
Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός :
Βασικές χρηματοοικονομικές γνώσεις 

για νέους-νέες επαγγελματίες 

Μίνα Μισυρλή
Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης



Χρηματοοικονομική διαχείριση  

δεξιότητα 

εξάσκηση

ενδοσκόπηση 



Ποιες αποφάσεις με
οικονομική διάσταση

συναντάτε στη ζωή σας;



Τι πιστεύετε ότι χρειάζεστε για να πάρετε
τις κατάλληλες  χρηματοοικονομικές
αποφάσεις που σας αφορούν;



Σε τι μας ωφελεί ο
χρηματοοικονομικός

αλφαβητισμός;

Ψυχική - Σωματική Υγεία
Προσωπική Ανάπτυξη
Ανεξαρτησία- Διαπροσωπικές Σχέσεις
Ευημερία της Κοινότητας



Μπορείτε να αναγνωρίσετε
 τα κυριότερα εμπόδια που
αντιμετωπίζετε στη διαχείριση των
οικονομικών σας;



συζητήστε τα εμπόδια που
συνήθως συναντάμε
ποιο είναι το επικρατέστερο
στην ομάδα σας; 
ορίστε εκπρόσωπο για να μας
το μεταφέρει

Break out rooms:  8' 

ομάδες των 7-8 ατόμων 



όταν τα ζητάτε
όταν τα ξοδεύετε
όταν τα διαχειρίζεστε 

Πώς νιώθετε όταν συζητάτε
για τα χρήματα;



Ποια προσωπικότητα
χρημάτων νομίζετε ότι σας
αντιπροσωπεύει;



Τι μαθαίνουμε
παρατηρώντας τη σχέση
μας με τα χρήματα;

Ποιες είναι οι αξίες μας
Ποιες είναι οι προσδοκίες μας;
Ποιοι είναι οι φόβοι μας;
Τι πιστεύουμε για εμάς;



πεποιθήσεις
γνώσεις
συναισθήματα

Από τι τελικά επηρεάζονται
οι αποφάσεις μας;

 



Τι να κάνουμε για να
βελτιώσουμε τη σχέση
μας με τα χρήματα;

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες μας

Είμαστε ειλικρινείς

Οι μικρές χαρές είναι σημαντικές



ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  

Εσόδων-Εξόδων-

Υποχρεώσεων



ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
Φυσικό & Ψηφιακό Αρχείο

Βεβαιώσεις Αποδοχών

Λογαριασμοί που πρέπει να πληρωθούν

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

Μισθωτήρια-Τίτλοι Ιδιοκτησίας

Συμβάσεις Δανείων

Αποδείξεις-Εγγυήσεις



Οργάνωση Τραπεζικών Λογαριασμών

Έλεγχος για κινήσεις λογαριασμών-καρτών

Αδρανείς λογαριασμοί

Κάρτες που δεν χρησιμοποιούμε- Συνδρομές- Κόστος

Πάγιες Εντολές που "ξεχάστηκαν"

Έξοδα για την τήρηση λογαριασμών



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

 τα Έσοδα : σταθερά,
μεταβλητά, πότε
εισπράττονται
τα  Έξοδα :
επαναλαμβανόμενα και
σχολαστική καταγραφή
ακόμη και μικρών εξόδων

Δημιουργία Λίστας με

 τα Χρέη : δάνεια , κάρτες,
δανεικά από φίλους-
συγγενείς



Γνωρίζεις....
πόσα  είναι 
τα χρέη σου; 

πόσα θα χρειαστείς
 για τη σύνταξή σου; 

τα ετήσια 
έξοδά σου; 

πώς θα ανταποκριθείς σε
μια έκτακτη ανάγκη που θα

χρειαστείς οικονομική
υποστήριξη; 

αν δικαιούσαι 
κάποιο επίδομα ; 

πόσο
φορολογείσαι ; 

ποιος-α θα πάρει 
αποφάσεις αν εσύ δεν

είσαι σε θέση;
τους στόχους σου; 



Οι στόχοι μου

Προσωπικοί

Επαγγελματικοί

Εκπαιδευτικοί

Οικογενειακοί

Ψυχαγωγικοί



ποιες είναι οι συνθήκες της ζωής μου τώρα;

πώς θέλω να
ζω στα 

30, 40, 50....;

ποιο οικονομικό επίτευγμα 

θα μου έδινε χαρά;

ποιο οικονομικό πρόβλημα θέλω
να καλύψω στο μέλλον;



Η χρονική διάσταση των στόχων 

Βραχυπρόθεσμοι

Μεσοπρόθεσμοι

Μακροπρόθεσμοι



Tο  b u d g e t  μου

Specific

Measurable

Attainable

Realistic

Time bounded

S.M.A.R.T. στόχοι : 



Tο  b u d g e t  μου

- Έσοδα 
- Έξοδα
- Υποχρεώσεις
- Αποταμίευση



Τι διάρκεια αφορά το budget; 
 



Πώς αντιστοιχίζονται 

Τι διαπιστώνουμε για τις        

 υποχρεώσεις μας;

Έχουμε επαρκή ρευστότητα;

        τα έσοδα με τα έξοδα;



Ελέγχω ανά διαστήματα το
πλάνο μου



Ο ρόλος των άλλων

Ποιοι είναι οι κοινοί στόχοι μας;

Πώς θα αναθέσουμε ρόλους;

Πώς θα αποφασίζουμε;



Μίνα Μισυρλή
Οικονομολόγος-

Σύμβουλος Ανάπτυξης


