. Αυτό
θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από αυτά τα
πρόσφατα αναγνωρισμένα μαθήματα κατάρτισης ή
/ και λογισμικό που τους επιτρέπει να το κάνουν
αυτό και να τα χρησιμοποιήσουν μετά την
παράδοση της ενότητας.



Τι γνωρίζετε για τον χρηματοοικονομικό
αλφαβητισμό;
Ποιες είναι οι 10 συνιστώσες του
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού;
Με τι αγωνίζεστε περισσότερο για τον
χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό;

Τέλος, οι γυναίκες ΕΑΕΚ θα συμμετάσχουν σε
ομαδική συζήτηση. Ο επιμορφωτής θα τους
ενθαρρύνει να συζητήσουν τι έμαθαν και αν
αισθάνονται πιο σίγουροι για τη βελτίωση της
ικανότητάς τους στον χρηματοοικονομικό
αλφαβητισμό στο μέλλον. Αυτό θα δώσει την
ευκαιρία να αντιμετωπιστούν τυχόν αμφιβολίες που
είχαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της
μαθησιακής τους εμπειρίας και να τεθούν τυχόν
δυσκολίες που μπορεί να εξακολουθούν να έχουν
στην πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης.

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης:



Επεξήγηση της ενότητας

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να βρουν
εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με το πώς να
ξεκινήσουν μια μικρή επιχείρηση. Θα εξοπλίσει
τους συμμετέχοντες με τη γνώση του πού να βρουν
αυτά τα προγράμματα κατάρτισης στις αντίστοιχες
χώρες τους και θα τους δώσει μια καλύτερη ιδέα
για το ποια κατάρτιση και βοήθεια είναι διαθέσιμη
σε αυτούς. Θα αποκτήσουν ερευνητικές δεξιότητες
μέσω της χρήσης του διαδικτύου και των
εφαρμογών για κινητές συσκευές, προκειμένου να
βελτιώσουν τις πιθανότητες μακροπρόθεσμης
επιτυχίας τους στη δημιουργία μιας μικρής
επιχείρησης. Θα προσδιορίσει επίσης τα πιθανά
εμπόδια που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι
συμμετέχοντες στην πρόσβαση σε αυτά τα
προγράμματα κατάρτισης και θα παρέχει λύσεις για
την υπέρβαση των εμποδίων και την αύξηση της
προσβασιμότητας.

Αριθμός και ονομασία της
ενότητας: 11. Εύρεση

εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σχετικά με

τον τρόπο έναρξης μιας
μικρής επιχείρησης



Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Παρουσίαση
Στυλό
Χαρτί
Επιτραπέζιο παιχνίδι χρηματοοικονομικού
αλφαβητισμού

Παιδαγωγικές συμβουλές

Το επίκεντρο αυτής της συνεδρίας είναι η
αυτοδιδασκαλία. Ο διαμεσολαβητής θα κάνει
παρουσίαση πώς να ξεκινήσετε μια μικρή
επιχείρηση και από τους συμμετέχοντες να
εργαστούν στο διαδίκτυο με στόχο να βρουν
λεπτομέρειες για το πώς να ξεκινήσουν
επιχειρήσεις στη χώρα τους ή στο εξωτερικό και
ποια προγράμματα κατάρτισης υπάρχουν σε αυτές
τις χώρες για αρχάριους.

Πόροι



Εισαγωγή στην ενότητα

Τι είναι μια μικρή επιχείρηση;

Μικρή επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα που
ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από
τη νομική της μορφή. Αυτό περιλαμβάνει, ιδίως,
τους αυτοαπασχολούμενους και τις οικογενειακές
επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνικές ή άλλες
δραστηριότητες, καθώς και τις προσωπικές
εταιρείες ή ενώσεις που ασκούν τακτικά οικονομική
δραστηριότητα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο το 39% των γυναικών
είναι πεπεισμένες ότι οι δεξιότητές τους θα τους
επιτρέψουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Για
σύγκριση – αυτό είναι περίπου 55% στους άνδρες.
Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη για
περαιτέρω κατάρτιση μεταξύ των γυναικών που
είναι ΕΑΕΚ, η οποία θα τις εφοδιάζει με τις γνώσεις
και τις δεξιότητες για τη δημιουργία μικρών
επιχειρήσεων.

Αυτή η ενότητα είναι μια σημαντική ευκαιρία να
προσαρμόσετε το πρόγραμμα σπουδών στο άτομο.
Εάν οι συμμετέχοντες εξακολουθούν να έχουν
αμφιβολίες σχετικά με τις επιχειρηματικές πτυχές
του προγράμματος σπουδών, θα τις εντοπίσουν και
θα αναπτύξουν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να
προσδιορίσουν προγράμματα κατάρτισης στην
περιοχή τους ή ψηφιακά για να προσθέσουν μια
μακροπρόθεσμη διάσταση στη μάθησή τους.



Δεδομένου ότι η κύρια εστίαση της ενότητας θα
είναι η προσαρμογή της μάθησης στο άτομο, ο
διαμεσολαβητής θα παραδώσει μια δραστηριότητα
βασισμένη στο παιχνίδι για τους συμμετέχοντες για
να προσδιορίσουν τις πτυχές της εκκίνησης
επιχειρήσεων με τις οποίες αγωνίζονται
περισσότερο (κατανεμημένες στις ενότητες αυτού
του προγράμματος σπουδών).

Παρόλο που ο διαμεσολαβητής θα ενθαρρύνει τους
συμμετέχοντες να αναπτύξουν τα δικά τους
προγράμματα κατάρτισης που αναπτύσσουν
δεξιότητες κατά την έναρξη επιχειρήσεων, έχουμε
συμπεριλάβει αρκετές δωρεάν και επί πληρωμή
ευκαιρίες για την έναρξη επιχειρήσεων και την
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Το εργαστήριο θα ξεκινήσει με μια σύντομη
επισκόπηση της ενότητας, επιδεικνύοντας τις
χρήσιμες δεξιότητες που θα μάθουν οι
συμμετέχοντες και πώς μπορούν να τις
χρησιμοποιήσουν για να διευρύνουν την πρόσβασή
τους σε εκπαιδευτικούς πόρους στις περιοχές τους.

