
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ  2016 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

       1η ΟΜΑΔΑ 

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. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  (Α.Ε.Π.) σε 
σταθερές τιμές του έτους βάσης λέγεται πραγματικό 
και μετρά τις πραγματικές μεταβολές του προϊόντος 
από έτος σε έτος.  

β. Επιτόκιο είναι ο τόκος των χιλίων (1.000) ευρώ σε 
ένα έτος. 

γ. Το ποσοστό ανεργίας δίνεται από τον τύπο:  

 Εργατικό δυναμικό
Ποσοστό ανεργίας = x 100

Αριθμός ανέργων
 

δ. Φορολογική βάση είναι το εισόδημα, η περιουσία 
και η δαπάνη του φορολογούμενου.  

ε. Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι ένας λογαριασμός 
που περιέχει όλες τις δαπάνες που προβλέπεται να 
γίνουν από το Κράτος μέσα σε ένα έτος και όλα τα 
έσοδα που προβλέπεται να εισπράξει το Κράτος 
κατά το ίδιο έτος.      

Μονάδες 15 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από 
τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1. Ο πολίτης Α που έχει ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ 
και φορολογείται με την παρακάτω κλίμακα:  

Ετήσιο Εισόδημα σε ευρώ  Φορολογικός συντελεστής  
0 – 10.000 0% 

10.001 – 20.000 10% 
20.001 και άνω 20% 

θα πληρώσει ετήσιο φόρο:  

α. 2.000 ευρώ  

β. 2.500 ευρώ  

γ. 5.000 ευρώ  

δ. 1.500 ευρώ  
 

2. Το τρακτέρ που χρησιμοποιείται στην αγροτική 
παραγωγή είναι:  

α.  καταναλωτό, υλικό και κεφαλαιουχικό αγαθό  

β.  καταναλωτό, άϋλο και καταναλωτικό αγαθό  

γ.  διαρκές, υλικό και καταναλωτικό αγαθό  

δ.  διαρκές, υλικό και κεφαλαιουχικό αγαθό  

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να περιγράψετε τις βασικές λειτουργίες του χρήματος 
που το καθιστούν απαραίτητο για την οικονομική 
οργάνωση της κοινωνίας.  

Μονάδες 15 
Β2. Να περιγράψετε τη φάση της καθόδου του οικονομικού 

κύκλου.  
                                                                      Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

2η ΟΜΑΔΑ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Να περιγράψετε τις σπουδαιότερες αιτίες για τις οποίες 
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.), όταν 
χρησιμοποιείται ως δείκτης οικονομικής ευημερίας , 
παρουσιάζει ατέλειες και αδυναμίες . 

 
Μονάδες 25  

 
ΘΕΜΑ Δ 

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα 
Παραγωγικών Δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας, η 
οποία με δεδομένη τεχνολογία παράγει μόνο δύο αγαθά Χ 
και Ψ, χρησιμοποιώντας αποδοτικά όλους τους 
παραγωγικούς συντελεστές της.  

 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΑΓΑΘΟΥ Χ  

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΑΓΑΘΟΥ Ψ  

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 
ΑΓΑΘΟΥ Χ 
(σε μονάδες 

του Ψ) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 
ΑΓΑΘΟΥ Ψ 
(σε μονάδες 

του Χ) 

Α  60  0    
   4  ;  

Β  40  ;     
   ;  0,5  

Γ  20  120   
   1  ;  

Δ  0  ;    

 

Δ1. Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς στο 
τετράδιό σας, να αντικαταστήσετε τα πέντε (5) 
ερωτηματικά του πίνακα με τις σωστές τιμές.  

Μονάδες 10 

Δ2. Να σχεδιάσετε με στυλό στο τετράδιό σας την Καμπύλη 
Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ) της οικονομίας.  

Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ3. Αν η οικονομία παράγει 50 μονάδες του αγαθού Χ, ποια 
είναι η μέγιστη ποσότητα του αγαθού Ψ που μπορεί να 
παραχθεί;  

Μονάδες 5 

Δ4. Να χαρακτηρίσετε το συνδυασμό που αντιστοιχεί σε 25 
μονάδες του αγαθού Χ και 80 μονάδες του αγαθού Ψ 
(μον. 2). Τι συμβαίνει στην οικονομία όταν παράγεται ο 
συνδυασμός αυτός ;  (μον. 3)  

Μονάδες 5 

Διευκρίνιση : Κατά τους υπολογισμούς σας, όπου αυτό 
απαιτείται, να χρησιμοποιήσετε δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 

εξεταζόμενο μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνο με 
μπλε ή μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 18.30  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


