
 
 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Έλα λέν, πξσηνπνξηαθφ πξφγξακκα ρξεκαηννηθνλνκηθήο εθπαίδεπζεο κέζσ δηαδηθηχνπ, κε ηίηιν 

moneypedia, βξίζθεηαη απφ ζήκεξα ζηε δηάζεζε φισλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ίληεξλεη, θαη ηδηαίηεξα ησλ 

λέσλ, παξέρνληαο αλνηρηή, εχιεπηε θαη εχθνια πξνζβάζηκε πιεξνθφξεζε, ζεσξεηηθή αιιά θαη 

ρξεζηηθή, γηα ηξαπεδηθά θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα θαζψο κηα εηζαγσγή ζηε λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηα βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμή ηεο.  

 

Ο ηζηφηνπνο www.moneypedia.gr είλαη κηα πξσηνβνπιία ηεο Eurobank EFG ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, πνπ απεπζχλεηαη θαηεμνρήλ ζηνπο λένπο ειηθίαο 18-25 εηψλ, 

αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Σηε δηεχζπλζε απηή, γηα 

πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κέζα ζε κηα ηζηνζειίδα έλαο λένο κπνξεί λα βξεη φιε ηελ 

απαξαίηεηε αιιά θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ην ρξήκα θαη πψο απηφ ιεηηνπξγεί, 

φπσο θαη γηα ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Μπνξεί επίζεο κε εχρξεζηα 

ειεθηξνληθά εξγαιεία λα εμνηθεησζεί κε ηηο βαζηθέο, αιιά θαη ηηο πην ζχλζεηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο, λα νξγαλψζεη ηα νηθνλνκηθά ηνπ θαη λα βξεη ζπκβνπιέο γηα λα αλνίμεη ή λα επεθηείλεη 

κηα δηθή ηνπ επηρείξεζε. Τν moneypedia πινπνηήζεθε απφ ην ΟΠΑ, κε ηε ζηήξημε ηεο Eurobank 

EFG. 

 

Παξνπζηάδνληαο ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηζηνρψξνπ, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Γηθηχνπ 

Καηαζηεκάησλ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG θ. Μηράιεο Βιαζηαξάθεο επηζήκαλε φηη ζχκθσλα κε 

έξεπλεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ην επίπεδν γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ελφο κέζνπ θαηαλαισηή ζε ζέκαηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο αιιά θαη ζε βαζηθέο νηθνλνκηθέο έλλνηεο είλαη πνιχ ρακειφ. «Η 

πξαγκαηηθφηεηα απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2008 θάλνπλ απνιχησο αλαγθαία ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ρξεκαηννηθνλνκηθήο γλψζεο θαη ζπλείδεζεο», ηφληζε ν θ. Βιαζηαξάθεο. 

 

Ο θαζεγεηήο θ. Γξεγφξεο Πξαζηάθνο, ν νπνίνο θαηά ηε ζεηεία ηνπ σο πξχηαλεο ηνπ ΟΠΑ είρε 

θεληξηθφ ξφιν ζηε ζχιιεςε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο moneypedia.gr, αλέθεξε φηη ν ίδηνο 

ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλε ηελ πξσηνβνπιία εθηηκψληαο ηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο δεζκψλ αλάκεζα 

ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. «Η ζπλεξγαζία κεηαμχ Παλεπηζηεκίσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ είλαη θξίζηκε», είπε ν θ. Πξαζηάθνο.  

 

Τελ moneypedia.gr παξνπζίαζαλ νη θθ. Δηξήλε Βνπδνχξε θαη Γεξάζηκνο Σαπνπληδφγινπ, θαζεγεηέο 

ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, νη νπνίνη ζπλέζεζαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ ηα θείκελα θαη 

ζπλνιηθά ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηνηφπνπ. «Γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε ρξεηαδφκαζηε ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζα παξάγνπλ θαη πξνσζήζνπλ δηεζλψο ηα πξντφληα ηνπο ζην λέν πεξηβάιινλ, 

ρξεηαδφκαζηε λένπο εμσζηξεθείο επηρεηξεκαηίεο κε δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ», αλέθεξε ζηελ 

παξνπζίαζή ηεο εθ κέξνπο θαη ησλ δχν ε θα Βνπδνχξε. «Η επηρεηξεκαηηθφηεηα», ηφληζε, 

http://www.moneypedia.gr/


 
«πξνυπνζέηεη θαιιηέξγεηα επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο, αλάιεςε θηλδχλνπ θαη εθπαίδεπζε ζε ζσζηή 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο». 