Στην πρώτη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα
χωριστούν σε μικρές ομάδες (τουλάχιστον τρία
άτομα ανά ομάδα) και θα κληθούν να συζητήσουν
δύο ερωτήσεις: πρώτον, τι πιστεύουν ότι αποτελεί
μικρή επιχείρηση; Δεύτερον, πώς θα μπορούσαν να
βρουν προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τον
τρόπο έναρξης μιας μικρής επιχείρησης; Θα πρέπει
να γράψουν τις απαντήσεις τους. 



Θα υπάρχουν δύο flip-charts, ένα όπου κάθε ομάδα
θα πρέπει να επισυνάψει τον ορισμό της για το τι
είναι μια «μικρή επιχείρηση» και ένα άλλο όπου
κάθε ομάδα θα επισυνάψει τις απαντήσεις της για
το πού να βρει προγράμματα κατάρτισης για το
πώς να ξεκινήσει ένα.

Ο συντονιστής θα ανασυντάξει τους συμμετέχοντες
και θα διαβάσει τις απαντήσεις που βρήκαν σε μια
συνεδρία ανατροφοδότησης, παρέχοντας τον
απαραίτητο σχολιασμό και καθοδήγηση σχετικά με
τις απαντήσεις τους. Αυτό θα κατευθύνει την ομάδα
στο πού και πώς μπορείτε να βρείτε προγράμματα
κατάρτισης για την έναρξη μιας μικρής επιχείρησης
και τι συνιστά μια μικρή επιχείρηση πριν αρχίσουν
να τα βρίσκουν σε μια επόμενη δραστηριότητα.

Ένα energiser θα συμβεί στα μέσα της ενότητας για
να ενισχύσει τις μαθησιακές δυνατότητες των
συμμετεχόντων και να ενεργοποιήσει τους
συμμετέχοντες για την επόμενη δραστηριότητα.



Στην επόμενη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα
εξασκηθούν σε αυτά που έμαθαν και θα
χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να εντοπίσουν
εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία θα ήθελαν
να εγγραφούν και να σημειώσουν τι προτείνουν. Θα
ενθαρρυνθούν να εντοπίσουν εφαρμογές για κινητά
που προσφέρουν εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο
έναρξης μιας μικρής επιχείρησης. Θα συζητήσουν
επίσης πιθανούς μέντορες που γνωρίζουν ή θα
μπορούσαν να σκεφτούν για να τους υποστηρίξουν
στη μάθηση και την κατάρτισή τους για να
ξεκινήσουν μια μικρή επιχείρηση.

Κάθε ομάδα συμμετεχόντων θα παρουσιάσει τα
ευρήματά της στην υπόλοιπη ομάδα, ώστε να
μοιραστούν ιδέες. Η εγκατάσταση θα παρέχει
τουλάχιστον ένα διαθέσιμο και προσβάσιμο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα (διαδικτυακό ή άλλο)
σχετικά με τον τρόπο έναρξης μιας μικρής
επιχείρησης που βρίσκεται σε μια τοποθεσία
βιώσιμη για κάθε συμμετέχοντα. Θα ενθαρρυνθούν
να το λάβουν υπόψη. Αυτό θα τους επιτρέψει να
επωφεληθούν από αυτά τα πρόσφατα
αναγνωρισμένα μαθήματα κατάρτισης και / ή
λογισμικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν μετά
την παράδοση της ενότητας.



Οι λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των
εμποδίων θα αντιμετωπιστούν από τον
διαμεσολαβητή, ο οποίος θα προσφέρει
εναλλακτικές λύσεις, όπως ακουστικά μαθήματα
κατάρτισης ή την παρακολούθηση προσωπικών
επισκέψεων από έναν συνοδό που μπορεί να
βοηθήσει στη μετάφραση. Αυτή η ενότητα της
ενότητας θα υποστηρίξει τους συμμετέχοντες να
είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα εκπαιδευτικά
προγράμματα που βρίσκουν και θα τους βοηθήσει
να εντοπίσουν λύσεις για να ξεπεράσουν τα
εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσουν.

Πριν από την κρίσιμη αξιολόγηση και την
επανατοποθέτηση της ενότητας, θα
πραγματοποιηθεί ενεργοποίηση, προκειμένου να
ενισχυθεί το πλήρες μαθησιακό δυναμικό των
συμμετεχόντων.

Στη συνεδρία αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες και ο
συντονιστής θα λάβουν μέρος σε μια ομαδική
συζήτηση. Ο συντονιστής θα ενθαρρύνει τις
γυναίκες να συζητήσουν τι έμαθαν και να
βεβαιωθούν ότι όλα όσα καλύφθηκαν στην ενότητα
θίγονται στη συζήτηση. Οι συμμετέχοντες θα
ερωτηθούν εάν αισθάνονται πιο σίγουροι για την
ικανότητά τους να εντοπίζουν και να βρίσκουν
εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τον τρόπο
έναρξης μιας μικρής επιχείρησης.



Έχετε σκεφτεί την εκπαίδευση ως επιλογή για
να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με το
θέμα;
Θα σκεφτόσασταν να πληρώσετε ή προτιμάτε
να επιλέξετε δωρεάν επιλογές;
Θέλατε να δημιουργήσετε μια επιχείρηση;
Πόσο σίγουροι αισθάνεστε για τη δημιουργία
ενός;
Ποιο είναι το κύριο εμπόδιο που σας εμποδίζει
από αυτό;
Υπάρχουν πτυχές της δημιουργίας μιας
επιχείρησης που δεν καταλαβαίνετε;
Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα ή είναι
ολόκληρη η έννοια;

 Αυτό θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία
να αντιμετωπίσουν τυχόν αμφιβολίες που είχαν
κατά τη διάρκεια της μαθησιακής τους εμπειρίας
και να ρωτήσουν τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να
έχουν ακόμα.

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης:



Επεξήγηση της ενότητας

Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τα στοιχεία
μιας εκτελεστικής περίληψης και ενός βήματος
ανελκυστήρα και θα τα προωθήσουν στους
συνομηλίκους και τον διαμεσολαβητή τους. Εκτός
από την εκμάθηση του επιχειρηματικού
σχεδιασμού, θα συμμετάσχουν επίσης σε μια
πρακτική προσομοίωση που αναπτύσσει τις
απαραίτητες ικανότητες για το σχεδιασμό και την
πώληση μιας επιχειρηματικής ιδέας σε επενδυτές.

Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε επιχειρηματικές
ιδέες και επιχειρηματικό σχέδιο. Οι δραστηριότητες
θα βασίζονται σε παιχνίδια ρόλων και επιτραπέζια
παιχνίδια που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια
αυτού του έργου. Θα υπάρξει αξιολόγηση όλων των
ενοτήτων στο τέλος του εργαστηρίου.

Αριθμός και ονομασία της
ενότητας: 12. Κατανόηση των

κύριων συνιστωσών ενός
επιχειρηματικού σχεδίου,

δημιουργία προϋπολογισμού
για μια νεοσύστατη επιχείρηση



Παιδαγωγικές συμβουλές

Η πρώτη δραστηριότητα θα είναι παρουσίαση
βασισμένη σε διαλέξεις και θα καλύψει συνοπτικά
το περιεχόμενο της ενότητας. Θα δώσει στους
εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να κατανοήσουν τα
μαθησιακά αποτελέσματα της ενότητας και θα τους
προετοιμάσει καλύτερα για τις δραστηριότητες.

Στη συνέχεια, ο επιμορφωτής θα καθορίσει μια
μακρά σειρά χαρτιών Α4 με κλίμακα σε μέτρα.
Τρεις κώνοι (πράσινο, yel-χαμηλό κόκκινο) θα
τοποθετηθούν σε κάθε άκρο και στη μέση με
ομοιόμορφο χώρο μεταξύ τους.

Οι συμμετέχοντες θα παραταχθούν πίσω από τη
ζυγαριά με τους κώνους, ο καθένας εξοπλισμένος
με στυλό. Ο επιμορφωτής θα εξηγήσει ότι οι
συμμετέχοντες πρέπει να σημειώσουν τα αρχικά
τους και τον αριθμό ένα στην κλίμακα ανάλογα με
το πόσο σίγουροι είναι με το περιεχόμενο του
μαθήματος. Πράσινο σημαίνει πιο σίγουρος και
κόκκινο σημαίνει καθόλου σίγουρος.Για
παράδειγμα, ο επιμορφωτής μπορεί να ρωτήσει:
Πόσο σίγουροι αισθάνεστε για την έναρξη μιας
επιχείρησης; Οι συμμετέχοντες θα σημειώσουν το
επίπεδο εμπιστοσύνης τους ανάλογα.

Στη συνέχεια, ο συντονιστής θα κάνει μια σύντομη
παρουσίαση σχετικά με το περιεχόμενο της
ενότητας.



Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Παρουσίαση
Στυλό
Χαρτί
Επιτραπέζιο παιχνίδι χρηματοοικονομικού
αλφαβητισμού

Πόροι



Εισαγωγή στην ενότητα

Πώς μπορεί ο επιχειρηματικός σχεδιασμός να
ωφελήσει τους επίδοξους επιχειρηματίες;

1. Εξετάστε ένα επιχειρηματικό σχέδιο ως GPS για
να ξεκινήσετε μια εταιρεία. Μπορεί να βοηθήσει
στην καθοδήγηση μιας εταιρείας όταν οι εταιρείες
των συμμετεχόντων αρχίζουν να επεκτείνονται.
Ένα σταθερό επιχειρηματικό σχέδιο σας βοηθά σε
κάθε βήμα της έναρξης και της λειτουργίας της
εταιρείας σας. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί
να χρησιμοποιηθεί από τους συμμετέχοντες ως
οδικός χάρτης για τον τρόπο δημιουργίας,
διαχείρισης και επέκτασης μιας νέας εταιρείας.
Είναι ένα μέσο για να εξετάσετε και να περιγράψετε
όλες τις σημαντικές πτυχές του τρόπου λειτουργίας
μιας επιχείρησης.

2. Είναι απλό, ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα
έγγραφο για μια εταιρεία που περιγράφει τα
βήματα που θέλει να κάνει για να αυξήσει τις
πωλήσεις και να κερδίσει χρήματα. Θεωρήστε το
ένα ζωντανό έργο για την εταιρεία σας και όχι ένα
στατικό έγγραφο. Μπορεί να χωριστεί σε μικρότερα
σχέδια, όπως εξηγείται σε μεγαλύτερο βάθος στα
παρακάτω μέρη.



3. Ένα καλά μελετημένο επιχειρηματικό σχέδιο
βοηθά στην αντικειμενική σκέψη σχετικά με τα
κρίσιμα συστατικά μιας επιχείρησης και καθοδηγεί
τη λήψη αποφάσεων, η οποία θα βοηθήσει τους
φιλόδοξους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να φτάσουν
σε ορόσημα. Ανεξάρτητα από το αν απαιτείται
χρηματοδότηση, είναι ζωτικής σημασίας. Δεν
πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι λύσεις στο
σχέδιο.

4. Τα επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να
βοηθήσουν στην απόκτηση χρηματοδότησης ή στην
προσέλκυση νέων επιχειρηματικών εταίρων. Η
ύπαρξη ενός θα δώσει στους επενδυτές
περισσότερες διαβεβαιώσεις ότι θα πάρουν τα
χρήματά τους πίσω. Αυτή η ενότητα θα
προετοιμάσει τους συμμετέχοντες να
παρουσιάσουν μελλοντικά σχέδια και να
πουλήσουν τον εαυτό τους και την ιδέα τους σε
επενδυτές, ζητώντας τους να χρησιμοποιήσουν
αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο για να προωθήσουν
σε επενδυτές σε μια ρεαλιστική κατάσταση.

5. Μια επιχειρηματική στρατηγική μπορεί να
γραφτεί με οποιονδήποτε τρόπο - δεν υπάρχει
σωστός ή λάθος τρόπος για να το κάνετε.



Διαφορετικές μορφές επιχειρηματικού
σχεδίου

Η παραδοσιακή ή λιτή εκκίνηση είναι οι δύο γενικές
κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει η πλειονότητα των
επιχειρηματικών στρατηγικών.

Τα πιο τυπικά παραδοσιακά επιχειρηματικά σχέδια
έχουν μια καθορισμένη μορφή και σας ενθαρρύνουν
να παρέχετε λεπτομέρειες σε κάθε μέρος. Οι
παραδοσιακές στρατηγικές συνήθως απαιτούν
περισσότερη δουλειά εκ των προτέρων.

