
1.Έτσι ονομάζεται αυτό το εισόδημα  ……………... 
2.Ένα  …………….. αυτοκίνητο έχει πολλά έξοδα συντήρησης! 
3.Η  …………….. μας προσφέρει ευχαρίστηση, αλλά πρέπει να μην
υπερβάλουμε. 

ΚΑΘΕΤΑ

...
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
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1.Τα έσοδα μας πρέπει να είναι μεγαλύτερα από τα  …………….. μας. 
2.Ο …………….. μας βοηθάει να πετύχουμε τους χρηματοοικονομικούς
μας στόχους. 
3.Το  …………….. έκτακτης ανάγκης μας προστατεύει και είναι
απαραίτητο για κάθε οικογένεια. 

Ενότητα 5 - Σταυρόλεξο 



Οι γονείς του Ντίνου από την δουλειά τους κερδίζουν 
2.000€ καθαρά τον μήνα. 

Τα μηνιαία έξοδα της οικογένειας είναι για: 
το ενοίκιο 500 €, τα ψώνια του σπιτιού στο σούπερ μάρκετ 150 €, 
το τηλέφωνο 50 € , το ρεύμα και το νερό 350 € και για φαγητό έξω 600 €. 
Επίσης τα έξοδα για βενζίνη, service και ασφάλεια είναι 500 € για τα δύο (2)
αυτοκίνητα που έχουν. 
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ΈΣΟΔΑ 
 
 

ΈΞΟΔΑ 
 
 

Άσκηση 1

Απεικόνισε τον προϋπολογισμό της οικογένειας :1.
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2. Επεσήμανε τα λάθη που έχουν κάνει οι γονείς του Ντίνου και
δικαιολόγησε την άποψη σου: 
 

3. Τι προτάσεις θα έκανες στους γονείς του Ντίνου, ώστε να
μπορούν να αποταμιεύσουν περισσότερα χρήματα;



Είναι σημαντικό από μικρή ηλικία να φτιάξεις τον δικό σου
προϋπολογισμό και να διαχειρίζεσαι με σύνεση τα έστω και λίγα,
δικά σου χρήματα.

Προγραμμάτισε τα έσοδα και τα έξοδά σου ανάλογα με την
περίοδο που οι γονείς σου έχουν συμφωνήσει να σου δίνουν το
τακτικό χαρτζιλίκι σου.

Αν οι γονείς σου, σου δίνουν χαρτζιλίκι κάθε εβδομάδα, τότε κάνε
τον προϋπολογισμό σε εβδομαδιαία βάση.

Αν δε μπορούν να σου δίνουν χαρτζιλίκι, να το σεβαστείς, 
να καταλάβεις τα οικονομικά προβλήματα που μπορεί 
να έχουν και προσπάθησε να είσαι χαρούμενος 
με όλα τα υπόλοιπα που σου προσφέρουν.

Φτιάχνοντας τον δικό σου
προϋπολογισμό!
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Άσκηση 2
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Μήνας:

Εισόδημα Ποσό

Έξοδα Ποσό

Στόχος Ποσό
αποταμίευσης

Σύνολο:

Σύνολο:

Μηνιαίος
Προϋπολογισμός

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk026iVCg3CQ90spfAhqLkMBL5McpKQ:1627381635828&q=%CE%9C%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82+%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi6rsSChYPyAhV68OAKHS6uAZAQkeECKAB6BAgBEDM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk026iVCg3CQ90spfAhqLkMBL5McpKQ:1627381635828&q=%CE%9C%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82+%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi6rsSChYPyAhV68OAKHS6uAZAQkeECKAB6BAgBEDM


Σταυρόλεξο  1

Ενότητα 5 - Λύσεις 

Κάθετα

1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
2.ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ 
3.ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ   
 

Οριζόντια

1.ΕΞΟΔΑ
2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ


