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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  
Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Νικόλαος Δ. 
Φίλιππας 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Νικόλαος Δ. 
Φίλιππας 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

6944286743- 2104142168 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Τίτλος προγράμματος PERSONAL FINANCE 
Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

202 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 
(μήνες, διδακτικές ώρες) 

Μήνες: Τρεις (3) 
Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 50 ώρες 
(συμπεριλαμβάνεται τρίωρη εξέταση) 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

Όλους τους ενήλικους πολίτες της χώρας 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνική 
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και 
στο διαδίκτυο, επαρκής γνώση χειρισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατοχή 
λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email) 
 

Μέθοδος υλοποίησης 

 

Μικτό 

 

Διαδικασία παρακολούθησης  
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, 
στα e-learning: καταγραφή ωρών 
παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

1. Πρώτη Διάλεξη από τον καθηγητή 

χρηματοοικονομικής και επιστημονικό 

υπεύθυνο του προγράμματος Ν.Φίλιππα: Η 

Ελλάδα και οι τελευταίες εξελίξεις μετά τον 

Κορωνιό. 

Τρεις (3) ώρες 

2. Personal Finance: Τι είναι το Personal 

Finance, μια ολιστική προσέγγιση; Ποιες είναι 

οι συνιστώσες του και γιατί είναι πλέον 

απαραίτητη δεξιότητα για τον 21ο αιώνα. 

Πως συμβάλει στην επίτευξη των 

προσωπικών, χρηματοοικονομικών και άλλων 

στόχων μας; 

Πέντε (5) ώρες 

3. Βασικές οικονομικές έννοιες: Οι έννοιες 

που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε σε ένα 

Πέντε (5) ώρες 
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παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον για να προστατέψουμε και να 

διατηρήσουμε το εισόδημα και την ποιότητα 

ζωής της οικογένειας μας. ΑΕΠ, κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ, Δείκτης Χρηματοοικονομικής Υγείας, 

Ανεργία, Δημόσιο Χρέος, Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή, Επιτόκια, Συναλλαγματική 

ισοτιμία 

4. Στοχεύοντας στην μεγάλη εικόνα: Ένας 

ολοκληρωμένος οδηγός που έχει σκοπό την 

ευημερία μας (wellbeing). 

Χρηματοοικονομικές ανάγκες, 

χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και η 

θεωρία του κύκλου ζωής. 7 

χρηματοοικονομικοί στόχοι που μπορείτε να 

βάλετε και να πετύχετε! Δράσεις για την 

μείωση του χρηματοοικονομικού άγχους 

(financial stress) 

Πέντε (5) ώρες 

5.Βασικές έννοιες του σύγχρονου 

νοικοκυριού: Προγραμματίζω, Αποταμιεύω, 

καταναλώνω, επενδύω, δωρίζω. Τα 5 

απαραίτητα βήματα για να γίνουμε 

χρηματοοικονομικά ανεξάρτητοι 

Έξι (6) ώρες 

6.Κατανοώντας τις επενδύσεις με απλά 

λόγια: Βασικές επενδυτικές έννοιες και 

χαρακτηριστικά εναλλακτικών επενδύσεων. 

Τι είναι οι μετοχές, τα έντοκα γραμμάτια 

δημοσίου (ΕΓΕΔ), τα ομόλογα, τα Αμοιβαία 

Κεφάλαια. Υπάρχουν ασφαλείς επενδύσεις 

και ασφαλείς επενδυτικές στρατηγικές; Ένας 

λεπτομερής οδηγός για την προστασία των 

επενδύσεων σας 

Πέντε (5) ώρες 

7.Χρηματοοικονομικός και Συνταξιοδοτικός 

Αλφαβητισμός: Ένας χρηματοοικονομικός 

οδηγός για την κατανόηση των κινδύνων και 

των ευκαιριών που μας παρέχει ένα 

πολύπλοκο χρηματοοικονομικό σύστημα για 

όλη την διάρκεια της ζωής μας 

Πέντε (5) ώρες 

8.Πως τα συναισθήματα, τα στερεότυπα και 

η άγνοια, μας οδηγούν σε λάθος 

επενδυτικές επιλογές: Ελαχιστοποιείστε τα 

σφάλματα και επενδύστε με βάση τις 

προσωπικές σας ανάγκες 

Πέντε (5) ώρες 

9.Η ψηφιακή εποχή είναι εδώ!: POS, E-

Banking, E-Wallet, Bitcoin, Robots, 

Αυτοοδηγούμενα οχήματα, Online Shopping, 

Virtual Shopping, Augmented Reality, κλπ 

 

 