Παρόλο που είναι λιγότερο συχνές, τα σχέδια λιτής
εταιρείας εκκίνησης ακολουθούν την ίδια μορφή.
Επικεντρώνονται στην επισήμανση μόνο των πιο
κρίσιμων λεπτομερειών των κύριων ιδεών στο
σχέδιό σας. Συνήθως έχουν μόνο μία σελίδα και
μπορούν να δημιουργηθούν σε μόλις μία ώρα. Λόγω
χρονικών περιορισμών, το λιτό μοντέλο
επιχειρηματικού σχεδιασμού θα είναι το κύριο θέμα
αυτής της ενότητας.



Κατάλληλοι πόροι που μπορούν να
βοηθήσουν:

Η SBA παρέχει ένα εργαλείο επιχειρηματικού
σχεδίου για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας.

Το εργαλείο αποτελείται από οκτώ απλά βήματα
που μπορούν να ακολουθηθούν για την παραγωγή
ενός καλά μελετημένου σχεδίου.

Εάν οι συμμετέχοντες αισθάνονται ότι
εξακολουθούν να χρειάζονται πρόσθετη διδασκαλία
και μάθηση μετά τη δραστηριότητα, ο συντονιστής
μπορεί να τους συνδέσει με την ενότητα 11 αυτού
του μαθήματος.

Αυτή η ενότητα περιγράφει λεπτομερώς τα κύρια
στοιχεία μιας επιχειρηματικής στρατηγικής. Οι
πρωταρχικοί στόχοι της ενότητας θα είναι η
κατασκευή ενός βήματος ανελκυστήρα και ενός
προϋπολογισμού, αλλά ο συντονιστής μπορεί
επίσης να χρησιμοποιήσει την ακόλουθη δομή ως
πλαίσιο μάθησης ή φυλλάδιο.



Τι κάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο;
 

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

 
Οι επιμορφωτές θα συμβουλεύσουν τους
συμμετέχοντες να σκιαγραφήσουν τα θεμέλια των
ιδεών της εταιρείας τους σε αυτό το σημείο. Αυτές
οι προτάσεις μπορεί να προέρχονται από σενάρια
που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή ή από
αυτά που έχουν ήδη σκεφτεί. Οι συμμετέχοντες
καλούνται να προετοιμάσουν τις ακόλουθες
ενότητες:

1.1 Συνοπτική παρουσίαση
Τι θα παράγει ή θα πουλάει η εταιρεία του
συμμετέχοντος;

1.2 Επιχειρηματικοί στόχοι:
Ποιοι συγκεκριμένοι στόχοι έχει ο συμμετέχων για
την εταιρεία; Τι τους έκανε να αποφασίσουν να
ξεκινήσουν μια επιχείρηση;

1.3 Επωνυμία εταιρείας

1.4 Λουράκι
Σκεφτείτε την αποστολή, το όραμα και τις αξίες της
εταιρείας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να
ενθαρρυνθούν από τον διαμεσολαβητή να
προσδιορίσουν τον σκοπό, το όραμα και τις αξίες
άλλων επιχειρήσεων.

1.5 Θέση ανελκυστήρων



Τι σας ενέπνευσε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση;
Υποκινείται από την αυτονομία ή κάτι άλλο;
Η εταιρεία σας έχει κάποιο χαρακτηριστικό
διαφοροποίησης;

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Οι συμμετέχοντες καλούνται από τον συντονιστή να
εξετάσουν το υπόβαθρό τους και πώς σχετίζεται με
το γήπεδο του ανελκυστήρα τους. Ποιες
υπάρχουσες ικανότητες έχουν που θα μπορούσαν
να βοηθήσουν την επιχείρησή τους; Ποιες
ικανότητες θα χρειαστούν στο μέλλον; Ισχύουν και
σε άλλα επαγγελματικά περιβάλλοντα;

2.1 Τι σας παρακίνησε να ξεκινήσετε τη δική σας
επιχείρηση;

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περιγράψουν τα
κίνητρά τους για την έναρξη της δικής τους
επιχείρησης.

Ο επιμορφωτής θα μπορούσε να διερευνήσει την
ομάδα με τα ακόλουθα ερωτήματα
αυτοαξιολόγησης:

2.2 Προηγούμενη απασχόληση:
Οι συμμετέχοντες μπορούν να περιγράψουν το
προηγούμενο ιστορικό απασχόλησής τους και να
εξηγήσουν πώς σχετίζεται με την έννοια της
εταιρείας. Αυτό θα πρέπει να επισημανθεί από τον
διαμεσολαβητή ως κρίσιμο στοιχείο της
προώθησης επιχειρηματικών προτάσεων.



2.3 Εκπαίδευση και διαπιστευτήρια:

2.4 Εκπαίδευση:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να
απαριθμούν την εκπαίδευση ή την κατάρτιση που
πιστεύουν ότι πρέπει να ολοκληρώσουν για να
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, και οι
διαμεσολαβητές θα πρέπει να το υποστηρίζουν
αυτό. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην
ενότητα 10.

2.5 Πρόσθετες λεπτομέρειες

ΤΜΗΜΑ 3: ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο συμμετέχων θα εξετάσει τι πωλούν σε αυτό το
σημείο.

3.1 Τι σκοπεύετε να πουλήσετε, ακριβώς;

Ο συμμετέχων έχει κάποιο προϊόν να πουλήσει; μια
υποστήριξη; Πωλούνται και τα δύο;

3.2 Περιγράψτε το θεμελιώδες αγαθό ή την
υπηρεσία που σκοπεύετε να προσφέρετε:



Άτομα?
Επιχειρήσεις?
Αμφότεροι?

3.3 Περιγράψτε τα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες
που θα πουλήσετε: 

3.4 Εάν δεν πρόκειται να πουλήσετε όλα τα αγαθά
ή τις υπηρεσίες σας κατά την πρώτη έναρξη της
εταιρείας σας, εξηγήστε γιατί όχι και πότε θα
αρχίσετε να τα πουλάτε:

3.5 Πρόσθετες λεπτομέρειες

ΤΜΗΜΑ 4 – ΣΤΟΧΟΙ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
το κοινό-στόχο τους κατά τη δημιουργία του
βήματος του ανελκυστήρα τους, να αναπτύσσουν
χαρακτήρες για τους συνηθισμένους πελάτες τους
και να εντοπίζουν γιατί θα χρειάζονταν το καλό ή
την εξυπηρέτηση.

