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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Εισαγωγή  

 

Ο όρος «προϋπολογισμός» έχει πολλές σημασίες, δηλώνει την 

πράξη του προϋπολογίζω, είναι ο εκ των προτέρων υπολογισμός, 

επίσης άλλη σημασία του είναι ως ο πίνακας όπου προβλέπονται τα 

ετήσια έσοδα και έξοδα οικονομικού οργανισμού και τέλος άλλη 

σημασία του είναι ως το σύνολο των εσόδων και εξόδων ατόμου. 

Εμείς στην εργασία μας θα προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε εκ των 

προτέρων το σύνολο των εσόδων και εξόδων διαφόρων περιπτώσεων 

(ατόμων) που εμείς επιλέξαμε, και πιο συγκεκριμένα θα μελετήσουμε 

περιπτώσεις οικογενειακών προϋπολογισμών.  

Όσον αφορά την επιλογή των ατόμων που θα εξετάσουμε τον 

προϋπολογισμό τους, μετά από αρκετές σκέψεις, και συζητήσεις 

καταλήξαμε στο να πάρουμε όσο το δυνατό τις πιο γενικές 

περιπτώσεις ώστε να καλύψουμε ευρύ φάσμα. Τεχνικά είναι αδύνατο 

να καλύψουμε όλες  τις δυνατές πιθανότητες και εξαιρέσεις. Έτσι  

παραμείναμε στο γενικό: πήραμε λοιπόν δύο μεγάλες κατηγορίες 

εργαζομένων, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους ελεύθερους 

επαγγελματίες. Στη συνέχε ια όσον αφορά την οικογενειακή τους 

κατάσταση πάλι πήραμε αντιπροσωπευτικά δείγματα, πήραμε 

εργένηδες, παντρεμένους και παντρεμένους με παιδιά. Αυτά όσον 

αφορά το δείγμα μας, τώρα για να μαζέψουμε πληροφορίες ώστε να 

βρούμε και να υπολογίσουμε τα πιθανά εισοδήματα ενός ατόμου ή 

μιας οικογένειας, αλλά και τα έξοδά τους. Επίσης, αναζητήσαμε 

πληροφορίες στην αρχή από το δικό μας κύκλο, τα έσοδα των 

οικογενειών μας, τα έξοδά τους, τι  πληρώνουν σε διάφορους 

λογαριασμούς κλπ. Ακόμα ρωτήσαμε διάφορους μας γνωστούς  που 

εμπίπτουν στις κατηγοριοποιήσεις που κάναμε. Μετά για να γίνουμε 

πιο συγκεκριμένοι όσο φυσικά μας επιτρεπόταν, μαζέψαμε στοιχεία 

για τους μισούς από εφημερίδες, από διάφορα έντυπα, κάναμε και μια 
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επίσκεψη στα γραφεία της Εφορίας, αλλά σημαντικές πληρο φορίες 

μας έδωσε ένας λογιστής και έτσι αρχίσαμε. Θερμές ευχαριστίες σε 

όλους όσους μας βοήθησαν.  

Τέλος να προσθέσουμε ότι τα ποσά που παρουσιάζονται είναι 

κάπως στρογγυλοποιημένα για να γίνονται πιο εύκολα οι πράξεις. 

Κάτι άλλο που πρέπει να λάβουμε υπόψη  μας και το πράξαμε είναι ότι 

τα στοιχεία που δηλώνονται μερικές φορές δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα επακριβώς, π.χ. δηλώνουν πιο λίγο εισόδημα για να 

γλιτώσουν φόρο ή υποκρύπτουν άλλες πηγές εισοδημάτων που μπορεί 

να έχουν. Έτσι δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι για την 

εγκυρότητα των στοιχείων μας, όπως είπαμε, και πιο πάνω είναι 

αντιπροσωπευτικά, δεν είναι απόλυτα ακριβή.  
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Τρόπος οργάνωσης της δραστηριότητας  

 

Το θέμα που είχαμε να διαπραγματευτούμε ήταν ο 

οικογενειακός προϋπολογισμός. Το πρώτο πράγμα που μας ήρθε στο 

μυαλό ακούγοντας για τον οικογενειακό προϋπολογισμός ήταν ότι θα 

είχαμε να ασχοληθούμε με οικογένειες και με τον υπολογισμό των 

εξόδων τους, αλλά και των εσόδων τους. Στη συνέχεια κάναμε 

μερικές σκέψεις,  είπαμε ότι θα πάρουμε διάφορες οικογένειες, 

υποθετικές και θα τις τροποποιήσουμε ανάλογα ώστε με την ανάλυση 

που θα κάναμε να καλύπταμε ένα αρκετά μεγάλο φάσμα.  

Υποθέσαμε ότι υπάρχουν άπειρες οικογενειακές καταστάσεις 

και η μια διαφέρει από την άλλη ανάλο γα, μπορεί λίγο αλλά μπορεί  

και να απέχουν αρκετά η μια από την άλλη. Σκεφτήκαμε να τις  

εντάξουμε σε ευρύτερες κατηγορίες, π.χ.  ένα άτομο να είναι εργένης, 

δηλαδή χωρίς εξαρτώμενα άτομα από αυτόν, να είναι παντρεμένος -η, 

να είναι παντρεμένος -η με παιδιά κλπ. Επίσης ο σύζυγος να δουλεύει 

ή να μην δουλεύει. Έτσι κάναμε κάποιες κατηγοριοποιήσεις γενικές 

ώστε να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Παράλληλα το άλλο πρόβλημα 

που μας απασχόλησε ήταν με τι επάγγελμα θα ασχολείται ο καθένας, 

εδώ χωρίσαμε τον ιδιωτικό τομέα από τον δημόσιο τομέα, έτσι 

δημιουργήθηκαν δύο κατηγορίες. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τι  

έσοδα θα έχει η κάθε οικογένεια, αν θα έχει π.χ. ακίνητη περιουσία, 

αν την ενοικιάζει, αν έχει άλλα έσοδα κλπ. Τώρα όσο αφορά τα έξοδα 

που θα έχει η κάθε οικογένεια τα υπολογίσαμε βάση πραγματικών 

γεγονότων, υπολογίσαμε τους φόρους, τη ΔΕΗ, τα κοινόχρηστα, 

τηλέφωνα, ενοίκια, διάφορες δόσεις αυτοκινήτου, σπιτιού κλπ. 