Πέντε (5) ώρες 
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10. Δεύτερη Διάλεξη από τον καθηγητή 

χρηματοοικονομικής και επιστημονικό 

υπεύθυνο του προγράμματος Ν.Φίλιππα: Η 

παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα 

μετά τον κορωνοϊό. Ποιοι μπορεί να είναι οι 

Μαύροι κύκνοι (Black Swan) και οι Γκρι 

ρινόκεροι (Gray Rhino) του μέλλοντος 

Τρεις (3) ώρες 

11. Εξετάσεις προγράμματος Τρεις (3) ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 
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Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

 
Το Personal Finance αποτελεί τον κυρίαρχο όρο ο 

οποίος καλύπτει τις διάφορες πτυχές της διαχείρισης των 

χρημάτων μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποταμίευση 

και στην επένδυση. Συμπυκνώνει το σύνολο των 

χρηματοοικονομικών  γνώσεων και δράσεων  που 

αφορούν τόσο στο άτομο (personal finance) όσο και στην 

οικογένεια (family finance). Στα πλαίσια μιας ολιστικής  

χρηματοοικονομικής προσέγγισης το Personal Finance 

περιλαμβάνει την δημιουργία  εισοδήματος  (income), την 

«έξυπνη»  κατανάλωση (spending), την κατάρτιση και την 

πιστή εφαρμογή ενός   προϋπολογισμού (budgeting), τις 

σχέσεις μας με τις  τράπεζες  (banking), την προστασία μας 

μέσα από την ασφάλιση (insurance), το ύψος και την 

διαχείριση των  στεγαστικών δανείων (mortgage loans), τις 

επενδύσεις (investments), τον προγραμματισμό για την 

συνταξιοδότηση  (retirement  planning), τον  σωστό 

προγραμματισμό των φόρων  (tax planning) και  

γενικότερα την βέλτιστη διαχείριση της  περιουσίας μας.  

Στην Ελλάδα κανένα Πανεπιστήμιο δεν προσφέρει 

ολιστικές σχετικές γνώσεις στο ιδιαίτερης σπουδαιότητας 

για την ποιότητα της ζωής μας αντικείμενο του Personal 

Finance . Το ίδιο συμβαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο αν 

εξαιρέσουμε την Αμερική.  

Η σωστή διαχείριση  των χρημάτων μας  τόσο για 

τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις αναδεικνύεται 

πλέον ως πρωτεύον θέμα λόγω της παγκόσμιας 

υπερχρέωσης και της πρόσφατης πανδημίας, γι' αυτό και 

είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τις χρηματοοικονομικές 

μας γνώσεις μακριά από τις παγίδες του λαϊκισμού και της 

ημιμάθειας . 

Ο βασικός  λοιπόν σκοπός του Personal Finance 

είμαστε εμείς! Επενδύουμε λοιπόν στον εαυτό μας, στην 

εκπαίδευση μας, στις εμπειρίες μας, στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων  που θα ενισχύσουν τα εφόδια και θα 

πετύχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.  

Η βελτίωση της χρηματοοικονομικής μας υγείας 

και η επίτευξη της χρηματοοικονομικής μας  

ανεξαρτησίας, θα οδηγήσουν στην μείωση του 

χρηματοοικονομικού μας άγχους και σε μια καλύτερη 

ποιότητα ζωής, που είναι τελικά ο βασικός σκοπός του 

ανθρώπου.  
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Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

         Γνωστικές Δεξιότητες 
(γνωστικές, 

συμπεριφορές/στάσεις, 
ψυχοκινητικές κ.α.)                                     

(ικανότητα συλλογής, οργάνωσης 
και ανάλυσης δεδομένων μέσα από 
παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, 

ιεράρχησης, πχ να γνωρίζω τι 
σημαίνει κάτι, να αντιλαμβάνομαι τι 

θα προκύψει εάν..., ικανότητα 
αξιοποίησης των γνωστικών και 
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, σε διάφορες 

καταστάσεις και εκτός εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, διαμόρφωση 

νοοτροπίας, ικανότητα χρήσης των 
ερεθισμάτων τα οποία εξελίσσονται 

σε κινητήρια δραστηριότητα, να 
μπορώ να αναλάβω, να επιλέξω, να 

περιγράψω κάτι)  

 Να κατανοήσουν το σύγχρονο παγκόσμιο και 

εγχώριο οικονομικό περιβάλλον και την 

ανακατανομή που έχει γίνει στον πλούτο με την 

μεταφορά του από την Δύση στην Ανατολή.  