4.1 Ποιοι είναι οι πελάτες σας;

α. Προσδιορίστε τον τυπικό πελάτη σας:
β. Σε ποια χώρα εδρεύουν οι πελάτες σας;
γ. Τι ενθαρρύνει τους πελάτες να αγοράσουν το
αγαθό ή την υπηρεσία σας;



Ποιος είναι ο πελάτης σας και γιατί θα αγοράσει
τις υπηρεσίες σας;
Έχετε ρωτήσει για τις μοναδικές δυνατότητές
τους και πώς σχετίζονται με την επιχειρηματική
τους ιδέα;

4.2 Πρόσθετες λεπτομέρειες
Μετά από αυτό, τα άτομα θα παρουσιάσουν τις
ιδέες τους στον διαμεσολαβητή και σε άλλους
συμμετέχοντες σε μια αίθουσα συνεδριάσεων. Ο
επιμορφωτής θα πρέπει να εμπνεύσει το κοινό να
υποστηρίξει τους ομιλητές στην ενθάρρυνσή τους
να καλύψουν όλα τα θέματα που καθορίστηκαν
προηγουμένως. Σε περίπτωση που κάποιος
ξεχάσει, ο επιμορφωτής θα πρέπει να τα
υπενθυμίσει στο κοινό.

Παραδείγματα ερωτήσεων είναι:

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργούν
έναν προϋπολογισμό για τις επιχειρηματικές τους
ιδέες στην πρώτη δραστηριότητα, η οποία
χρησιμεύει ως το δεύτερο μέρος της ενότητας.

Τι είναι ο προϋπολογισμός για μια επιχείρηση;

Ένας προϋπολογισμός επιχείρησης είναι μια
οικονομική στρατηγική που δίνει στις εταιρείες
σημαντικά δεδομένα σχετικά με το κεφάλαιο, τα
κέρδη και τις δαπάνες τους.



Υπολογίστε το εισόδημά σας. Μπορείτε να
προβλέψετε πόσα χρήματα θα παράγει η
εταιρεία σας όσον αφορά το εισόδημα, τις
πωλήσεις και το κέρδος δημιουργώντας έναν
προϋπολογισμό.
Οι δαπάνες θα πρέπει να προγραμματίζονται.
Δίνοντας σε κάθε δαπάνη στον οργανισμό σας
μια συγκεκριμένη εργασία, μπορείτε να δώσετε
σε κάθε δολάριο μια δικαιολογημένη
αιτιολόγηση.
Να είστε υπόλογοι στον εαυτό σας.
Χρησιμοποιώντας έναν προϋπολογισμό,
μπορείτε να συγκρίνετε τις πραγματικές
δαπάνες σας με τις προγραμματισμένες
δαπάνες σας για να δείτε αν επιτυγχάνετε τους
επιθυμητούς στόχους σας και επιτυγχάνετε τις
αναμενόμενες προσδοκίες σας.

Οι προϋπολογισμοί παρέχουν στους ιδιοκτήτες
μικρών επιχειρήσεων μια εκτίμηση του
αναμενόμενου εισοδήματος και του εξερχόμενου
κόστους τους για μια δεδομένη χρονική περίοδο,
όπως μηνιαία ή ετήσια. Χρησιμεύουν ως χείρα
βοηθείας όταν αποφασίζετε πού και πώς να
ξοδέψετε τα χρήματά σας.

Ένας προϋπολογισμός έχει τρεις στόχους:

1.

2.

3.



Σας εμποδίζουν να λαμβάνετε κακές
οικονομικές αποφάσεις. Ένας προϋπολογισμός
επιχείρησης σάς δίνει τη δυνατότητα να
αποφασίσετε εάν ορισμένα έξοδα είναι
απαραίτητα ή όχι. Χωρίς προϋπολογισμό,
μπορείτε να ξοδέψετε υπερβολικά σε
πολυτέλειες εκ των προτέρων, γεγονός που θα
μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα στο
δρόμο εάν δεν δημιουργήσετε αρκετό εισόδημα
για να παραμείνετε στη ζωή. Με τη βοήθεια
ενός προϋπολογισμού, μπορείτε να αποκτήσετε
μια σαφή εικόνα των οικονομικών σας και να
λάβετε πιο έξυπνες αποφάσεις σχετικά με το
πόσα χρήματα θα ξοδέψετε πότε και πώς.

Ένας προϋπολογισμός μικρής επιχείρησης είναι
εξίσου πολύτιμος με τη συχνότητα και την ακρίβεια
με την οποία εισάγονται δεδομένα. Για να
βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
της εταιρείας σας και τους στόχους σας, οι οποίοι
αλλάζουν συνεχώς, πρέπει να αξιολογείται και να
αναθεωρείται τακτικά.

Γιατί είναι κρίσιμοι οι προϋπολογισμοί για τις
επιχειρήσεις;

Οι προϋπολογισμοί των επιχειρήσεων μπορούν να
είναι χρήσιμοι με διάφορους τρόπους:



Βοηθούν στο οικονομικό σας κέρδος. Εάν
προσπαθείτε να λάβετε χρηματοδότηση ή να
αντλήσετε επιχειρηματικά κεφάλαια από
τράπεζες ή επενδυτές, να γνωρίζετε ότι
πιθανότατα θα απαιτήσουν ένα λεπτομερές
επιχειρηματικό σχέδιο με προϋπολογισμό, ώστε
να μπορούν να δουν ακριβώς τι περιμένετε να
ξοδέψετε. Μπορούν να προβούν σε ανάλυση
κινδύνου/ανταμοιβής και να λάβουν
τεκμηριωμένη απόφαση εάν γνωρίζουν ακριβώς
πού θα χρησιμοποιηθεί η επένδυσή τους και
πώς θα χρησιμοποιηθεί.

