
Å
ÉÌ
Á
Ó
Ô
Å
 
Ì
Å
Ó
Á

 

2022 | Απρίλιος | Φάση 3 | �ιαγωνίσµατα Επανάληψης 
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Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας 

ΕΠΑ.Λ. 
Α΄ Μάθηµα Ειδικότητας 

 

Μ. �ευτέρα 18 Απριλίου 2022 | �ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

 

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 τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Καταθέτει κάποιος στην τράπεζα 200 ευρώ για ένα (1) έτος με επιτόκιο 10% 

και ανατοκισμό. Στο τέλος του πρώτου έτους θα πάρει το χρηματικό ποσό 

των 220 ευρώ. 

Μονάδες 3 

β. Το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με την 

μόρφωση και την εμπειρία ονομάζεται ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Μονάδες 3 

γ. Ο δανεισμός του δημοσίου προέρχεται μόνο από το εξωτερικό. 

Μονάδες 3 

δ. Η τελική αξία ενός προϊόντος δεν είναι ίση με το άθροισμα των 

προστιθέμενων αξιών κάθε σταδίου παραγωγής από το οποίο διέρχεται το 

προϊόν. 

Μονάδες 3 

ε. Οι ροές αγαθών, παραγωγικών συντελεστών και χρήματος μεταξύ των 

επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και του κράτους είναι συνεχείς και έχουν 

πάντοτε το ίδιο μέγεθος.  

Μονάδες 3 



Å
ÉÌ
Á
Ó
Ô
Å
 
Ì
Å
Ó
Á

 

2022 | Απρίλιος | Φάση 3 | �ιαγωνίσµατα Επανάληψης 
 

 

 

Συνεργαζόµενοι Εκπαιδευτικοί–Φροντιστές 
Σελ.2/4 

 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω 

προτάσεις, και, δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 

απάντηση. 

1. Αν το ονομαστικό εισόδημα ενός ατόμου είναι 1.200€ και το πραγματικό του 

εισόδημα είναι 800€ μονάδες, το επίπεδο των τιμών υπολογίζεται σε: 

α. 100 

β. 120 

γ. 150 

δ. 250 

Μονάδες 5 

2. Η ανεργία η οποία οφείλεται στην αδυναμία της αγοράς εργασίας να 

απορροφήσει άμεσα ανέργους, παρότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας για 

τις οποίες οι άνεργοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και επαγγελματική 

εξειδίκευση χαρακτηρίζεται ως:  

α. εποχιακή ανεργία.  

β. ανεργία τριβής.  

γ. διαρθρωτική ανεργία.  

δ. ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης. 

Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Να περιγράψετε τον πληθωρισμό κόστους. 

Μονάδες 15 

 

Β2. α. Να αναπτύξετε τις ιδιότητες της εξέλιξης και του πολλαπλασιασμού των 

οικονομικών αναγκών.  

Μονάδες 6 

β. Να αναφέρετε ονομαστικά τους βασικούς λόγους που συντελούν στην 

εξέλιξη και τον πολλαπλασιασμό των οικονομικών αναγκών.  

Μονάδες 4 
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ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά στη φορολογία εισοδήματος: 

Ετήσιο Εισόδημα (σε €) Φορολογικός Συντελεστής 

0 – 10.000 0% 

10.001 – 30.000 5% 

30.001 – 50.000 10% 

50.000 και άνω 20% 

 

α. Ο πολίτης Α και ο πολίτης Β δηλώνουν ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ και 

60.000 ευρώ αντίστοιχα. Να υπολογιστεί ο φόρος που θα πληρώσει ο 

καθένας, με βάση την παραπάνω κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. 

Μονάδες 8 

β. Ο καθένας από τους παραπάνω δύο πολίτες αγοράζει ένα μεταχειρισμένο 

αυτοκίνητο αξίας 5.000 ευρώ. Πληρώνει επιπλέον φόρο δαπάνης, που 

υπολογίζεται με φορολογικό συντελεστή 10%. Να υπολογίσετε το φόρο 

δαπάνης. 

Μονάδες 4 

γ. Να υπολογίσετε το φόρο αυτό ως ποσοστό στο εισόδημά των πολιτών Α και 

Β και να τον σχολιάσετε για την αναλογικότητα του φόρου δαπάνης ως προς 

το εισόδημά τους. Οι υπολογισμοί να γίνουν μέχρι ένα δεκαδικό ψηφίο. 

Μονάδες 6 

 

Γ2. Σε μια χώρα με πληθυσμό 500.000 ατόμων, οι απασχολούμενοι είναι 400.000 

άτομα και ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός είναι το 10% του πληθυσμού. Να 

υπολογιστεί το ποσοστό ανεργίας. 

Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ � 

 

Δίνονται τα παρακάτω υποθετικά στοιχεία για μια οικονομία: 

Έτη Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν 

σε τρέχουσες 

τιμές (ΑΕΠ 
ονομαστικό) 

Δείκτης Τιμών Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν 

σε σταθερές 

τιμές(ΑΕΠ 
πραγματικό) 

 

2019 1.000 100 ; 

2020 ; ; 1.050 

2021 2.100 150 ; 

 

α. Αν γνωρίζετε ότι το έτος 2020 ο ρυθμός πληθωρισμού είναι 20% να 

συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα στα οποία υπάρχουν ερωτηματικά. 

Μονάδες 4 

 

β. Να βρείτε την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ) μεταξύ των ετών 2020 – 2021 σε σταθερές τιμές του 2019. Οι 

υπολογισμοί να γίνουν μέχρι ένα δεκαδικό ψηφίο. 

Μονάδες 4 

 

γ. Να υπολογίσετε το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π. του έτους 2021 αν ο 

πληθυσμός το 2021 είναι 100 άτομα. 

Μονάδες 4 

 

δ. Ποιο είναι το ποσοστό ανεργίας του έτους 2021 αν το εργατικό δυναμικό της 

συγκεκριμένης οικονομίας το 2021 είναι το 80% του πληθυσμού και οι άνεργοι 

είναι 20 άτομα. 

Μονάδες 5 

 

ε. Να βρείτε την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ) μεταξύ των ετών 2020 – 2021 σε σταθερές τιμές του 2020. Οι 

υπολογισμοί να γίνουν μέχρι ένα δεκαδικό ψηφίο. 

Μονάδες 8 

 