 

 Να εξοικονομήσουν πόρους μέσω της προσεκτικής 

και έξυπνης κατανάλωσης, χρησιμοποιώντας πιο 

αποτελεσματικά τα χρήματα τους 

 

 Να κατανοήσουν τις έννοιες της 

χρηματοοικονομικής υγείας, της 

χρηματοοικονομικής ευημερίας και του 

χρηματοοικονομικού άγχους 

 

 Να προστατεύουν τα χρήματα τους ή και την 

περιουσία τους υιοθετώντας ασφαλείς 

επενδυτικές επιλογές, κατασκευάζοντας ένα 

χαρτοφυλάκιο με διεθνική και διαχρονική 

διασπορά του κινδύνου  

 

 Nα κατανοήσουν τις παγίδες ενός πολύπλοκου 

χρηματοπιστωτικού συστήματος το οποίο έχει 

οδηγήσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα 

κράτη σε υπερχρέωση, αλλά και σε επενδυτικά 

σφάλματα τα οποία επηρεάζουν, την ψυχολογία 

και την ποιότητα της ζωής τους 

 

  Να μάθουν να ασφαλίζουν τα πολύτιμα 

περιουσιακά τους στοιχεία, όπως την οικία τους 

αλλά και την ίδια τους την ζωή, αφού είναι ότι πιο 

πολύτιμο έχουμε. Να γίνει κατανοητή η 

σημαντικότητα της αποταμίευσης και η 

αναγκαιότητα δημιουργίας  ενός κεφαλαίου 

έκτακτης ανάγκης (emerging fund) 
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 Να κατανοήσουν ποιος είναι ο ρόλος των 

συναισθημάτων (emotions)  και των στερεοτύπων 

και πως αυτά επηρεάζουν τις επενδυτικές 

συμπεριφορές 

 Να κατανοήσουν την σημασία της ποιότητας ζωής 

σε όλο το εύρος της (Wellbeing), ιδιαίτερα που 

σήμερα το προσδόκιμο ζωής αναμένεται να 

αυξηθεί τα επόμενα χρόνια σημαντικά (Longevity) 

 Να προετοιμαστούν για την νέα ψηφιακή 

πραγματικότητα 

 Να κατανοήσουν πώς θα διαμορφωθεί η μετά τον 

επόμενη κορωνοϊό περίοδος τόσο στην Ελλάδα 

όσο και παγκοσμίως 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & 
τίτλος 

Εκπαιδευτ
ικών 

Υποενοτή
των 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζονται 
οι βασικές 
ικανότητες που 
δημιουργούνται 
από το 
πρόγραμμα και 
γίνεται, αν είναι 
δυνατόν, 
διάκριση μεταξύ 
των γενικών και 
ειδικών 
ικανοτήτων, που 
είναι οι πλέον 
σχετικές για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   

Θεωρί
α 

Πρακτι
κή 

Δια ζώσης 
διδασκαλία 
στην τάξη 

Από 
απόσταση  

(e-learning) 

1. Πρώτη Διάλεξη 

από τον καθηγητή 

χρηματοοικονομικής 

και επιστημονικό 

υπεύθυνο του 

προγράμματος 

Ν.Φίλιππα: Η Ελλάδα 

και οι τελευταίες 

εξελίξεις μετά τον 

Κορωνιό. 

3 
ώρες 

 3 ώρες    

2. Personal Finance: 

Τι είναι το Personal 

Finance, μια ολιστική 

προσέγγιση; Ποιες 

είναι οι συνιστώσες 

του και γιατί είναι 

πλέον απαραίτητη 

δεξιότητα για τον 21ο 

αιώνα. Πως συμβάλει 

στην επίτευξη των 

προσωπικών, 

χρηματοοικονομικών 

και άλλων στόχων 

μας; 

4 
ώρες 

1 ώρα  5 ώρες   
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3. Βασικές 

οικονομικές έννοιες: 

Οι έννοιες που πρέπει 

όλοι να γνωρίζουμε 

σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο 

ανταγωνιστικό 

περιβάλλον για να 

προστατέψουμε και 

να διατηρήσουμε το 

εισόδημα και την 

ποιότητα ζωής της 

οικογένειας μας. ΑΕΠ, 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 

Δείκτης 

Χρηματοοικονομικής 

Υγείας, Ανεργία, 

Δημόσιο Χρέος, 

Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή, 

Επιτόκια, 

Συναλλαγματική 

ισοτιμία 

4 
ώρες 

1 ώρα  5 ώρες   

4. Στοχεύοντας στην 

μεγάλη εικόνα: Ένας 

ολοκληρωμένος 

οδηγός που έχει 

σκοπό την ευημερία 

μας (wellbeing). 

