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Εισαγωγή 
 
 

Η εφαρµογή της Σχολικής ∆ραστηριότητας «Οικονοµία και Εγώ» προέκυψε από 

την ανάγκη: 

α) κατανόησης από τους µαθητές βασικών οικονοµικών εννοιών, που είναι 

απαραίτητες στην καθηµερινή τους ζωή, 

 β) βελτίωσης των µεθόδων διδασκαλίας µε στόχο την ενεργοποίηση της 

δηµιουργικότητας των µαθητών και τη σύνδεση της σχολικής ζωής µε τα 

ενδιαφέροντά τους και τις πραγµατικές καταστάσεις της ζωής. 

 Το προτεινόµενο περιεχόµενο της Σχολικής ∆ραστηριότητας «Οικονοµία και 

Εγώ» προτείνεται να υλοποιηθεί, κατά την κρίση του διδάσκοντα, και στο πλαίσιο 

κοινωνικών κυρίως µαθηµάτων και στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης. 

  Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στoν κ. Ι. Κ. Φλώρο για την 

καθοριστική συµβολή του στη συγγραφή του παρόντος και στην κ. Ζ. Καρρά, 

καθηγήτρια Οικιακής Οικονοµίας για την σύνταξη προτεινόµενων ασκήσεων. 

Ευχαριστίες επίσης οφείλονται στην κ Γιωτοπούλου Γεωργία και στην κ 

Μεγαγιάννη Ευανθία καθηγήτριες ειδικότητας ΠΕ09, στον κ Μουντάκη Κωνσταντίνο, 

Αν. Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, στην κ Κυρκίνη-Κούτουλα Αναστασία, 

Σύµβουλο Π.Ι., στον κ. Παληό Γεώργιο, Σύµβουλο Π.Ι. και στον κ ∆ηµητράσκο 

Βασίλειο ΠΕ03, για τα σχόλια/προτάσεις τους. 

Τέλος, παρακαλούµε να µας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλια σας 

από την εφαρµογή της Σχολικής ∆ραστηριότητας «Οικονοµία και Εγώ», υπόψη της 

∆ρος Οικονοµολόγου Μαγουλά Θεοχαρούλας, Σύµβουλου Π.Ι., ή ηλεκτρονικά, στη 

διεύθυνση  magoul@pi-schools.gr 
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Κεφάλαιο 1ο 

 
Οικονοµικές ανάγκες –οικονοµικά αγαθά 

 
Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος προσπαθεί καθηµερινά να ικανοποιήσει διάφορες 

ανάγκες, όπως την ανάγκη: α) για τροφή, β) για εκπαίδευση, γ) να µας αγαπούν οι 

άλλοι, δ) να έχουµε φίλους. 

Οι ανάγκες του ανθρώπου διακρίνονται σε βιολογικές και κοινωνικές. 

 

 

Ποιες είναι οι βασικές καθηµερινές ανάγκες σου; Με ποιο τρόπο και µε 

ποια µέσα η οικογένειά σου προσπαθεί να ικανοποιήσει τις βασικές 

καθηµερινές σου ανάγκες;  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 
Προσπάθησε, αφού συζητήσεις και µε τους συµµαθητές 

σου, να    ταξινοµήσεις τις παρακάτω ανάγκες σε κοινωνικές και 

βιολογικές: 

ανάγκη για: φαγητό, νερό, ρούχα, υγεία, παιχνίδι, φιλία, 

ανάπαυση, ψυχαγωγία, ύπνο, µόρφωση. 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: 
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Σηµείωσε ότι: 

Σύµφωνα και µε τη θεωρία του Maslow, ο άνθρωπος προσπαθεί συνέχεια να 

βελτιώνεται. Για το λόγο αυτό όταν ο άνθρωπος ικανοποιεί µια ανάγκη του, 

δηµιουργεί µια καινούρια και καταβάλλει προσπάθεια να την ικανοποιήσει κι αυτή. 

Οι ανάγκες του ανθρώπου κατά τον Maslow είναι οι παρακάτω: 

� οι φυσικές ανάγκες  

� οι ανάγκες ασφάλειας 

� οι κοινωνικές ανάγκες 

� οι ανάγκες του «Εγώ» 

� οι ανάγκες αυτοπραγµάτωσης (π.χ. ανάγκες του ανθρώπου για προσωπική 

ανάπτυξη και δηµιουργικότητα). 

