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Τα μηνιαία έσοδα και έξοδα του Paul 

IO3: Εκπαίδευση Γονέων στον Οικονομικό 
Αλφαβητισμό 

Φυλλάδιο M5.6– Διαχείριση των χρημάτων κατά τη διάρκεια 
κρίσιμων περιόδων της ζωής 

Υπολογισμός προσωπικού προϋπολογισμού 

Ο Paul δουλεύει ως νοσοκόμος σε ένα τοπικό νοσοκομείο. Πληρώνεται μηνιαία και βγάζει 1100 ευρώ τον μήνα σε 
αμοιβές και παροχές. Η οικογένεια του Paul πληρώνει τους παρακάτω λογαριασμούς: 

• Συνδρομητική τηλεόραση = 10 ευρώ το μήνα. 
• Ενοίκιο = 450 ευρώ το μήνα. 
• Ρεύμα = 100 ευρώ το μήνα. 
• Αυτοκίνητο (συμπεριλαμβανομένου του δανείου αυτοκινήτου και των καυσίμων) = 100 ευρώ το μήνα. 
• Λογαριασμός τηλεφώνου = 50 ευρώ το μήνα. 
• Internet = 20 ευρώ το μήνα. 
• Αποταμιεύσεις = 15 ευρώ το μήνα. 

Ο Paul χρησιμοποιεί τα χρήματα που το μένουν για να αγοράσει τρόφιμα και ρουχισμό. Δημιουργήστε ένα 
εβδομαδιαίο προϋπολογισμό για την οικογένειά του και προσδιορίστε το διαθέσιμο εισόδημα που του απομένει. 
Ποιες θα ήταν οι πιθανές προτεραιότητες της οικογένειάς του; 

Ο μηνιαίος προϋπολογισμός επιβίωσης του Paul 

Εισόδημα                                                                                  Έξοδα 
Αμοιβές 

Συνολικό εισόδημα 

Συνδρομητική τηλεόραση 

Ενοίκιο 

Ρεύμα 

Αυτοκίνητο (συν δάνειο 
αυτοκινήτου και καύσιμα) 

Λογαριασμός τηλεφώνου 

Αποταμιεύσεις 

Συνολικά έξοδα 

Χρήματα που μένουν μετά την 
πληρωμή των λογαριασμών = 
έσοδα μείον έξοδα 

δια 5 (εβδομάδες του μήνα) = 71 ευρώ ανά εβδομάδα 
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Φανταστείτε ότι κάθε μήνας έχει 5 εβδομάδες.  Αυτό 
συμβάλλει στο να διασφαλιστεί ότι ο Paul δεν θα ξεμείνει 
από χρήματα στους μεγαλύτερους μήνες και θα του δώσει 
ένα μαξιλαράκι χρημάτων που θα του απομένει τους 
περισσότερους μήνες. 
Χρησιμοποιήστε το παρακάτω υπόδειγμα για να 
δημιουργήσετε έναν εβδομαδιαίο προϋπολογισμό για τον 
Paul, ώστε να προσδιορίσετε πόσα χρήματα έχει στη διάθεσή 
του για να ξοδέψει σε τρόφιμα και άλλα είδη.  

Εισόδημα Δαπάνες 

Στοιχείο Αξία Στοιχείο Αξία 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Σύνολο εσόδων   Σύνολο δαπανών   

www.moneymattersproject.eu 
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Διαθέσιμο υπόλοιπο  

(Σύνολο εσόδων - 
Σύνολο δαπανών)  

 

 