Χρηματοοικονομικές 

ανάγκες, 

χρηματοοικονομικός 

σχεδιασμός και η 

θεωρία του κύκλου 

ζωής. 7 

χρηματοοικονομικοί 

στόχοι που μπορείτε 

να βάλετε και να 

πετύχετε! Δράσεις για 

την μείωση του 

χρηματοοικονομικού 

άγχους (financial 

stress) 

4 
ώρες 

1 ώρα  5 ώρες   



10 

 

5. Βασικές έννοιες 

του σύγχρονου 

νοικοκυριού: 

Προγραμματίζω, 

Αποταμιεύω, 

καταναλώνω, 

επενδύω, δωρίζω. Τα 

5 απαραίτητα βήματα 

για να γίνουμε 

χρηματοοικονομικά 

ανεξάρτητοι 

4 
ώρες 

1 ώρα  5 ώρες   

6Κατανοώντας τις 

επενδύσεις με απλά 

λόγια: Βασικές 

επενδυτικές έννοιες 

και χαρακτηριστικά 

εναλλακτικών 

επενδύσεων. Τι είναι 

οι μετοχές, τα έντοκα 

γραμμάτια δημοσίου 

(ΕΓΕΔ), τα ομόλογα, 

τα Αμοιβαία 

Κεφάλαια. Υπάρχουν 

ασφαλείς επενδύσεις 

και ασφαλείς 

επενδυτικές 

στρατηγικές; Ένας 

λεπτομερής οδηγός 

για την προστασία 

των επενδύσεων σας 

5 
ώρες 

1 ώρα  6 ώρες   

7. 
Χρηματοοικονομικός 

και Συνταξιοδοτικός 

Αλφαβητισμός: Ένας 

χρηματοοικονομικός 

οδηγός για την 

κατανόηση των 

κινδύνων και των 

ευκαιριών που μας 

παρέχει ένα 

πολύπλοκο 

χρηματοοικονομικό 

σύστημα για όλη την 

διάρκεια της ζωής μας 

4 
ώρες 

1 ώρα  5 ώρες   
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8. Πως τα 

συναισθήματα, τα 

στερεότυπα και η 

άγνοια, μας οδηγούν 

σε λάθος επενδυτικές 

επιλογές: 

Ελαχιστοποιείστε τα 

σφάλματα και 

επενδύστε με βάση 

τις προσωπικές σας 

ανάγκες 

4 
ώρες 

1 ώρα  5 ώρες   

9. Η ψηφιακή εποχή 

είναι εδώ!: POS, E-

Banking, E-Wallet, 

Bitcoin, Robots, 

Αυτοοδηγούμενα 

οχήματα, Online 

Shopping, Virtual 

Shopping, Augmented 

Reality, κλπ 

4 
ώρες 

1 ώρα  5 ώρες   

10. Δεύτερη Διάλεξη 

από τον καθηγητή 

χρηματοοικονομικής 

και επιστημονικό 

υπεύθυνο του 

προγράμματος 

Ν.Φίλιππα: Η 

παγκόσμια 

οικονομική 

πραγματικότητα 

μετά τον κορωνοϊό. 

Ποιοι μπορεί να είναι 

οι Μαύροι κύκνοι 

(Black Swan) και οι 

Γκρι ρινόκεροι (Gray 

Rhino) του μέλλοντος 

4 
ώρες 

1 ώρα     

11. Εξετάσεις 

προγράμματος 
3 
ώρες 

  3ώρες   

 

                                                                   

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

1.Ερωτήσεις αυτό αξιολόγησης σε κάθε 
διδακτική ενότητα 
  2.Σύντομη εξέταση ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής σε  κάθε διδακτική 
ενότητα (ηλεκτρονικά) 
3.Μελέτη Περίπτωσης Case studies σε 
κάθε διδακτική ενότητα 
4.Τελική εξέταση προγράμματος 
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Εκπαιδευτές 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών 1. Νικόλαος Φίλιππας 

2. Δημήτριος Γεωργακέλλος 
2. Σόλων Ανδρονής 

Ιδιότητες εκπαιδευτών  

Προσόντα εκπαιδευτών 

1. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής 
τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Πανεπιστημίου Πειραιά 

2. Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Πανεπιστημίου Πειραιά 

3. MSc Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου 
Πειραιά 
 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 
Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

Ναι εφόσον υπάρχουν 

 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
Κόστος συμμετοχής 350 ευρώ  

 
Εκπτωτική πολιτική Εκπτωτική πολιτική: για άνεργους 

έκπτωση 25%,για ομαδικές συμμετοχές 
πάνω από δέκα άτομα έκπτωση 20% και 
φοιτητές υπό περιπτώσεις 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) Άπαξ 
 

Συνεργασίες 
Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