Ανάλογα της κάθε οικογένειας βάλαμε τα δικά της έξοδα, βάση του τι  

στόχους και επιδιώξεις έχει π.χ.  μπορεί  να θέλει να αγοράσει 

αυτοκίνητο, σπίτι, ή να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι ή να έχει οφειλές 

σε δάνεια.  
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Στην αρχή λοιπόν κάναμε μερικές κατηγοριοποιήσεις,  αλλά 

όπως προέκυψε στην συνέχεια, φανερώνονται και άλλα στοιχεία που 

μας οδηγούν σε άλλες κατηγορίες, άρα το θέμα μας θα κάλυπτε 

αρκετό χώρο. Επίσης σκεφτήκαμε ότι για να γίνει προϋπολογισμός για 

μια οικογένεια, μπορεί να γίνει μηνιαίος, αλλά και ετήσιος. Εμείς θα 

προτιμήσουμε τον ετήσιο (θα βασιστούμε στα στοιχεία του μηνιαίου 

και θα προεκτείνουμε).  Τέλος μπορεί να υπάρχουν και έκτακτα 

περιστατικά που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Έτσι σιγά -σιγά 

έχοντας μια πορεία στο μυαλό μας, ξεκινήσαμε με το project μας 

αναζητώντας τις περιπτώσεις που θα παίρναμε. Φυσικά ζητήσαμε 

πληροφορίες εκτός από τις  εφημερίδες και περιοδικά, από την 

οικογένεια μας, σε πιο ειδικούς όπως π.χ.  λογιστές για να μας πουν το 

φόρο που αναλογεί σε κάθε περίπτωση.  

Τα βήματα λοιπόν που θα ακολουθήσουμε είναι (κατά σειρά 

προτεραιότητας):  

-  Επιλογή του δείγματος μας  

-  Προσδιορισμός της οικογενειακής  τους κατάστασης  

-  Προσδιορισμός του εισοδήματος (εσόδων) μιας οικογένειας καθώς 

και του επαγγέλματος με το οποίο ασχολείται, αν ανήκει στο 

δημόσιο τομέα ή τον ιδιωτικό.  

-  Προσδιορισμός των εξόδων –  δαπανών μιας οικογένειας ανάλογα 

με το τι επιδιώξεις  και στόχους έχει.  

-  Σύγκριση των διαφόρων περιπτώσεων ανάμεσα στο ιδιωτικό και το 

δημόσιο, καταγραφή των διαφορών, οπτικοποίηση των 

αποτελεσμάτων.  

-  Να δούμε πως θα ανταποκριθεί ο προϋπολογισμός σε διάφορα 

έκτακτα συμβάντα.  

-  Διάφορες οδηγίες πώς να μην βγούμε εκτός πρ οϋπολογισμού  

-  Άλλος ένας στόχος μας θα είναι η επιδέξια χρήση αριθμητικών 

πράξεων, η χρήση ποσοστών και η ερμηνεία διαγραμμάτων για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων με ευκρίνεια.  

Όσον αφορά την επιλογή των περιπτώσεων που θα πάρουμε, 

αποφασίσαμε ως προς τον  αριθμό να είναι έξι περιπτώσεις και μετά 
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να γίνουν οι υποδιαιρέσεις ανάλογα. Δηλαδή θα πάρουμε δύο 

περιπτώσεις εργένηδων, δύο περιπτώσεις παντρεμένων χωρίς παιδιά 

και δύο περιπτώσεις παντρεμένων με παιδιά. Έτσι θα έχουμε 3 

κατηγορίες αλλά στην ουσία θα εί ναι έξι γιατί στη μια από τις 2 

περιπτώσεις το επάγγελμα του θα ανήκει στο δημόσιο τομέα, και στην 

άλλη στον ιδιωτικό. Έτσι θα έχουμε ένα εργένη που θα είναι ιδιώτης, 

έναν εργένη που θα είναι δημόσιος υπάλληλος, παντρεμένους που θα 

δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, παντρεμένους που θα δουλεύουν στον 

δημόσιο τομέα, και αντίστοιχα παντρεμένους με παιδιά που θα 

δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και άλλους που θα δουλεύουν στον 

δημόσιο τομέα.  

Ας το δούμε αυτό στην πράξη για να το καταλάβουμε καλύτερα.  

Περιπτώσεις :  

Ι.  Δημόσιος τομέας –  εργένισσα  

Μια πρωτοδιόριστη εκπαιδευτικός, ανύπαντρη η οποία έχει  

διοριστεί σε χωριό. Το μηνιαίο εισόδημα της είναι 821€, επίσης έχει  

ως απολαβές και δώρα Χριστουγέννων –  Πάσχα και καλοκαιριού τα 

οποία ανέρχονται σε 1232€. Από τα πιο πάνω έχουν αφαιρεθεί οι 

φόροι, μιλάμε δηλαδή για καθαρό εισόδημα. Τα μηνιαία έξοδα της  

είναι ενοίκιο 165€, ΔΕΗ 29€ το δίμηνο, κινητό 58€, νερό 15€ το 

δίμηνο, κοινόχρηστα 32€, δόση δανείου 147€, service αυτοκινήτου 

88€ ανά 4 μήνες, ασφάλεια τέλη 440€, βενζίνη 44€, ψυχαγωγία 120€, 

supermarket 120€ και τέλος για διακοπές 600€ το χρόνο, για ρούχα 

800€ το χρόνο και για παπούτσια 200€.  

*Έχει αγοράσει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και δίνει δόση 

σε δάνειο γι’ αυτό 147€ το μήνα.  

*Η ιατρική ασφάλιση αφαιρείται αυτόματα  από το μισθό.  

-  Να ετοιμαστεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός.  

-  Ελέγχετε κατά πόσο τα έσοδα της καλύπτουν τα έξοδα της.  Εάν 

ήθελε να κάνει αποταμίευση 600€ το χρόνο τι θα μπορούσε να 

αφαιρέσει από τον οικογενειακό προϋπολογισμό της ώστε να το 

πραγματοποιήσει αυτό; Θα μπορούσε να αποταμιεύσει περισσότερα;  
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ΙΙ.  Ιδιωτικός τομέας –  εργένης  

Ο x έχει δική του επιχείρηση, είναι επιπλοποιός.  Τα έσοδά της 

επιχείρησης είναι 45.393€ και έχει μια επιδότηση από το κράτος 

2.401€. Τα  έξοδά του είναι Τ.Ε.Β.Ε. 6.067€, Interamerican 1.171€, 

φόρο για το κράτος 2.498€, προκαταβολή φόρου 1.134€, και τα έξοδα 

επιχείρησης είναι 10.000€. Είναι και αυτός εργένης, ζει σε 

γκαρσονιέρα και έχει μόνο κινητό τηλέφωνο, επίσης αγόρασε ένα 

μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και δίνει δόση 147€ το μήνα . Τα μηνιαία 

έξοδά του είναι ενοίκιο 175€, ΔΕΗ 29€ το δίμηνο, κινητό 58€, νερό 

15€ το δίμηνο, κοινόχρηστα 32€, service αυτοκινήτου 88€ ανά 4 

μήνες, βενζίνη 44€, ψυχαγωγία 120€, supermarket  120€ και τέλος για 

διακοπές 600€ το χρόνο, για ρούχα 800€ το χρόνο και για παπούτσια 

200€.  

-  Να ετοιμαστεί ο  οικογενειακός προϋπολογισμός του. Τι 

παρατηρείται; Πόση αποταμίευση μπορεί να κάνει;  

 

 

ΙΙΙ.  Δημόσιος τομέας –  παντρεμένος (χωρίς παιδιά)  

Είναι ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι παντρεμένος χωρίς 

παιδιά, η γυναίκα του δουλεύει, είναι επίσης εκπαιδευτικός και έχουν 

τα ίδια χρόνια υπηρεσίας. Ο μηνιαίος μισθός του καθενός είναι 850€ 

και δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού 1.275€ ο καθένας. 

Από αυτό το ποσό έχουν αφαιρεθεί οι  φόροι.  Θα αγοράσει σπίτι  με 

δάνειο 352€  το μήνα, η δόση του αυτοκινήτου είναι 125€ το μήνα και 

θέλει να πάει διακοπές 10 μέρες στη Βιέννη που θα του κοστίσει 

3.000€. Τα υπόλοιπα μηνιαία έξοδά του είναι ΔΕΗ 74€ το δίμηνο, 

κινητά 44€ ο καθένας, ΟΤΕ 117€ το τετράμηνο, νερό 20,5€ το δίμηνο, 

κοινόχρηστα 49€, supermarket 205€ το μήνα, ένδυση 150€
 

μήνα,  

ψυχαγωγία 167€, βενζίνη 67€, ασφάλεια -τέλη 587€ το χρόνο, service 

150€ το τετράμηνο, και έξοδα συντήρησης σπιτιού 1.000€ το χρόνο.  
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-  Να ετοιμαστεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός του. Τι 

παρατηρείται; Ποια  περιθώρια για αποταμίευση έχει;  Τι θα μπορούσε 

να κάνει;  

 

 

IV .  Ιδιωτικός τομέας –  παντρεμένος (χωρίς παιδιά)  

Ο ψ έχει δική του επιχείρηση, είναι επιπλοποιός. Τα έσοδα της 

επιχείρησης του είναι 45.393€ το χρόνο και έχει μια επιδότηση από το 

κράτος 2.401€. Τα έξοδά του είναι Τ.Ε.Β.Ε. 6.067€, Interamerican 

1.171€, φόρο για το κράτος 2.498€, προκαταβολή φόρου 1.134€, και 

τα έξοδα της επιχείρησης του είναι 10.000€. Είναι παντρεμένος και η 

γυναίκα του δουλεύει στο δημόσιο. Ο μηνιαίος μισθός της είναι 850€ 

και τα  δώρα των Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού 1.275€ 

(αφαιρεμένοι οι  φόροι). Θα αγοράσει σπίτι με δάνειο 352€ το μήνα, η 

δόση του αυτοκινήτου είναι 125€ το μήνα, και θέλει να πάνε διακοπές 

στην Πράγα που θα τους κοστίσει 3.000€. Τα υπόλοιπα έξοδα τους 

είναι ΔΕΗ 74€ το δίμηνο, κινητά 44€ ο καθένας, ΟΤΕ 117€ το 

τετράμηνο, νερό 20,5€ το δίμηνο, κοινόχρηστα 49€ το μήνα, 

supermarket 205€ το μήνα, ένδυση 150€ το μήνα, ψυχαγωγία 167€, 

βενζίνη 67€, ασφάλεια -τέλη 587€ το χρόνο, service 150€ το 

τετράμηνο, έξοδα συντήρησης σπιτιού 1.000€ το χρόνο.  

-  Να ετοιμαστεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός του. Τι 

παρατηρείται; Πόσα περιθώρια για αποταμίευση έχει;  

 

 

V .  Δημόσιος τομέας –  παντρεμένος με παιδιά  

Ο  Κ είναι εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι παντρεμένος με δύο 

παιδιά. Η γυναίκα του δεν δουλεύει. Ο μηνιαίος μισθός του είναι 

1.350€, και τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού 

ανέρχονται σε 2.025€. Επίσης άλλο έσοδο για την οικογένεια 

αποτελεί το ενοίκιο από ένα κατάστημα που ανέρχεται σε 5.243€. Οι 

φόροι είναι αφαιρεμένοι. Τα έξοδά του είναι ΔΕΗ 120€ το δίμηνο, 

ΟΤΕ 207€ το τετράμηνο, για το κινητό 30€ το μήνα, νερό 44€ το 
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δίμηνο, κοινόχρηστα 64€ το μήνα, έξοδα για supermarket  440€ το 

μήνα, για ρούχα και παπούτσια 290€, για εξόδους ψυχαγωγίας 250€ 

το μήνα, για βενζίνη για το αυτοκίνητο 125€ το μήνα και για service 

του αυτοκινήτου διαθέτει 850€ το χρόνο, για ασφάλεια και τέλη του 

αυτοκινήτου 587€. Τέλος για φροντιστήρια των παιδιών 132€ το μήνα 

και για συντήρηση του σπιτιού 2.900€ το χρόνο. Θέλει η οικογένεια 

να πάει διακοπές σε νησί για 4 μέρες που θα τις  κοστίσει 590€.  

-  Να ετοιμαστεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Τι παρατηρείται;  

Ποια περιθώρια για αποταμίευση έχει , τι θα μπορούσε να κάνει;  

VI.  Ιδιωτικός τομέας –  παντρεμένος με παιδιά  

Ο Ζ έχει τη δική του επιχείρηση, είναι επ ιπλοποιός. Τα έσοδα 

της επιχείρησης του είναι 45.393€ το χρόνο και έχει και μια 

επιδότηση από το κράτος 2.401€. Τα έξοδά του είναι Τα>Ε.Β.Ε. 

6.067€, interamerican 1.171€, φόρο για το κράτος 2.498€. 

Προκαταβολή φόρου 1.134€ και τα έξοδα για να λειτουργήσει η 

επιχείρηση είναι 10.000€. Είναι παντρεμένος και έχει  δύο παιδιά, η 

σύζυγός του δεν δουλεύει. Έχουν ένα ακίνητο που τους αφήνει 1.865€ 

το χρόνο από την εκμετάλλευσή του. Τα έξοδα της οικογένειας είναι 

ΔΕΗ 120€ το δίμηνο, ΟΤΕ 207€ το τετράμηνο, για το κινη τό 30€ το 

μήνα, νερό 44€ το δίμηνο, κοινόχρηστα 64€ το μήνα, έξοδα για 

supermarket 440€ το μήνα, για ρούχα και παπούτσια 290€, για 

εξόδους ψυχαγωγίας 250
ο
 μήνα, για βενζίνη 125€ το μήνα, για service 

του αυτοκινήτου διαθέτει 850€ το χρόνο, για ασφάλεια και τέλη του 

αυτοκινήτου 587€. Τέλος για φροντιστήρια των παιδιών 132€ το μήνα 

και για συντήρηση του σπιτιού 2.900€ το χρόνο. Θέλει η οικογένεια 

να πάει διακοπές για 4 μέρες και διαθέτει  590€.  