    

Αφού µελετήσεις την πυραµίδα των ανθρώπινων αναγκών του A. Maslow, 

σκέψου και γράψε µια-δυο δικές σου ανάγκες που αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο της 

πυραµίδας.  

 

Συµφωνείς µε τη δοµή της πυραµίδας αναγκών του Maslow; Αιτιολόγησε 

την άποψή σου. 
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   Συµφωνείς µε την άποψη: 

«Σήµερα, η ικανοποίηση ορισµένων αναγκών γίνεται ευκολότερα λόγω της 

τεχνολογικής προόδου. Ταυτόχρονα, όµως, λόγω της τεχνολογικής προόδου, οι 

ανάγκες του ανθρώπου έχουν διαφοροποιηθεί.» 

Τεκµηρίωσε την απάντησή σου. 

 

 

 

 

 

Μπορείς να σκεφτείς και να καταγράψεις τρία παραδείγµατα που 

αναφέρονται σε ανάγκες του ανθρώπου οι οποίες προέκυψαν από τη 

ραγδαία τεχνολογική πρόοδο (όπως είναι π.χ. η χρήση του κινητού 

τηλεφώνου, η χρήση του διαδικτύου κ.ά.); 

 

 

 

 

 

 

 
Αξίζει να γνωρίζουµε ότι, όταν η ανάγκη ικανοποιείται µε τη χρήση ενός αγαθού ή 

µιας υπηρεσίας που παρέχεται µε την ανταλλαγή χρήµατος, τότε η ανάγκη αυτή 

ορίζεται ως οικονοµική ανάγκη και το αγαθό, που αγοράζεται ή η υπηρεσία που 

παρέχεται για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης, λέγεται οικονοµικό αγαθό.  

     

 Σκέψου και γράψε τρεις βασικές σου ανάγκες που µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως οικονοµικές ανάγκες. 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Σηµείωσε ότι: 
 

     Τα αγαθά διακρίνονται σε ελεύθερα αγαθά που διατίθενται στη φύση (δηλαδή, 

δεν πληρώνουµε για να τα αποκτήσουµε όπως π.χ. ο αέρας που αναπνέουµε) και στα 

οικονοµικά αγαθά τα οποία, για να τα αποκτήσουµε, πρέπει να πληρώσουµε. 

 

Σκέψου και γράψε τρία βασικά, κατά τη γνώµη σου, οικονοµικά 

αγαθά: 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµείωσε και σχολίασε τα παρακάτω χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα 

οικονοµικά αγαθά. 

     Τα οικονοµικά αγαθά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: ανάλογα µε την υπόστασή 

τους και ανάλογα µε τη διάρκεια χρήσης τους. 

Α) Ανάλογα µε την υπόστασή τους, τα οικονοµικά αγαθά  διακρίνονται σε: 

� υλικά αγαθά που έχουν υλική υπόσταση όπως είναι τα βιβλία, τα τετράδια, το 

ψωµί κτλ. 

� άϋλα αγαθά που δεν έχουν υλική υπόσταση όπως οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, 

ψυχαγωγίας κτλ. 

Β) Ανάλογα µε τη διάρκεια χρήσης τους, τα οικονοµικά αγαθά διακρίνονται σε: 

� καταναλωτικά (ή αναλώσιµα) αγαθά που χρησιµοποιούνται µια φορά για την 

ικανοποίηση αναγκών µας όπως π.χ. το φαγητό κτλ. 

� διαρκή αγαθά που χρησιµοποιούνται περισσότερες από µια φορά, για ένα 

χρονικό διάστηµα, για την ικανοποίηση αναγκών µας π.χ. τα ρούχα κτλ. 
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Πιστεύεις  ότι το πρόβληµα της ανεπάρκειας των 

οικονοµικών αγαθών αποτελεί βασικό οικονοµικό 

πρόβληµα; ∆ικαιολόγησε την απάντησή σου. 
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Κεφάλαιο 2ο 
 
 

Οικονοµικά αγαθά της οικογένειάς µου/ του νοικοκυριού µου 
 
 

Η οικογένεια ή το νοικοκυριό αποτελεί βασική οικονοµική µονάδα. Το 

νοικοκυριό µπορεί να αποτελείται από ένα άτοµο που ζει µόνο του ή από µία 

οικογένεια δύο ή περισσοτέρων ατόµων.  