Δημιουργούν στόχους για την εταιρεία σας. Οι
προβλέψεις εσόδων για διάφορες χρονικές
περιόδους λαμβάνονται υπόψη κατά τη
δημιουργία προϋπολογισμών. Μπορεί να μην
έχετε αρκετά χρήματα στον προϋπολογισμό σας
για να κάνετε όλα όσα έχετε προγραμματίσει να
κάνετε εάν δεν λάβετε υπόψη τις μελλοντικές
ανάγκες δαπανών. Με βάση πρακτικές
μετρήσεις, ένας μεγάλος επιχειρηματικός
προϋπολογισμός θα σας βοηθήσει να δώσετε
προτεραιότητα σε ποιους στόχους μπορείτε να
επιτύχετε σε ποια συνέχεια.

Βοηθούν στον εντοπισμό των σημείων
προβλημάτων σας. Το σχέδιο προϋπολογισμού
σας μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε
το πιο χρονοβόρο κόστος ή τα έξοδά σας. 



Μπορείτε να διορθώσετε τυχόν σφάλματα και
τελικά να αυξήσετε τα περιθώρια κέρδους σας
και να αυξήσετε την κατώτατη γραμμή σας,
καθώς μπορείτε να συγκρίνετε τα πραγματικά
μοτίβα δαπανών σας με αυτά που έχετε
προγραμματίσει.

Μεταβλητά έξοδα έναντι σταθερού κόστους

Είναι χρήσιμο να διαχωρίσετε πρώτα τις δαπάνες
σας σε σταθερές και μεταβλητές χρεώσεις κατά την
αξιολόγηση του κόστους σας.

Τα πάγια έξοδα είναι μάλλον απλό να εντοπιστούν.
Αυτά είναι τα τακτικά και τρέχοντα έξοδα που
πρέπει να καταβάλλονται κάθε μήνα για να
διατηρηθεί η λειτουργία της επιχείρησης.

Το ενοίκιο για το γραφείο σας, οι τιμές ασφάλισης,
τα τέλη πιστωτικών καρτών και το κόστος
μίσθωσης των εργαλείων του επαγγέλματός σας
είναι παραδείγματα σταθερών εξόδων. Ανάλογα με
τη φύση της επιχείρησής σας, το σταθερό κόστος
μπορεί να είναι εξαιρετικά μεγάλο ή αρκετά μέτριο.

Για παράδειγμα, εάν η εταιρεία σας κατασκευάζει
αγαθά, τα πάγια έξοδά σας για χώρο και εξοπλισμό
πιθανότατα θα είναι υψηλότερα. Αυτά τα έξοδα,
ωστόσο, θα μειωθούν σημαντικά ή ίσως
εξαλειφθούν για μια διαδικτυακή συμβουλευτική
εταιρεία με έδρα το σπίτι.



Βρείτε τα επαναλαμβανόμενα έξοδα που είναι
τα ίδια κάθε μήνα από μια λίστα με όλα τα
έξοδά σας.

Για να προσδιορίσετε το συνολικό σταθερό
κόστος της εταιρείας σας, προσθέστε όλα αυτά
τα κόστη. Για να προσδιορίσετε το σταθερό
κόστος ανά μονάδα, διαιρέστε το με την
ποσότητα των μονάδων που δημιουργείτε.

Πώς να δημιουργήσετε έναν
προϋπολογισμό για μια επιχείρηση:

ΒΗΜΑ 1: Προσδιορίστε το μεταβλητό κόστος
Τα μηνιαία πάγια έξοδά σας μπορούν να
υπολογιστούν σε δύο μόνο βήματα.
 

Η γνώση του σταθερού κόστους σας θα σας
βοηθήσει να προσδιορίσετε τις ελάχιστες
απαιτήσεις για την επιβίωση της επιχείρησής σας.
Είναι σημαντικό να αναζητήσετε αυτά τα κόστη για
να διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε τη μεγαλύτερη
δυνατή προσφορά.



ΒΗΜΑ 2: Υπολογίστε το μεταβλητό κόστος
Όπως υποδηλώνει το όνομα, το μεταβλητό κόστος
είναι κόστος που αλλάζει. Εξαρτώνται εξ
ολοκλήρου από τον αριθμό των προϊόντων ή των
υπηρεσιών που πρέπει να παρέχετε εντός κάθε
χρονικής περιόδου. Το μεταβλητό κόστος
κυμαίνεται συχνά σε αντίθεση με το σταθερό
κόστος, το οποίο είναι έξοδα όπως το ενοίκιο που
δεν διαφέρουν ποτέ.

Σύμφωνα με το παράδειγμα της κατασκευαστικής
μας εταιρείας, το κόστος της εργασίας και των
πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή κάθε μονάδας θα θεωρείται μεταβλητό
κόστος. Το μεταβλητό κόστος σας θα αυξηθεί
καθώς κατασκευάζετε περισσότερες μονάδες,
επειδή θα χρειαστείτε περισσότερες εισροές.

Ωστόσο, μπορεί να γίνει λίγο πιο δύσκολο για τις
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες. Πώς
μπορείτε να συνδέσετε το κόστος σας με τις
υπηρεσίες που προσφέρετε, για παράδειγμα, εάν
διευθύνετε μια επιχείρηση Διαδικτύου που
προσφέρει υπηρεσίες μάρκετινγκ περιεχομένου;

Πρέπει πρώτα να αποφασίσετε πώς να εκτιμήσετε
τις υπηρεσίες σας. Βλέπετε τις μονάδες υπηρεσίας
σας ως κάθε ξεχωριστό, ολοκληρωμένο έργο ή τις
μετράτε με βάση τις ώρες που αφιερώνετε στην
εργασία σας;



Από εκεί, μπορείτε να συνδέσετε τις κατάλληλες
τιμές σε κάθε μονάδα που δημιουργείται. Αυτά τα
κόστη μπορεί να βασίζονται στον αριθμό των ωρών
εργασίας στον υπολογιστή, στο κόστος του
ερευνητικού υλικού ή στο κόστος χρήσης ενός
εργαλείου SEO για τον προσδιορισμό της
πυκνότητας λέξεων-κλειδιών της ανάρτησής σας.

Μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ
σταθερού και μεταβλητού κόστους σε μια εταιρεία
κατά καιρούς. Εάν οι μισθοί των εργαζομένων
πρέπει να καταβάλλονται σε τακτική βάση και είναι
επαναλαμβανόμενοι, μπορούν να χαρακτηριστούν
ως πάγια έξοδα. Αυτό το σκεπτικό δεν ισχύει,
ωστόσο, για ελεύθερους επαγγελματίες ή
εργολάβους που προσλαμβάνετε για συγκεκριμένα
καθήκοντα ή απαιτήσεις, επειδή οι συνεισφορές
τους είναι πιο ακανόνιστες.