-  Να ετοιμαστεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Τι παρατηρείται;  

Ποια  περιθώρια για αποταμίευση έχει , τι θα μπορούσε να κάνει;  
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Τώρα θα γίνει  προσπάθεια να επεξεργαστούμε και να 

παρουσιάσουμε τα στοιχεία που βρήκαμε. Θα πρέπει πρώτα να βρούμε 

και να υπολογίσουμε τα συνολικά έσοδα των οικογενειών, μετά να 

βρούμε τα συνολικά έξοδα των οικογενειών και να τα αφαιρέσουμε 

από τα έσοδα. Έπειτα θα δούμε τι προκύπτει, πλεόνασμα ή έλλειμμα, 

και στη συνέχεια θα δράσουμε ανάλογα και θα προσθέσουμε τις  

σκέψεις μας στο τι  θα μπορούσε να γίνει για να έχουμε λιγότερα 

έξοδα ή ανάλογα τι θα κάνουμε το περίσσευμα. Επίσης θα 

προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε τις διάφορες περιπτώσεις που πήραμε 

και να παρουσιάσουμε τα διαγράμματα. Εδώ θα χρειαστούμε ποσοστά 

και αριθμητικές πράξεις.  

Αφού τελειώσουμε με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων θα 

προχωρήσουμε σε μια άλλη διαδικασία. Καταρτίσαμε ένα κατάλογο 

από έξι έκτακτα περιστατικά που μπορούν να συμβούν στη 

συγκεκριμένη περίοδο, αυτά μπορεί να είναι είτε έξοδα είτε έσοδα, 

έτσι εδώ θα δούμε κατά πόσον ο κάθε προϋπολογισμός μπορεί να 

ανταποκριθεί και αν όχι τ ι περικοπές μπορεί να γίνουν ώστε να 

μπορέσει να ανταποκριθεί. Ο κατάλογος με τα έκτακτα περιστατικά 

παρατίθεται μετά τους προϋπολογισμούς. Θα γίνει κλήρωση για το 

που το κάθε έκτακτο περιστατικό αντιστοιχεί.  

Προηγουμένως όπως έχουμε πει για να ετοιμαστεί ένας 

οικογενειακός προϋπολογισμός θα πρέπει να προσθέσουμε όλα τα 

έσοδα της οικογένειας, να αφαιρέσουμε από αυτά τους φόρους και 

στη συνέχεια να βρούμε το καθαρό εισόδημα. Αφού γίνει αυτό θα 

πρέπει μετά να βρούμε ποια είναι τα μηνιαία έξοδα, να τα 

πολλαπλασιάσουμε επί δώδεκα, να βρούμε τι ετήσιο ποσό αντιστοιχεί,  

μετά να βρούμε τα υπόλοιπα έξοδα π.χ. διμήνου και να 

πολλαπλασιάσουμε επί έξι, μετά τα έξοδα τριμήνου ή τετραμήνου και  

να δούμε τι ποσό  αντιστοιχεί στο χρόνο. Αφού υπολογιστούν τα 

προσθέτουμε όλα μαζί και βρίσκουμε τα συνολικά έξοδα. Τέλος τα 

συνολικά έξοδα τα αφαιρούμε από το καθαρό εισόδημα και έτσι 

βρίσκουμε τι ποσό μένει κάθε χρόνο (πλεόνασμα) ή τι έλλειμμα θα 

βγει . Παρακάτω έχουμε κάνει αυτούς τους υπολογισμούς.  
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Τώρα όσο αφορά τα έκτακτα περιστατικά σε περίπτωση που θα 

έχει έξτρα έξοδα μια οικογένεια, μπορεί να κάνει περικοπές από τα 

δευτερεύοντα έξοδα όπως π.χ.  να μειώσει το ποσό που διαθέτει  για 

ρούχα και παπούτσια, να περιορίσει τις εξόδους της ανάλογα, να πάει 

κάπου πιο φθηνά για διακοπές ή  να μην πάει καθόλου. Δεν μπορεί 

όμως να κάνει περικοπές σε βασικά έξοδα όπως, ενοίκιο, ΔΕΗ, 

κοινόχρηστα εκτός αν αλλάξει σπίτι και βρει κάτι πιο φτωχικό.  
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Ι.  Οικογενειακός προϋπολογισμός εργένισσας εργαζόμενη στον 

δημόσιο τομέα  

 

   ΔΙΑΦΟΡΑ  

ΕΣΟΔΑ     

1.Μηνιαίο εισόδημα  821€ x 12 9.852  

2.Δώρα Χριστουγέννων- 

  Πάσχα-καλοκαιριού  

1.232 1.232  

  11.084 11.084 

 

ΕΞΟΔΑ     

1.Ενοίκιο  175 x 12 2.100  

2.ΔΕΗ  29 x 6 174  

3.Κινητό  58 x 12 696  

4.Νερό  15 x 6 90  

5.Κοινόχρηστα  32 x 12 384  

6.Δόση αυτοκινήτου  147 x 12 1.764  

7.Service αυτοκινήτου  88 x 4 352  

8.Ασφάλεια-τέλη  440 440  

9.Βενζίνη  44 x 12 528  

10.Διακοπές  600 600  

11.Ρούχα  800 800  

12.Παπούτσια  200 200  

13.Supermarket  120 x 12 1.440  

14.Ψυχαγωγία  120 x 12 1.440  

  11.008 11.008 

 

   76€  

 

Έχει πλεόνασμα 76€ το χρόνο. Τα έσοδά της είναι περισσότερα 

από τα έξοδα αλλά σε πολύ μικρό βαθμό. Εάν ήθελε να κάνει 
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αποταμίευση θα μπορούσε να μην πάει διακοπές αλλά και να 

λιγοστέψει τις δαπάνες της για ψυχαγωγία και για ρουχισμό.  Δηλαδή 

αν περιόριζε λίγο τα «δευτερεύοντα» έξοδά της.  
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ΙΙ.  Οικογενειακός προϋπολογισμός εργένη ελεύθερου επαγγελματία  

 

   ΔΙΑΦΟΡΑ  

ΕΣΟΔΑ     

1.Εισόδημα  45.393 45.393  

2.Επιδότηση κράτους  2.401 2.401  

  47.794 47.794 

 

ΕΞΟΔΑ     

1.Έξοδα επιχείρησης  10.000 10.000  

2.Τ.Ε.Β.Ε.  6.067 6.067  

3.Interamerican 1.171 1.171  

4.Φόροι κράτους  2.498 2.498  

5.Προκαταβολή φόρου  1.134 1.134  

    

