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Μεταβιβαστικές πληρωµές : β, δ 
 

Εισόδηµα : α, γ, ε 
 
 
 
 

 
Ο µισθός είναι η αµοιβή του µισθωτού ως αντάλλαγµα για την παροχή της εργασίας του στον εργοδότη, 
για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Ο µισθός σηµαίνει ότι ο εργαζόµενος είναι ιδιοκτήτης της 
ικανότητάς του να εργάζεται και, εποµένως, για να προσφέρει αυτή την ικανότητά του πρέπει να πάρει 
ένα τµήµα του προϊόντος που παράγεται ως αµοιβή. 
Ο µισθός συνήθως είναι σε χρήµα (ωροµίσθιο, ηµεροµίσθιο, µηνιαίος µισθός), ενώ τµήµα του µπορεί να 
είναι και σε είδος, όπως η έκπτωση που γίνεται στους υπαλλήλους της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ για την 
κατανάλωση ορισµένης ποσότητας ηλεκτρικού ρεύµατος ή για την πραγµατοποίηση αριθµού 
τηλεφωνηµάτων κ.τ.λ. Όλοι οι εργαζόµενοι (µισθωτοί) δεν παίρνουν τον ίδιο µισθό γιατί αυτός εξαρτάται 
από το επάγγελµα που ασκούν, από τα χρόνια υπηρεσίας, από το επίπεδο εκπαίδευσης (απόφοιτος 
Λυκείου, ΤΕΙ, ΑΕΙ), από τη θέση που κατέχουν στην ιεραρχία της επιχείρησης (προϊστάµενος, 
διευθυντής, απλός υπάλληλος κ.τ.λ.), από το µέγεθος της επιχείρησης στην οποία εργάζονται και το 
ιδιοκτησιακό της καθεστώς και πολλούς άλλους παράγοντες. 
Πολλές φορές οι διαφορές στους µισθούς αντανακλούν την ύπαρξη κοινωνικών προκαταλήψεων. Π.χ. οι 
αµοιβές για τις γυναίκες είναι µικρότερες από τις αµοιβές για τους άνδρες, ακόµη και όταν δουλεύουν 
στις ίδιες εργασίες. Το ίδιο συµβαίνει µε τις έγχρωµες µειονότητες στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, µε τους 
µετανάστες, τις θρησκευτικές µειονότητες σε πολλές χώρες σήµερα. Στην Ελλάδα οι αµοιβές για τους 
εργαζόµενους που ήλθαν µετά το 1990 στη χώρα µας από την Αλβανία, την Πολωνία και τις άλλες χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής είναι χαµηλότερες από τις αµοιβές των Ελλήνων 
που κάνουν τις ίδιες δουλειές. 
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Οι σωστές αντιστοιχίσεις είναι : 
 

Μεταβιβαστική πληρωµή : 2,8,11,13 
 

Κέρδη : 4,7,9,10 
 

Τόκοι : 1 
 

Μισθός : 3,5,6,12,14 
 

Ενοίκια : – 
 
 