Εάν θέλετε να μειώσετε τα έξοδα και να αυξήσετε
τα περιθώρια κέρδους σας, σκεφτείτε πρώτα να
εστιάσετε στο μεταβλητό κόστος σας, επειδή
τείνουν να είναι πιο προσαρμόσιμα από τα πάγια
έξοδα.



ΒΗΜΑ 3: Προσδιορίστε εφάπαξ χρεώσεις
Εκτός από το σταθερό και μεταβλητό κόστος της
επιχείρησής σας, πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη
τα εφάπαξ έξοδα, γενικά γνωστά ως "μη
ανακτήσιμα κόστη" και να τα λάβετε υπόψη στο
σχέδιο προϋπολογισμού σας. Αυτά τα κόστη θα
είναι πιο σημαντικά κατά τα πρώτα στάδια της
εκκίνησης και λιγότερο συχνά αργότερα.

Ο εξοπλισμός που αγοράζετε αντί να νοικιάσετε
μπορεί να είναι εφάπαξ χρέωση. Για παράδειγμα,
μπορεί να χρειαστείτε έναν υπολογιστή ή
συγκεκριμένο λογισμικό για να εκτελέσετε την
εταιρεία σας. Τα εφάπαξ έξοδα μπορούν επίσης να
περιλαμβάνουν την εγγραφή τομέα για τον
ιστότοπό σας ή οποιονδήποτε βασικό εξοπλισμό θα
χρειαστείτε για να εξοπλίσετε την επιχείρησή σας.

ΒΗΜΑ 4: Ελέγξτε το εισόδημά σας
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις δραστηριότητες
πωλήσεών σας για να προβλέψετε τη μελλοντική
δημιουργία εσόδων αφού η επιχείρησή σας αρχίσει
να αποφέρει κέρδος. Θα πρέπει να είστε σε θέση
να προβλέψετε πόσα χρήματα θα κερδίσετε σε
πωλήσεις την επόμενη εβδομάδα, μήνα και έτος.

Αυτό θα παρέχει σε εσάς και την ομάδα σας
στόχους για να εργαστείτε εντός διαφόρων
χρονικών πλαισίων και θα σας επιτρέψει να
αξιολογήσετε με ακρίβεια πόσο καλά αποδίδετε με
το πόσο καλά αναμένατε να αποδώσετε.



Οι μελλοντικές εκτιμήσεις των αναμενόμενων
εσόδων σας θα είναι πιο ακριβείς, αν μπορείτε να
συγκρίνετε και να αντιπαραβάλετε τα πραγματικά
και τα αναμενόμενα έσοδα. Όσο καλύτερα μπορείτε
να ευθυγραμμίσετε τα αναμενόμενα και τα
προβλεπόμενα έσοδα, τόσο πιο εύκολο θα είναι να
δημιουργήσετε έναν σκόπιμο προϋπολογισμό που
υποστηρίζει τους στόχους σας. Προκειμένου να
επιτευχθεί συνεχής οικονομική ευρωστία, είναι
επίσης σημαντικό να διατηρηθεί μια υγιής ταμειακή
ροή.

Όταν ξεκινάτε μια νέα εταιρεία, θα πρέπει να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους αριθμούς σας, καθώς
χωρίς μια σταθερή βάση πελατών, οι πωλήσεις
μπορεί να είναι απρόβλεπτες.

Αυτό θα σας επιτρέψει να καθορίσετε τη μέση τιμή
που η αγορά-στόχος σας είναι διατεθειμένη να
πληρώσει για παρόμοιες προτάσεις αξίας. Εάν τα
μηνιαία ή ετήσια στοιχεία εσόδων των
ανταγωνιστών σας είναι διαθέσιμα στο κοινό,
μπορείτε επίσης να τα βρείτε μέσω έρευνας αγοράς
για να υπολογίσετε καλύτερα πόσα χρήματα θα
μπορούσατε να κερδίσετε σε μια σχετική αγορά.



Γιατί είστε η καλύτερη ομάδα / εταιρεία για τη
δουλειά, με τα δικά σας λόγια;
Σε ποια ανάγκη απευθύνεται η εταιρεία ή το
προϊόν; Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει;
Τι διακρίνει την εταιρεία σας από τον
ανταγωνισμό (USP); Τι το ξεχωρίζει από τον
ανταγωνισμό;
Η έρευνα και τα δεδομένα που αποδεικνύουν τη
βιωσιμότητα της επιχειρηματικής σας ιδέας
χρησιμεύουν ως απόδειξη.
Ποιοι πόροι χρειάζονται για να τεθεί η
επιχείρηση ή το προϊόν σε δράση;
Ποιες είναι οι πιθανές αποδόσεις των
επενδυτικών και χρηματοδοτικών αιτημάτων
για τους επενδυτές;
Ποια είναι η αγορά-στόχος για το προϊόν ή την
υπηρεσία σας; Ποιες είναι οι αντίπαλες
εταιρείες σας; Τι ξεχωρίζει την εταιρεία σας
από αυτή των αντιπάλων σας;
Ποιος οικονομικός σχεδιασμός και
προϋπολογισμός είναι απαραίτητα για την
έναρξη της επιχείρησής σας;
Ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο
για την ολοκλήρωση του έργου; 

Μια περίληψη του σκοπού μιας
επιχειρηματικής ιδέας:



Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες
τουλάχιστον τριών ατόμων.
Από ένα καπέλο, κάθε ομάδα επιλέγει μια ιδέα
εταιρείας. Εξετάστε την επιχείρηση των
ανεξάρτητων συγγραφέων. Ο συντονιστής
καλείται να επιλέξει όσο το δυνατόν
περισσότερα από αυτά.
Ο χρόνος που διατίθεται σε κάθε ομάδα
συμμετεχόντων για την ανάπτυξη μιας
εκτελεστικής περίληψης της ιδέας της εταιρείας
τους είναι 45 λεπτά. Ο επιμορφωτής θα τους
βοηθήσει να το παράγουν σύμφωνα με τις
προηγούμενες γνώσεις τους.
Κάθε ομάδα κάνει μια παρουσίαση του βήματος
του ανελκυστήρα της σε μια αίθουσα
συνεδριάσεων που περιλαμβάνει τους
συνομηλίκους της και τους fa-cilitator (s).