6.Ενοίκιο  175 x 12 2.100  

7.ΔΕΗ  29 x 6 174  

8.Κινητό  58 x 12 696  

9.Νερό  15 x 6 90  

10.Κοινόχρηστα  32 x 12 384  

11.Δόση αυτοκινήτου  147 x 12 1.764  

12.Service αυτοκινήτου  88 x 4 352  

13.Ασφάλεια-τέλη  440 440  

14.Βενζίνη  44 x 12 528  

15.Διακοπές  600 600  

16.Ρούχα  800 800  

17.Παπούτσια  200 200  

18.Supermarket  120 x 12 1.440  

19.Ψυχαγωγία  120 x 12 1.440  

  31.878 31.878 

 

   15.916€  
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Έχει πλεόνασμα 15.916€ το χρόνο. Ένα αρκετά μεγάλο ποσό, 

μπορεί να το αποταμιεύσει αλλά μπορεί και να το διαθέσει όπου 

θέλει, π.χ. δόση δανείου για σπίτι, άλλο αυτοκίνητο, περισσότερες 

διακοπές.  
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ΙΙΙ.  Οικογενειακός προϋπολογισμός παντρεμένου εκπαιδευτικού χωρίς  

παιδιά με σύζυγο εκπαιδευτικό  

   ΔΙΑΦΟΡΑ  

ΕΣΟΔΑ     

1.Μηνιαίο εισόδημα άνδρα  850 x 12 10.200  

2.Δώρα Χριστουγέννων- 

  Πάσχα-καλοκαιριού  

1.275 1.275 (11.475) 

3.Μηνιαίο εισόδημα   

   γυναίκας  

850 x 12 10.200  

4. Δώρα Χριστουγέννων - 

    Πάσχα-καλοκαιριού  

1.275 1.275 (11.475) 

  22.950 22.950 

 

ΕΞΟΔΑ     

1.Ενοίκιο (δάνειο σπιτιού)  352 x 12 4.224  

2.ΔΕΗ  74 x 6 444  

3.Κινητό  2x (44 x 12)  1.056  

4.OTE 117 x 3 351  

5.Νερό  20,5 x 6 123  

6.Κοινόχρηστα  49 x 12 588  

7.Supermarket  205 x 12 2.460  

8.Ψυχαγωγία  167 x 12 2.004  

9.Ένδυση  150 x 12 1.800  

10.Βενζίνη  67 x 12 804  

11.Δόση αυτοκινήτου  125 x 12 1.500  

12.Ασφάλεια-τέλη  587 587  

13.Service 150 x 3 450  

14.Έξοδα  συντ. σπιτιού  1.000 1.000  

15.Διακοπές  3.000 3.000  

  20.391 20.391 

 

   2.559€  
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Έχει πλεόνασμα 2.559€ το χρόνο. Ικανοποιητικό ποσό, μπορεί 

να το αποταμιεύσει, να θέλει περισσότερο ποσό για αποταμίευση 

μπορεί να μην πάει διακοπές και να μειώσει τα έξοδ α για ψυχαγωγία 

και για ένδυση.  
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IV .  Οικογενειακός προϋπολογισμός παντρεμένου ελεύθερου 

επαγγελματία χωρίς παιδιά (η σύζυγος δεν εργάζεται)  

   ΔΙΑΦΟΡΑ  

ΕΣΟΔΑ     

1.Εισόδημα  45.393 45.393  

2.Επιδότηση κράτους  2.401 2.401  

  47.794 47.794 

 

ΕΞΟΔΑ     

1.Έξοδα επιχείρησης  10.000 10.000  

2.Τ.Ε.Β.Ε.  6.067 6.067  

3.Interamerican 1.171 1.171  

4.Φόροι κράτους  2.498 2.498  

5.Προκαταβολή φόρου  1.134 1.134  

    

6.Ενοίκιο(δάνειο σπιτιού)  352 x 12 4.224  

7.ΔΕΗ  74 x 6 444  

8.ΟΤΕ  117 x 3 351  

9.Κινητό  2 x (44 x 12) 1.056  

10.Νερό  20,5 x 6 123  

11.Κοινόχρηστα  49 x 12 588  

12.Supemarket  205 x 12 2.460  

13.Ψυχαγωγία  167 x 12 2.004  

14.Ένδυση  150 x 12 1.800  

15.Βενζίνη  67 x 12 804  

16.Δόση αυτοκινήτου  125 x 12 1.500  

17.Ασφάλεια-τέλη  587 587  

18.Service 150 x 3 450  

19.Έξοδα συντ. σπιτιού  1.000 1.000  

20.Διακοπές  3.000 3.000  

  41.261 41.261 

 

   6.533€  
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Έχει πλεόνασμα 6.533€ το χρόνο, μπορεί να αποταμιευθεί για 

μια δύσκολη στιγμή, φυσικά αν γίνουν μερικές ακόμα περικοπέ ς το 

ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί.  
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V .  Οικογενειακός προϋπολογισμός παντρεμένου εκπαιδευτικού με 

παιδιά και του οποίου η σύζυγος δεν δουλεύει  

 

   ΔΙΑΦΟΡΑ  

ΕΣΟΔΑ     

1.Μηνιαίο εισόδημα  1.350 x 12 16.200  

2.Δώρα Χριστουγέννων- 

  Πάσχα-καλοκαιριού  

2.025 2.025  

3.Είσπραξη ενοικίου από  

   κατάστημα  

5.243 5.243  

  23.468 23.468 

 

ΕΞΟΔΑ     

1.ΔΕΗ  120 x 6 720  

2.ΟΤΕ  207 x 3 621  

3.Κινητό  30 x 12 360  

4.Νερό  44 x 6 264  

5.Κοινόχρηστα  64 x 12 768  

6.Supermarket  440 x 12 5.280  

7.Ρούχα  290 x 12 3.480  

8.Ψυχαγωγία  250 x 12 3.000  

9.Βενζίνη  125 x 12 1.500  

10.Service 850 850  

11.Ασφάλεια-τέλη  587 587  

12.Φροντιστήρια  132 x 12 1.584  

13.Συντήρηση σπιτιού  2.900 2.900  

14.Διακοπές  590 590  

  22.504 22.504 

 

   964€  
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Έχει πλεόνασμα 964€ το χρόνο. Μικρό ποσό, μπορεί όμως 

κάνοντας μεριές οικονομίες να αυξηθεί αυτό το ποσό.  
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VI.  Οικογενειακός προϋπολογισμός ελεύθερου επαγγελματία με 

παιδιά και του οποίου η σύζυγος δεν δουλεύει  

   ΔΙΑΦΟΡΑ  

ΕΣΟΔΑ     

1.Εισόδημα  45.393 45.393  

2.Επιδότηση κράτους  2.401 2.401  

3.Έσοδα από ακίνητο  1.865 1.865  

  49.659 49.659 

 

ΕΞΟΔΑ     

1.Έξοδα επιχείρησης  10.000 10.000  

2.Τ.Ε.Β.Ε.  6.067 6.067  

3.Interamerican 1.171 1.171  

4.Φόροι κράτους  2.498 2.498  

5.Προκαταβολή φόρου  1.134 1.134  

    