Βασικό χαρακτηριστικό του νοικοκυριού είναι ότι αποτελείται από άτοµα που 

αποφασίζουν από κοινού για τα οικονοµικά θέµατα που προκύπτουν, όπως: 

� Πόσο τµήµα του εισοδήµατος θα διατεθεί από την οικογένεια για την 

αγορά διαφόρων αγαθών και πόσο τµήµα του εισοδήµατος θα 

αποταµιεύσει η οικογένεια; 

� Ποια αγαθά κρίνει η οικογένεια απαραίτητα για τη δαπάνη του εισοδήµατός 

της; 

� Πόσο τµήµα του εισοδήµατος θα αποταµιευθεί από την οικογένεια; Πότε, 

για ποιο σκοπό; 

Να θυµάσαι ότι: 

Μερικοί από τους παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν τη λήψη οικονοµικών 

αποφάσεων εκ µέρους ενός µέλους ή των µελών του νοικοκυριού είναι: 

� Το µέγεθος του εισοδήµατος, 

� Το µέγεθος του νοικοκυριού (αριθµός µελών και η ηλικία αυτών), 

� Η γεωγραφική θέση στην οποία είναι εγκατεστηµένο το νοικοκυριό  

� Το κοινωνικό περιβάλλον της οικογένειας. 

 

Σκέψου και γράψε πώς η γεωγραφική θέση της κατοικίας σου επηρεάζει 

τις επιλογές/προτιµήσεις των µελών της οικογένειάς σου και έτσι 

επηρεάζει το ύψος δαπανών του οικογενειακού εισοδήµατος. 
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Να σχεδιάσεις έναν εβδοµαδιαίο κατάλογο βασικών  

οικονοµικών αγαθών (π.χ. τροφίµων) που χρησιµοποιεί συνήθως η 

οικογένειά σου για να ικανοποιήσει τις  ανάγκες των µελών της. 

 

∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη 

    

    

    

    

    

    

    

Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Οικονοµικά αγαθά 
που 
χρησιµοποιούνται 
καθηµερινά από τα 
µέλη της οικογένειάς 
µου 

    

    

    

    

    

    

  
 

  

    

 

Τι παρατηρείς; 

…….……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις, αιτιολογώντας την 

απάντησή σου: 

 

 

1. Λαµβάνεις υπόψη σου την εξωτερική εµφάνιση ενός προϊόντος, για να το 

αγοράσεις; 

Ναι   □    Όχι  □   Καµιά φορά  □ 

Αιτιολόγηση:.................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

1. Προτιµάς τα φτηνά αλλά άγνωστα προϊόντα; 

Ναι  □   Όχι □  Καµιά φορά □ 

Αιτιολόγηση:.................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

2. Αγοράζεις ένα προϊόν για να πάρεις τα δώρα που περιλαµβάνονται στην ίδια 

συσκευασία; 

Ναι □    Όχι □   Καµιά φορά □ 

Αιτιολόγηση:.................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

3. Κάνεις έρευνα αγοράς για ν’αγοράσεις το φθηνότερο οικονοµικό αγαθό; 

Ναι □    Όχι □   Καµιά φορά □ 

Αιτιολόγηση:.................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 

� Κατανάλωση είναι η συνολική δαπάνη για την αγορά αγαθών. 

� Πρότυπο είναι ό,τι χρησιµεύει ως υπόδειγµα για τη δηµιουργία άλλων 

ανάλογων υποδειγµάτων. 

� Καταναλωτής είναι ο χρήστης των αγαθών ή των υπηρεσιών. 

 



 13 

 

  Σχολίασε τη φράση: «Τα καταναλωτικά πρότυπα που 

προβάλλονται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης επηρεάζουν 

τις προτιµήσεις µας και προσδιορίζουν σε σηµαντικό βαθµό 

τις ανάγκες µας».  