Μετά από αυτή τη δραστηριότητα θα πρέπει να
δοθεί ένας ενεργοποιητής για να αποκατασταθούν
τα επίπεδα συγκέντρωσης και να επιβεβαιωθεί εκ
νέου η σχέση του προγράμματος με τους μαθητές.

Στη συνέχεια, ο διαμεσολαβητής θα δώσει μια
σύντομη εξήγηση των στοιχείων μιας συνοπτικής
περίληψης.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν
στο επιχειρηματικό σχέδιο του «Εγχειριδίου
παιχνιδιών ρόλων», το οποίο διευκολύνεται ως
εξής:



Οι συμμετέχοντες στην αίθουσα του διοικητικού
συμβουλίου, οι οποίοι αποτελούνται από
συνομηλίκους, ενθαρρύνονται να επικρίνουν
σκληρά το σχέδιο και να προσφέρουν λύσεις σε
τυχόν ζητήματα που παρατηρούν. Τι
λειτούργησε καλά και τι μπορεί να βελτιωθεί θα
πρέπει να διαχωριστεί στα σχόλιά τους. Οι
επιμορφωτές μπορούν να εισέλθουν στη σκηνή
και να παρέχουν καθοδήγηση ανάλογα με τις
ανάγκες.
Μετά τις παραστάσεις, οι συμμετέχοντες
συμμετέχουν σε μια συνεδρία προβληματισμού
και ανασκόπησης για να αξιολογήσουν τα
διδάγματα που αντλήθηκαν. Θα υπάρξει
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με όλους τους
παρευρισκόμενους. Με βάση την αξιολόγηση
της απόδοσής τους, ο συντονιστής θα
κατευθύνει τη δραστηριότητα προβληματισμού,
διασφαλίζοντας ότι θα εκφράσει την εκτίμησή
του για ό,τι πήγε καλά και την εποικοδομητική
κριτική, προκειμένου να διατηρήσει την
εμπιστοσύνη του και να τους παρακινήσει να
συνεχίσουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Σε έναν πίνακα, παρατίθενται τα βασικά σημεία
για να τα βλέπουν και να τα θυμούνται όλοι.

Η σκηνή θα στηθεί στο πλαίσιο της
προετοιμασίας από τους επιμορφωτές, οι
οποίοι θα τακτοποιήσουν τα τραπέζια και τις
καρέκλες σε διάταξη αίθουσας συνεδριάσεων.
Μόλις φτάσουν στη σκηνή, η ομάδα θα αρχίσει
να μιλάει.



Πιστεύετε ότι γνωρίζετε περισσότερα για τη
δημιουργία μιας επιχείρησης; Αν όχι γιατί;
Αισθάνεστε πιο σίγουροι για τη δημιουργία της
δικής σας επιχείρησης; Εάν όχι, πώς θα
μπορούσε αυτό το μάθημα να βοηθήσει
καλύτερα στην επίτευξη αυτού του στόχου;
Καταλαβαίνετε πώς να παράγει έναν
προϋπολογισμό καλύτερα;
Αυτό το μάθημα ανταποκρίθηκε στις
προσδοκίες και τα κίνητρά σας; Αν όχι γιατί;
Πώς ήταν ο τρόπος διδασκαλίας κατά τη
διάρκεια αυτού του μαθήματος; (Βαθμολογία
από 10)
Τι σας άρεσε ιδιαίτερα για το στυλ διδασκαλίας
κατά τη διάρκεια του μαθήματος;
Υπάρχει κάτι που θα μπορούσατε να συστήσετε
στον διαμεσολαβητή για να βελτιώσετε τη
μαθησιακή εμπειρία;
Αισθάνεστε πιο οικονομικά εγγράμματοι;
Αισθάνεστε ότι οι δεξιότητες και οι γνώσεις που
αποκτήσατε σήμερα θα σας βοηθήσουν στον
πραγματικό κόσμο;
Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να αναφέρετε
ότι σας άρεσε ιδιαίτερα στο μάθημα;
Υπάρχει κάτι άλλο που θα αισθανόσασταν ότι
θα βελτίωνε την εμπειρία σας από αυτό το
μάθημα;

Η φόρμα αξιολόγησης θα περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:



ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ

«FinanciaLit4Women: Βελτίωση του
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού για τις γυναίκες
NEET μέσω της μάθησης που βασίζεται στο
παιχνίδι» Το έργο στρατηγικής εταιρικής σχέσης
Erasmus + «Πρόγραμμα σπουδών με εγχειρίδιο»
είναι αποτέλεσμα κοινής εργασίας των εταίρων του
έργου από έξι χώρες: Κύπρος, Εσθονία, Γαλλία,
Ελλάδα, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο το 2020-
2022.

Υπάρχουν αναλύσεις υφιστάμενων δημοσιεύσεων,
πολλές συζητήσεις μεταξύ εταίρων στο διαδίκτυο
και εκτός σύνδεσης, έρευνα με γυναίκες NEET,
έρευνα ομάδας εστίασης, μαθήματα κατάρτισης για
εκπαιδευτές ενηλίκων και γυναίκες NEET και
διαβουλεύσεις με ειδικούς στον χρηματοοικονομικό
αλφαβητισμό και εκπαιδευτές ενηλίκων που
ενδιαφέρονται να πάρουν αυτά τα υλικά για τα δικά
τους εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι εταίροι του
έργου ελπίζουν ότι θα χρησιμοποιήσετε επίσης το
"Πρόγραμμα σπουδών με εγχειρίδιο" μαζί με
παιχνίδια στην εκπαίδευσή σας και θα εργαστείτε
με τις ομάδες-στόχους σας. Όλα τα υλικά και τα
παιχνίδια είναι δυνατόν να υιοθετηθούν από
μαθητές σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και σε
διαφορετικές χώρες.



Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το
έργο στην ιστοσελίδα: 
 https://finlit4women.eu/    
 
και σελίδα στο Facebook: :
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100053078205670

Project partners:

Eesti People to People (Estonia)

STANDOUT (Cyprus)

Innovative Hive (Greece)

Mitra France (France)

Ikkaido Mrtial Arts/INSIDE (Ireland)

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις
των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτήν.

https://finlit4women.eu/