6.ΔΕΗ  120 x 6 720  

7.ΟΤΕ  207 x 3 621  

8.Κινητό  30 x 3 360  

9.Νερό  44 x 6 264  

10.Κοινόχρηστα  64 x 12 768  

11.Supemarket  440 x 12 5.280  

12.Ρούχα  290 x 12 3.480  

13.Ψυχαγωγία  250 x 12 3.000  

14.Βενζίνη  125 x 12 1.500  

15.Service 850 850  

16.Ασφάλεια-τέλη  587 587  

17.Φροντιστήρια  132 x 12 1.584  

18.Συντήρηση σπιτιού  2.900 2.900  

29.Διακοπές  590 590  

  43.374 43.374 

 

   6.285€  
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Έχει πλεόνασμα 6.285€ το χρόνο, ποσό που μπορεί να 

αποταμιευθεί, ή να εκμεταλλευτεί  ανάλογα.  
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ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  

 

1)  Ήσασταν πολύ απρόσεκτος -η και χρέωσες την πιστωτική σου 

κάρτα, έχεις δημιουργήσει αρκετούς λογαριασμούς. Οι μηνιαίες 

πληρωμές σου αντιστοιχούν σε 70€ το μήνα.  

2)  Το αυτοκίνητο σας είχε ατύχημα. Κάποιος το κτύπησε ενώ ήταν 

παρκαρισμένο και το εγκατέλειψε. Κοστίζει 300€ για επισκευές.  

Το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο καλύπτει το 60%, τα υπόλοιπα θα 

πρέπει να τα πληρώσετε εσείς.  

3)  Η θεία σας, η Μαίρη, πρόσφατα πέθανε. Εσείς και αυτή ήσασταν 

στενά συνδεδεμένοι. Στη διάθεσή της σας άφησε 2.500€.  

4)  Καταπληκτικά νέα. Πήγατε σε ένα γάμο χθες, αγοράσατε ένα 

λαχείο και κερδίσατε 1.200€.  

5)  Προγραμματίζεται να συναντήσετε το φίλο σας το Κώστα και τη 

γυναίκα του για να περάσετε ένα σαββατοκύριακό μαζί για σκι. 

Του το έχετε υποσχεθεί. Υπολογίζεται να κοστίσει 100€ το άτομο 

από εσάς εξαρτάται ποιους θα πάρετε μαζί σας.  

6)  Έπρεπε να κάνετε αρκετές επισκέψεις σε γιατρό λόγο μιας ίωσης. 

Η ασφάλεια υγείας που έχετε πληρώνει 100€ και πέρα από αυτό το 

ποσό δίνει 70%. Το κόστος των επισκέψεων σας ήταν 170€.  

 

Όπως έχουμε προαναφέρει θα γίνει  κλήρωση όσο αφορά τα 

έκτακτα περιστατικά και θα δοθεί ένα περιστατικό στην κάθε 

οικογένεια. θα ζητηθεί να εξηγηθεί πως θα ανταποκριθεί ο 

οικογενειακός προϋπολογισμός στην κάθε περίπτωση.  
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Συγκριτική προσέγγιση ανάμεσα στο δημόσιο υπάλληλο 

και τον ελεύθερο επαγγελματία  

1. ΕΡΓΕΝΗΣ  

Στον δημόσιο τομέα, μια πρωτοδιόριστη εκπ/κός έχει ετήσιο 

εισόδημα 11.084€. Απ’ αυτό το ποσό ξοδεύει 11.008€ για εξόφληση 

λογαριασμών και κάλυψη προσωπικών αναγκών. Έχει ένα πλεόνασμα 

76€.  

Βέβαια επειδή ο διορισμός της είναι σε ακριτική περιοχή έχει  

τη δυνατότητα να περιορίσει τα έξοδα της ψυχαγωγίας της (γιατί  πόσα 

να ξοδέψει στο καφενείο του χωριού πίνοντας τσίπουρα με τις αρχές 

του χωριού;) Επίσης μπορεί να περιορίσε ι τα έξοδα για το ρουχισμό 

εφόσον σπανίζουν οι εκδηλώσεις για να συμμετέχει (άλλωστε τα 

πανηγύρια του χωριού είναι καλοκαίρι!).  

Στον ιδιωτικό τομέα, ένας επιπλοποιός που έχει κατάστημα έχει 

εισόδημα 47.794€. Απ’ αυτό το ποσό ξοδεύει 31.878€ για εξόφληση 

λογαριασμών, για κάλυψη προσωπικών αναγκών και για συντήρηση 

της επιχείρησης. Έχει ένα πλεόνασμα 15.916€.  

Σε σχέση με την εκπ/κό βλέπουμε πως το πλεόνασμα του 

ξεπερνά και το ετήσιο εισόδημά της και τα έξοδα του είναι τριπλάσια 

από αυτά της εκπ/κού! Παρατηρεί ται μια τεράστια διαφορά στην 

οικονομική τους κατάσταση.  

Καλό θα ήταν να βοηθήσει την καημένη την εκπ/κό που δεν πρόκειται 

να δει στον ήλιο μοίρα, αλλά πού φιλανθρωπία στις μέρες μας!!  

Παρακάτω παρατίθεται συγκριτικός πίνακας :   
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2. ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ  

 

Στο δημόσιο τομέα, ένας παντρεμένος εκπ/κός που έχει σύζυγο 

εκπ/κό και είναι άτεκνοι έχουν ετήσιο εισόδημα 22.950€. Απ’ αυτό το 

ποσό ξοδεύουν 20.391€ για εξόφληση λογαριασμών και κάλυψη 

προσωπικών αναγκών. Έχουν πλεόνασμα 2.559€. Σίγουρα έχουν τη  

δυνατότητα να αυξήσουν αυτό το υπόλοιπο αν ο σύζυγος «σφίξει τα 

λουριά» στα αλόγιστα έξοδα της κυρίας του (που ξοδεύει τα μαλλιά 

της κεφαλής του για …φρου -φρου κι αρώματα!).  

 

Στον ιδιωτικό τομέα, ένας παντρεμένος επιπλοποιός με σύζυγο 

που δεν εργάζεται έχει ετήσιο εισόδημα 47.794€. Απ’ αυτό το ποσό 

ξοδεύουν 41.261€ για εξόφληση λογαριασμών, για κάλυψη 

προσωπικών αναγκών και για συντήρηση της επιχείρησης. Έχουν 

πλεόνασμα 6.533€.  

Σε σχέση με το παραπάνω ζευγάρι βλέπουμε πως το πλεόνασμα 

του δεύτερου ζευγαριού είναι σχεδόν τριπλάσιο, αν και η σύζυγος δεν 

έχει εισόδημα. Και σ’ αυτή την περίπτωση η οικονομική κατάσταση 

των δύο ζευγαριών διαφέρει σημαντικά.  

Η γυναίκα του επιπλοποιού περνάει «βασιλικά» έχοντας και του 

πουλιού το γάλα!  