Τεκµηρίωσε την απάντησή σου αναφέροντας 

παραδείγµατα από την καθηµερινή ζωή. 
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Κεφάλαιο 3ο  

Ατοµικός προϋπολογισµός 

 

    Προϋπολογισµός είναι ο σχεδιασµός για τα αναµενόµενα έσοδα, για τις δαπάνες 

και τις αποταµιεύσεις που αφορούν ένα νοικοκυριό για µία ορισµένη χρονική περίοδο. 

 

 

Nα υπολογίσεις πόσο κοστίζουν τα βασικά αγαθά που 

χρησιµοποιείς καθηµερινά στη ζωή σου, για να συµπληρώσεις 

τον παρακάτω πίνακα: 

 

Οικονοµικά αγαθά Τιµή Ποσοστό στα % που 
αντιστοιχεί στο σύνολο των 
µηνιαίων εξόδων που 
δαπανάς για το αντίστοιχο 
οικονοµικό αγαθό 

Είδη υγιεινής (π.χ. 
σαπούνι, οδοντόκρεµα κά) 

  

Γάλα   

Ψωµί   

Βασικά είδη τροφής σου   

Ρούχα   

Παπούτσια 
 

  

Σχολικά είδη (µολύβια κά)    

Βιβλία   

Οτιδήποτε χρησιµοποιείς 
/χρειάζεσαι για τις 
καθηµερινές σου ανάγκες: 
 

  

   

Τι παρατηρείς; 
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Σύµφωνα µε τα πρόσφατα αποτελέσµατα της Έρευνας Οικογενειακού 

Προϋπολογισµού (ΕΟΠ, 2004) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΕΣΥΕ), 

τα παιδιά ηλικίας 6-13 ετών δαπανούν το µηνιαίο χαρτζιλίκι τους όπως περιγράφεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Είδος Αγόρια 

(δαπάνες σε Ευρώ) 

Κορίτσια 

(δαπάνες σε Ευρώ) 

Συνολικό % 

Γαλα σοκολατούχο 0,19 0,04  

Αναψυκτικά 0,26 0,29  

Γλυκά 0,40 0,30  

Παγωτά 0,27 0,44  

Χυµοί 0,40 0,36  

Καραµέλες 0,34 0,57  

Σοκολάτες 0,51 0,30  

Εισιτήρια 0,60 0,44  

Τρόφιµα 1,14 0,86  

Τηλέφωνα 2,30 2,47  

Πολιτισµός 6,99 7,10  

Καφετέριες, 

Καντίνες κτλ 

20,78 18,83  

Συνολικό ποσό    

 

    

Υπολόγισε το συνολικό ποσό που δαπανούν τα κορίτσια και τ΄αγόρια. 

Σχολίασε τις προτιµήσεις αγοριών-κοριτσιών. 
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Το ηµερήσιο, το εβδοµαδιαίο ή το µηνιαίο χαρτζιλίκι σου θα σε 

εξυπηρετούσε για να διαχειριστείς καλύτερα τα χρήµατα που σου  

δίνουν οι γονείς σου; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  

Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου και γράψε τρεις λόγους για τους 

οποίους θα έκανες προϋπολογισµό στο χαρτζιλίκι σου. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 Ας υποθέσουµε επιθυµείς να αγοράσεις ένα CD Player µε 

δικά σου χρήµατα. Σκέψου και γράψε τη διαδικασία που 

ακολουθείς για την υλοποίηση αυτού του στόχου σου. 

 

1ο βήµα:…………………………………………………………….……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

2ο βήµα:…………………………………………………………….……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3ο βήµα:…………………………………………………………….……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4ο βήµα:…………………………………………………………….……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Σε περίπτωση που οι γονείς σου αδυνατούσαν να σου 

εξασφαλίσουν χρήµατα για σχολική εκδροµή σε ένα µουσείο, 

σκέφτηκες να συνεργαστείς µε τους συµµαθητές σου, ώστε ως 

οµάδα ή ακόµη καλύτερα ως τάξη, να συγκεντρώσετε  το ποσό 

χρηµάτων που απαιτείται για να πάτε όλοι εκδροµή, χωρίς να πληρώσετε από δικά σας 

χρήµατα.  

Αν ναι, να περιγράψεις σύντοµα τις δραστηριότητες που υλοποιήσατε µε τους 

συµµαθητές σου ως τάξη για τη συγκέντρωση χρηµάτων.  
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Να συµπληρώσεις τα έσοδα και τα αντίστοιχα έξοδα κάθε 

µέρας της εβδοµάδας σου. 

