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

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Ημερομηνία: Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

_____________________________________________________________________ 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 
ΟΜΑΔΑ 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.  Για τον υπολογισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί τόσο η μέθοδος της Προστιθέμενης Αξίας, όσο και η 
μέθοδος της Τελικής Αξίας. 

β. Μια από τις λειτουργίες του χρήματος είναι ότι λειτουργεί ως μέσο 
διατήρησης των αξιών. 

γ. Το ονομαστικό ΑΕΠ είναι πάντα μεγαλύτερο μέγεθος από το πραγματικό 
ΑΕΠ (αναφερόμαστε στην ίδια χρονική περίοδο). 

δ. Το κόστος ευκαιρίας είναι πάντα ένας θετικός αριθμός. 
ε.  Οι ανάγκες ως σύνολο είναι απεριόριστες ή ακόρεστες. 

Μονάδες 15 
 

ΟΕΦΕ
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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. Το Κόστος Ευκαιρίας υπολογίζετε μόνο μεταξύ: 

α. εφικτών συνδυασμών. 
β. ανέφικτων συνδυασμών. 
γ. μέγιστων δυνατών συνδυασμών. 
δ. όλα τα παραπάνω.  

 
2. Ο «στασιμοπληθωρισμός» περιγράφει μια κατάσταση όπου: 

α. εμφανίζεται χαμηλή ανεργία και υψηλός πληθωρισμός.  
β. η οικονομική ανάπτυξη είναι υψηλή, αλλά η ανεργία βρίσκεται επίσης 

σε υψηλά επίπεδα. 
γ. παρουσιάζεται υψηλός πληθωρισμός και ταυτόχρονα η οικονομία 

βρίσκεται σε κατάσταση στασιμότητας και ανεργίας.  
δ. κανένα από τα παραπάνω.  

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Τι γνωρίζετε για τον καταμερισμό των έργων; 

Μονάδες 10 
 
Β2. Τι γνωρίζετε για τον κρατικό προϋπολογισμό;  

Μονάδες 15 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Να περιγράψετε πως το κράτος λειτουργεί με στόχο την εξασφάλιση της 

αναδιανομής του εισοδήματος.  
Μονάδες 10 

ΟΕΦΕ
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Γ2. Να περιγράψετε αναλυτικά την διαρθρωτική ανεργία (10 μονάδες) και την 
ανεργία τριβής (5 μονάδες).  

Μονάδες 15 
 

ΘΕΜΑ Δ 
Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας με έτος βάσης το 2013. 

Έτος Πληθυσμός ΔΤ% ΑΕΠτ.τ. ΑΕΠστ.τ. κ.κ. 
πραγματικόΑΕΠ 

2013 120    100 

2014 125 110 14.850   

2015   19.800 15.000 100 
 
Δ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να συμπληρώσετε 

τα κενά του, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς. 
Μονάδες 10 

Δ2. Να υπολογίσετε την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Α.Ε.Π. μεταξύ των 
ετών 2013 και 2014 σε σταθερές τιμές του 2013. 

Μονάδες 5 
Δ3. Να υπολογίσετε το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π. του έτους 2015 σε 

σταθερές τιμές του έτους 2014. 

Μονάδες 5 
Δ4. Εάν το εργατικό δυναμικό της εν λόγω οικονομίας το έτος 2015 αντιστοιχεί 

στο 80% του πληθυσμού και ο αριθμός των ανέργων το έτος αυτό είναι 6 
άτομα, να υπολογίσετε το ποσοστό της ανεργίας. 

Μονάδες 5 

ΟΕΦΕ
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