Παρακάτω παρατίθεται συγκριτικός πίνακας :  
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3. ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ  

 

Στο δημόσιο τομέα, ένας παντρεμένος εκπ/κός με άνεργη 

γυναίκα και 2 παιδιά έχει ετήσιο εισόδημα 23.468€. Απ’ αυτό το ποσό 

ξοδεύει 22.504€ για εξόφληση λογαριασμών και κάλυψη προσωπικών 

αναγκών. Έχει πλεόνασμα 964€ ετησίως.  

Οι ανάγκες της σημερινής εποχής έχουν αυξηθεί και οι 

απαιτήσεις των παιδιών μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα. Τι να 

πρωτοπρολάβει να κάνει ο δύστυχος πατέρας; (Έχει να θρέψει άλλα 3 

στόματα. Φασούλι, φασούλι προσπαθεί να γεμ ίσει το σακούλι!)  

  « οικογενειακά βάρη» 

Στον ιδιωτικό τομέα, ένας επιπλοποιός που έχει κατάστημα και 

είναι παντρεμένος με άνεργη γυναίκα και 2 παιδιά. Έχει ετήσιο 

εισόδημα 49.659€. Απ’ αυτό το ποσό ξοδεύει 43.374€ για εξόφληση 

λογαριασμών, κάλυψη προσωπικών αναγκών και συντήρηση της 

επιχείρησης. Έχει πλεόνασμα 6.285€ ετησίως.  

Σε σχέση με την παραπάνω οικογένεια έχουν εξαπλάσιο 

πλεόνασμα και τα έξοδα τους είναι διπλάσια. Πάλι παρατηρείται αυτή 

η διαφορά στην οικονομική κατάσταση ανάμεσα στον ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα.  

Παρακάτω παρατίθεται συγκριτικός πίνακας :  
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Συγκριτική προσέγγιση δημοσίων υπαλλήλων  

Διαφορές παρατηρήσαμε ανάμεσα και στους δημόσιους 

υπαλλήλους, που οφείλονται στα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας 

(επίδομα παλαιότητας) και στην οικογενειακή κατάσταση του καθενός 

(επίδομα γάμου, παιδιών).  Ανάλογες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται 

και στα έξοδα αφού είναι διαφορετικές οι ανάγκες της κάθε 

οικογένειας. Ωστόσο οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων είναι πολύ 

χαμηλότεροι από αυτούς  των ιδιωτικών. Έτσι το πλεόνασμα που 

παρατηρείται είναι σχετικά χαμηλό.  

 

Συγκριτική προσέγγιση ελεύθερων επαγγελματιών  

Το εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών ήταν περίπου το 

ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Διαφορές παρατηρήθηκαν μόνο στα 

έξοδα ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση κάθε φορά.  

Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε μεγάλο πλεόνασμα, με 

μεγαλύτερο αυτό του εργένη.  
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Οδηγίες: πώς να μην βγαίνουμε εκτός προϋπολογισμού  

 

Από τις περιπτώσεις που ασχοληθήκαμε καταλήξαμε σε κάποια 

συμπεράσματα. Βασικό μέλημά μας πρέπει να είναι ο διαχωρισμός 

των εξόδων μας σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα. Κύριο βάρος 

πρέπει να δίνεται στα πρωτεύοντα έξοδα και κάθε φορά πρέπει να 

προσπαθούμε να αποταμιεύουμε κάποια χρήματα για κάλυψη 

έκτακτων αναγκών.  

Ως πρωτεύοντα έξοδα είναι η εξόφληση λογαριασμών και έξοδα 

διατροφής σε περίπτωση που υπάρχει οικογένεια με παιδιά ως 

πρωτεύοντα χαρακτηρίζονται τα έξοδα που αφορούν οποιεσδήποτε 

ανάγκες τους. Δευτερεύοντα έξοδα είναι αυτά της ψυχαγωγίας,  

ρουχισμού, διακοπών και  ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν 

μπορούμε να περιοριστούμε σε κάθε περίπτωση.  
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Αξιολόγηση του Project από την ομάδα  

 

-  Σε γενικές γραμμές ήταν μια ωραία εμπειρία, δουλέψαμε σε 

ομάδες, ανταλλάξαμε ιδέες. Ο ένας συμπλήρωνε τον άλλο. Μέσα από 

το συγκεκριμένο project μάθαμε για το πώς γίνεται ένας 

προϋπολογισμός, σκεφτήκαμε τι έξοδα θα μπορούσαμε να 

αφαιρέσουμε και σε γενικές γραμμές είδαμε μια πλευρά της 

πραγματικής ζωής, ότι δηλαδή χρειάζεται προγραμματισμός στη ζωή 

για να μην έρθεις αντιμέτωπος με απρόοπτα. Μέσα από την 

αναζήτηση πληροφοριών για το project  αναζητήσαμε πληροφορίες 

από εφημερίδες από διάφορα έντυπα, από το στενό περιβάλλον μας, 

από την εφορία και από λογιστές.  Αυτό μας βοήθησε γιατί 

καταλάβαμε πως λειτουργεί ο φόρος, επίσης ποια είναι περίπου τα 

έξοδα μιας οικογένειας.  

-  Τρόπος οργάνωσης του project.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ  

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΣΕ 2 ΟΜΑΔΕΣ 

(ΔΗΜΟΣΙΟΣ, 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ) 

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΤΩΝ 2 ΟΜΑΔΩΝ 

1)ΕΡΓΕΝΗΣ 

2)ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 

3)ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 

ΜΕ 2ΠΑΙΔΙΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

(ΕΦΟΡΙΑ, 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ, 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ) 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΣΟΔΩΝ / ΕΞΟΔΩΝ 

ΚΑΘΕ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  

ΠΑΡΑΘΕΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΩΣ 

ΝΑ ΜΗ ΒΓΟΥ-

ΜΕ ΕΚΤΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-  

ΣΜΟΥ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ  

PROJECT ΣΕ ΑΣΚΗ-

ΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
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-  Τα βασικά ερωτήματα στα οποία δώσαμε απαντήσεις είναι τα εξής:  

α) Προσδιορισμός του εισοδήματος –  αποδοχών μιας οικογένειας, 

καθώς και του επαγγέλματος με το οποίο ασχολείται, αν ανήκει στο 

δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.  

β) Προσδιορισμός των εξόδων –  δαπανών μιας οικογένειας ανάλογα 

με το τι επιδιώξεις και στόχους έχει .  

γ) Σύγκριση των διαφόρων περιπτώσεων ανάμεσα στον ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα, καταγραφή των διαφορών, οπτικοποίηση των 

αποτελεσμάτων (διαγράμματα).  

δ) Επίλυση του προβλήματος για την αποφυγή υπέρβασης του 

προϋπολογισμού.  