 
 

Εβδοµαδιαία έσοδα Εβδοµαδιαία έξοδα 

∆ευτέρα………..(έσοδα) ∆ευτέρα….. (έξοδα) 

  

  

  

  

  

  

  

Σύνολο εσόδων Σύνολο εξόδων 

 
Να αποτυπώσεις σε ραβδογράµµατα το σύνολο των εσόδων και το 

σύνολο των εξόδων του µηνιαίου προϋπολογισµού σου.  
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Αναζήτησε τρόπους για να αυξήσεις τα έσοδά σου και να               

µειώσεις τα έξοδά σου. 

 Ο νέος σου προϋπολογισµός: 

 

 ΕΣΟ∆Α € ΕΞΟ∆Α € Ποσοστό % 

∆ευτέρα      

Τρίτη      

Τετάρτη      

Πεµπτη      

Παρασκευή      

Σάββατο      

Κυριακή      

 ΣΥΝΟΛΟ  ΣΥΝΟΛΟ   

          

Σύγκρινε τον προϋπολογισµό σου µε τον προϋπολογισµό του 

ίδιου µήνα ενός συµµαθητή σου. Υπάρχουν διαφορές; Αναζήτησε 

και σηµείωσε τους παράγοντες που δηµιουργούν τις διαφορές. 

 ΕΣΟ∆Α € ΕΞΟ∆Α € Ποσοστό % 

∆ευτέρα      

Τρίτη      

Τετάρτη      

Πεµπτη      

Παρασκευή      

Σάββατο      

Κυριακή      

 ΣΥΝΟΛΟ  ΣΥΝΟΛΟ   
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Να θυµάσαι ότι: 
 

• Ο (ατοµικός) προϋπολογισµός είναι ισοσκελισµένος, όταν τα έσοδα ισούνται 

µε τα έξοδα (τα έσοδα = τα έξοδα) 

• Ο (ατοµικός) προϋπολογισµός είναι πλεονασµατικός, όταν τα έσοδα είναι 

περισσότερα από τα έξοδα (τα έσοδα > τα έξοδα) 

• Ο (ατοµικός) προϋπολογισµός είναι ελλειµµατικός, όταν τα έσοδα είναι 

λιγότερα από τα έξοδα (τα έσοδα < τα έξοδα) 

 
 
     Να προτείνεις τρόπους, ώστε ο µηνιαίος ατοµικός προϋπολογισµός σου 

να είναι : 

 

 

  Σκέψου και αιτιολόγησε γιατί ο ατοµικός σου προϋπολογισµός είναι   

καλύτερα να είναι ισοσκελισµένος ή πλεονασµατικός παρά να είναι 

ελλειµµατικός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Ισοσκελισµένος. 

�  

 

 

β) Πλεονασµατικός. 

�  
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Κεφάλαιο 4ο; 

 

 Οικογενειακός προϋπολογισµός 

 
          Είναι γνωστό ότι, όπως το άτοµο, έτσι και η οικογένεια έχει το δικό της 

προϋπολογισµό, τον λεγόµενο οικογενειακό προϋπολογισµό. 

           Ο οικογενειακός προϋπολογισµός προϋποθέτει το σχεδιασµό των 

αναµενόµενων εσόδων, των δαπανών και των αποταµιεύσεων που κάνει η οικογένεια, 

όσον αφορά το εισόδηµά της.   

Με τον προϋπολογισµό του εισοδήµατος, η οικογένεια στοχεύει να διαθέσει το 

εισόδηµά της µε τον καλύτερο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή 

ικανοποίηση των αναγκών των µελών της οικογένειας.  

Ο προϋπολογισµός µπορεί να είναι εβδοµαδιαίος, µηνιαίος ή ετήσιος. 

 

Γράψε τον πίνακα εσόδων – εξόδων του µηνιαίου οικογενειακού 

σου προϋπολογισµού, χωρίς όµως να αναφέρεις το όνοµά σου. 

Αφού συµπληρώσουν όλοι οι συµµαθητές σου το µηνιαίο 

οικογενειακό προϋπολογισµό τους, να συγκρίνεις τις οικονοµικές 

επιλογές που έχουν ισοσκελισµένο προϋπολογισµό σε σχέση µε αυτές που έχουν 

ελλειµµατικό προϋπολογισµό. 

