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ΤΑΞΗ: 3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 
σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 

 

α. Ο µοναδικός τρόπος αποφυγής λαθών κατά τον υπολογισµό του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος είναι η χρήση της µεθόδου της 
Προστιθέµενης Αξίας. 

β. Η µεταβολή του ποσοστού των ρευστών διαθεσίµων µπορεί να επιβληθεί 
από οποιαδήποτε εµπορική τράπεζα. 

γ. Το κλειδί για την κατανόηση των οικονοµικών κύκλων είναι η εξέλιξη του 
ποσοστού του κέρδους, από το οποίο εξαρτάται η επενδυτική 
δραστηριότητα των επιχειρήσεων. 

δ. Το χρηµατικό κόστος δεν είναι παρά το πραγµατικό ή εναλλακτικό κόστος 
εκφρασµένο σε χρήµα. 

ε. Οι µεταβιβαστικές πληρωµές είναι εισόδηµα για τα άτοµα τα οποία τις 
λαβαίνουν και αποτελούν τµήµα του εθνικού εισοδήµατος. 

Μονάδες 15 

Α2. Για τις παρακάτω προτάσεις του θέµατος να γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 
 

1. Η Καµπύλη Παραγωγικών ∆υνατοτήτων µιας οικονοµίας µετατοπίζεται 
προς τα δεξιά, όταν: 

α. µειωθεί το εργατικό δυναµικό. 
β. µειωθεί το ποσοστό ανεργίας.  
γ. βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής των αγαθών. 
δ. µεταναστεύσουν οι άνεργοι. 
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2. Ο πληθωρισµός ευνοεί, ή τουλάχιστον δεν πλήττει : 

α. τους συνταξιούχους. 
β. τους µισθωτούς. 
γ. τα άτοµα που το εισόδηµά τους προέρχεται από κέρδη. 
δ. τους µικρούς αποταµιευτές. 

Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να αναπτύξετε το κύριο οικονοµικό πρόβληµα. 
Μονάδες 15 

Β2. Να περιγράψετε τους δύο σοβαρούς περιορισµούς στις δανειοδοτήσεις. (δεν 
απαιτείται παράδειγµα). 

Μονάδες 10 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Να περιγράψετε την καταπολέµηση της ανεργίας. 
Μονάδες 15 

Γ2. Να αναπτύξετε την εξασφάλιση οικονοµικής σταθερότητας και ανάπτυξης, ως 
µία από τις βασικές οικονοµικές λειτουργίες του κράτους. 

Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ ∆  

∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας µε στοιχεία που αφορούν ένα άτοµο Α. 
 

έτη 
Ονοµαστικός 

µισθός 
Πραγµατικός 

µισθός 

2013 500  
2014   
2015  540 

 

Έτος βάσης θεωρείται το 2013. Στο έτος αυτό το άτοµο είχε µηνιαίες αποδοχές 500 
ευρώ. Tο 2014, µέσω του θεσµού της Αυτόµατης Τιµαριθµικής Αναπροσαρµογής 
(Α.Τ.Α) πήρε µηνιαία αύξηση ίση µε 100 ευρώ, όσο ακριβώς ήταν και ο ετήσιος 
ρυθµός πληθωρισµού. Το 2015 καταργείται η Α.Τ.Α., αλλά το άτοµο εισπράττει 
αύξηση του µισθού του ίση µε 12% σε µηνιαία βάση. O πραγµατικός µισθός του το 
2015 ήταν 540 ευρώ. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία να υπολογίσετε: 
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∆1. Το ρυθµό πληθωρισµού για τα έτη 2013 και 2014. 

Μονάδες 6 

∆2. 1. Τον ονοµαστικό µισθό του ατόµου στο έτος 2015. 
2. βελτιώθηκε και κατά πόσο η οικονοµική θέση του ατόµου µεταξύ 2014 

και 2015; 
3. ποιος ο ρυθµός πληθωρισµού στο έτος 2015; 

Μονάδες 9 

∆3. Αν το 2014 το κράτος φορολόγησε το ετήσιο εισόδηµα του ατόµου Α 
σύµφωνα µε την παρακάτω κλίµακα εισοδήµατος: 

 

Κλίµακα 
εισοδήµατος 

Φορολογικός 
συντελεστής 

0-1000 0% 
1001-2500 5% 
2501-4000 10% 
4001-6000 12% 

6001 και πάνω 20% 
 

Να υπολογιστεί ο φόρος του ατόµου Α. 
Μονάδες 5 

∆4. Τι είδους φόρος είναι ο παραπάνω και γιατί; 
Μονάδες 3 

∆5. Τι ποσοστό επί του εισοδήµατος καλύπτει ο φόρος; 
 

Μονάδες 2 

 
 
 

Στους υπολογισµούς σας να χρησιµοποιηθεί έως ένα δεκαδικό ψηφίο. 
 
 