 

-  Αν και υπάρχουν άπειρες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν στην εργασία μας (π.χ. διαζευγμένοι, παντρ εμένοι με 

περισσότερα παιδιά,  με κληρονομιά, με οικονομική υποστήριξη από 

τις πατρικές οικογένειες κτλ.) δεν μπορέσαμε να τις ερευνήσουμε, 

γιατί κάτι τέτοιο ήταν τεχνικά αδύνατο και απαιτούσε αρκετό χρόνο, 

τον οποίο δεν είχαμε στη διάθεσή μας. Συνεπώς αρκε στήκαμε στις 

γενικές περιπτώσεις.  

 

-  Προτάσεις βελτίωσης του τρόπου οργάνωσης των Project:  

α) Η κατανομή των Project να μην γίνεται λίγο πριν από την 

αποχώρηση για διακοπές, γιατί δεν μας δίνεται η δυνατότητα να 

δουλέψουμε ομαδικά και να συνεργαστούμε όσο θα  θέλαμε.  

β) Αύξηση του χρονικού ορίου παράδοσης, για να μπορούμε να 

ασχολούμαστε αναλυτικότερα και με περισσότερες περιπτώσεις στην 

εργασία μας.  

γ) Μεγαλύτερη ποικιλία στα θέματα του project ,  και να έχουμε την 

δυνατότητα να προτείνουμε κι εμείς δικά μας θέ ματα.  
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Δραστηριότητα για παιδιά Δημοτικού  

σχολείου Ε – ΣΤ τάξης  

 

Σκοπός μας εδώ είναι να τροποποιήσουμε το Project  έτσι ώστε 

να δημιουργήσουμε μια δραστηριότητα για παιδιά Δημοτικού 

σχολείου.  

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η δραστηριότητα αυτή θα 

προσφέρει οφέλη στα παιδιά και θα αποκομίσουν κάτι από αυτή. Η 

δραστηριότητά μας προσφέρεται για εξάσκηση των μαθητών αλλά και 

επανάληψη στα ποσοστά και τους δεκαδικούς. Επίσης, θα 

κατανοήσουν και θα μάθουν ότι ένας κύκλος έχει 360 μοίρες από τα 

γραφήματα που θα κάνουν. Επιπρόσθετα, θα δουν ότι  είναι δύσκολο 

να υπολογίσουν όλα τα έσοδα και τα έξοδα του χρόνου και ότι  

χρειάζεται προγραμματισμός στη ζωή. Τέλος θα κατανοήσουν ότι  

υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στην κατανομή των εξόδων αλλά και 

κάποια βασικά και αναπόφευκτα έξοδα, όπως επίσης και κάποια 

δευτερεύοντα τα οποία μπορούν να τα ελαττώσουν. Μέσα από 

συζήτηση μαζί με τα παιδιά θα γίνει αυτή η κατηγοριοποίηση.  

Βέβαια δεν μπορούμε να δώσουμε την δραστηριότητα στα 

παιδιά όπως είναι και να αρχίσουν να δουλεύουν μόνα  τους, αλλά 

χρειάζεται προεργασία, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να δουλεύουν 

σε ομάδες, να συνεργάζονται. Καλό είναι να ξέρουμε, σα δάσκαλοι, τι  

επίπεδο έχει  η τάξη και να τροποποιήσουμε ανάλογα τη 

δραστηριότητα και τις απαιτήσεις μας.  

Ζητούμε από τα παιδιά να δουλέψουν και να συνεργαστούν ανά 

δύο. Αυτό θα βοηθήσει το κάθε παιδί  σε ατομικό επίπεδο και θα 

βοηθήσει να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.  

 

Ακολουθεί η δραστηριότητα.  
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Δραστηριότητα  

Ο Κώστας Ψάλτης είναι επιπλοποιός, διαθέτει  μαγαζί  και έχει 

έσοδα από την επιχείρησή του κάθε χρόνο 45.000€. Από το εισόδημα 

του αυτό αφαιρούνται 11% για φόρο εισοδήματος και 5,5% για 

ασφάλιση της επιχείρησης του και για ιατρική κάλυψη. Επίσης για 

συντήρηση και αγορά υλικού (ξυλεία) ξοδεύει 8.000€ ετησίως .  

Τα έξοδα του κ.Ψάλτη είναι: ενοίκιο 450€ το μήνα, ΔΕΗ 120€ 

το δίμηνο, ΟΤΕ 90€ τρίμηνο, κινητό 30€ το μήνα, νερό 44€ το 

δίμηνο, κοινόχρηστα 60€ το μήνα. Για supermarket 200€ το μήνα, για 

ψυχαγωγία 150€ το μήνα, για συντήρηση αυτοκινήτου 850€ το χρόνο, 

για  βενζίνη 125€ το μήνα, για ρουχισμό 200€ το μήνα και για 

διακοπές 600€ το χρόνο.  

 

Σημείωση: Ο κ.Ψάλτης θα παντρευτεί και θα κάνει οικογένεια. 

Η σύζυγός του έχει ήδη ένα παιδί από προηγούμενο γάμο και τώρα 

είναι έγκυος. Να φτιάξετε τον οικογενειακό προϋπολο γισμό του 

κυρίου Ψάλτη, να υπολογίσετε τα έσοδά του και τα έξοδα του:  

(1)  για τη χρονιά που δεν ήταν παντρεμένος,  

(2)  για τη χρονιά που παντρεύτηκε και  

(3)  για την επόμενη χρονιά που θα γεννήσει η σύζυγός του.  

 

Για κάθε ενήλικα που συμπεριλαμβάνεται στην οικογένεια τ ου 

θα αυξηθούν τα έξοδά του κατά 30% και για κάθε παιδί κατά 20%. Θα 

διατίθεται ακόμα ποσό 150€ για φροντιστήρια για το παιδί της 

συζύγου του από τον προηγούμενό της γάμο.  

Υπολογίστε τα έσοδα και έξοδα για την κάθε χρονιά ανάλογα 

με τις αλλαγές που παρατηρούνται.  Τέλος φτιάξετε ένα γράφημα σε 

κύκλο και δείξτε τι  ποσοστό καταλαμβάνει το κάθε έξοδο του κ.  

Ψάλτη, ανάλογα με την κάθε περίπτωση που εξετάζετε.  
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Οικογενειακός προϋπολογισμός κ.Ψάλτη  

Έξοδα  Ποσό  Ποσοστό  

Συνολικοί φόροι    

Ασφάλιση επιχείρησης και  

ιατρική κάλυψη  

  

Συντήρηση επιχείρησης    

Ενοίκιο    

Δ.Ε.Η.    

Ο.Τ.Ε.    

Κινητό    

Νερό    

Κοινόχρηστα    

Supermarket    

Ψυχαγωγία    

Συντήρηση αυτοκινήτου    

Βενζίνη    

Ρουχισμός    

Διακοπές    

ΣΥΝΟΛΟ    

 

Δείξτε με διαφορετικού χρώματος φέτες  στον κύκλο τι ποσοστό 

καταλαμβάνει το κάθε έξοδο.  

 