 Σχολίασε τα συµπεράσµατα/παρατηρήσεις σου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  Το οικογενειακό εισόδηµα µπορεί να εξασφαλίζεται από ένα ή περισσότερα µέλη της 

οικογένειας και να προέρχεται από διάφορες πηγές όπως µισθωτές υπηρεσίες, αµοιβές 

από ελέυθερα επαγγέλµατα, συντάξεις, επενδύσεις, επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

κ.ά.  
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Χωριστείτε στην τάξη σε τρεις οµάδες.  

 Η πρώτη οµάδα αποτελεί την οικογένεια στην οποία ένας γονιός 

εργάζεται και είναι µισθωτός.  

Η δεύτερη οµάδα αποτελεί µια άλλη οικογένεια στην οποία 

και οι δύο γονείς εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. 

Η τρίτη οµάδα είναι µία οικογένεια στην οποία, ο ένας ή και οι δύο γονείς 

εργάζονται ευκαιριακά, διότι είναι συνήθως άνεργοι.  

Αφού κάθε οµάδα σχεδιάσει το µηνιαίο προϋπολογισµό της να σχολιάσετε και 

να καταγράψετε τα οικονοµικά προβλήµατα και τις αντίστοιχες οικονοµικές επιλογές 

των δύο από τις τρεις οµάδες, που εσείς θα επιλέξετε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος είναι πολύπλοκη διαδικασία και 

συνήθως δεν είναι άµεσα εφικτή γιατί απαιτούνται προϋποθέσεις και χρόνος για να 

αναζητηθούν νέες πηγές χρηµατοδότησης του εισοδήµατος. Συχνά, άµεση λύση του 

οικονοµικού προβληµατισµού είναι ο δανεισµός, η χρήση πιστωτικών καρτών και οι 

αγορές µε δόσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιατί η 

οικογένεια οφείλει να γνωρίζει καλά πριν το δανεισµό τους όρους µε τους οποίους 

δεσµεύεται. 
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Μελέτησε την ποσοστιαία κατανοµή δαπάνης οικογενειακού 

εισοδήµατος στα παρακάτω διαγράµµατα. 

∆ιάγραµµα Α 
Μηνιαία συνολική αξία 

αγορών ως Χ € 

∆ιατροφή 27.7 

οινόπνευµα-καπνός 1.8 

ένδυση-υπόδηση 2.4 

στέγαση, ύδρευση, 44.1 

αγαθά οικιακής χρήσης 3.4 

υγεία 5.6 

µεταφορές 1.3 

επικοινωνίες 3.6 

αναψυχή, πολιτισµός 1.6 

εκπαίδευση 0 

ξενοδοχεία, εστιατόρια 5.4 

διάφορα αγαθά 2.9 

∆ιατροφή

οινόπνευµα-καπνός

ένδυση-υπόδηση

στέγαση, ύδρευση,

αγαθά οικιακής χρήσης

υγεία

µεταφορές

επ ικοινωνίες

αναψυχή, πολιτισµός

εκπαίδευση

ξενοδοχεία, εστιατόρια

διάφορα αγαθά

 

∆ιάγραµµα Β 

Μηνιαία συνολική αξία 
αγορών ≥ Χ € 

∆ιατροφή 9.1 

οινόπνευµα-καπνός 1.8 

ένδυση-υπόδηση 8.7 

στέγαση, ύδρευση, 13.9 

αγαθά οικιακής χρήσης 9.2 

υγεία 7.9 

µεταφορές 16 

επικοινωνίες 2.3 

αναψυχή, πολιτισµός 4.9 

εκπαίδευση 3.2 

ξενοδοχεία, εστιατόρια 8.9 

διάφορα αγαθά 14 

∆ιατροφή

οινόπνευµα-καπνός

ένδυση-υπόδηση

στέγαση, ύδρευση,

αγαθά οικιακής χρήσης

υγεία

µεταφορές

επ ικοινωνίες

αναψυχή, πολιτισµός

εκπαίδευση

ξενοδοχεία, εστιατόρια

διάφορα αγαθά

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, 1999 
 

           Τι παρατηρείς; 
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