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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων του Τοµέα 

Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών - Β΄ τάξη - και ειδικοτήτων - 

Γ΄ τάξη- (Υπαλλήλων ∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών και 

Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων) του   Ηµερησίου  και Εσπερινού 

Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2013-2014. 

 

Σύµφωνα µε την Υ.Α. µε αρ. πρωτ. 152919/Γ2/18-10-2013 σας αποστέλλονται 

οδηγίες σχετικά µε τη διδασκαλία των µαθηµάτων του Τοµέα Οικονοµικών και 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των ειδικοτήτων Υπαλλήλων ∆ιοίκησης και 

Οικονοµικών Υπηρεσιών και Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων της  Β΄ και 

Γ΄ τάξης  Ηµερησίου  Επαγγελµατικού Λυκείου  (ΕΠΑ.Λ) και της  Β΄ , Γ΄ και ∆΄ 

τάξης   Εσπερινού  Επαγγελµατικού Λυκείου  (ΕΠΑ.Λ),  για το σχολικό έτος 

2013-2014. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ        
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

∆ρ. ∆ηµήτρης Μ. Μυλωνάς 
Σχολικός Σύµβουλος 
Οικονοµολόγων 

Ταχ. ∆/νση: Χάλκης 8, 10ο 
χιλιόµετρο Θεσσαλονίκης - 
Μουδανιών 
Ταχ. Κωδ. : 57001 
Ταχ. Θυρ. : ∆. 5019 
Τηλέφωνο : 2310/365320 
Fax:       2310/286715 
e – mail : 
grss@kmaked.pde.sch.gr 

          dimmylonas@gmail.com 

  

 

 
 
ΠΡΟΣ 

1. Τις ∆ιευθύνσεις  
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής     
 
Έδρες τους 
∆ια των αντίστοιχων ∆ιευθύνσεων 
Εκπαίδευσης µε την παράκληση να 
κοινοποιηθεί στα EΠΑΛ (Ηµερήσια και 
Εσπερινά  ευθύνης σας) που 
λειτουργούν Τοµέα Οικονοµικών και 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Π & ∆. 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  
Προϊστάµενο  Επιστηµονικής και  
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης    
Κ. Ψυχογιού Ευαγγελία 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:  8-11-2013 
Αριθµ. Πρωτ.: 1492 
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ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Ι. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Σύµφωνα µε την ΥΑ74914/Γ2/ 10-06-08(ΦΕΚ1275/Β/02-07-08) 
 

1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ 
 

ΒΙΒΛΙΟ: Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας(Θ. Λιανού, Α. Παπαβασιλείου και Α. 
Χατζηανδρέου, έκδοση  2013) 
Η ∆Ι∆ΑΚΤΕΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
126773/Γ2/11-09-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2339 Β) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος προτείνεται να γίνεται σύµφωνα µε τις ενδεικτικές 
δραστηριότητες που περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραµµα του µαθήµατος ( 
βλ. ΦΕΚ 252/Β΄/2002).  
 
Ειδικότερα για τα παρακάτω κεφάλαια προτείνονται τα ακόλουθα: 
Ι) Κεφάλαιο 8ο: «Το Τραπεζικό Σύστηµα» (Εκτός της παραγράφου 6 µε τίτλο «Η 
Εκδοτική Τράπεζα» και της παραγράφου 8 µε τίτλο «Σχόλια»).  
Επειδή παραλείπεται η υποενότητα 6 που αναφέρεται στην εκδοτική τράπεζα, 
για να γνωρίζουν οι µαθητές το ρόλο και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος προτείνεται να κάνουν 
σχετικές εργασίες/ µελέτες.  
Για την εργασία αυτή µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ιστοσελίδες της 
Τράπεζας της Ελλάδας (http://www.bankofgreece.gr) και της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (http://www.ecb.eu)  
Επίσης κρίνεται σκόπιµο οι µαθητές να κάνουν εργασίες (projects) σχετικά µε 
τα οφέλη και τους κινδύνους των πιστωτικών καρτών  καθώς και σχετικά µε την 
ισοτιµία του Ευρώ µε άλλα νοµίσµατα. 
Ενδεικτικά, παραθέτονται προτεινόµενες ανά κεφάλαιο ασκήσεις οι οποίες 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία του µαθήµατος.    
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο  

1. ∆ίνονται τα στοιχεία µιας υποθετικής οικονοµίας, που παράγει ένα 
µόνο αγαθό: 

Έτος P Q ΑΕΠΤΡΕΧ. ∆Τ2004 ΑΕΠΣΤΑΘ.2004 

2004 1 8.000    
2005 1,20 7.000    
2006 1,50  9.000   
2007  10.000 15.000   
2008  11.000 17.600   

 
α) Να συµπληρώσετε τα κενά. 
β)Να υπολογίσετε την ονοµαστική  µεταβολή του ΑΕΠ µεταξύ των ετών. 
γ)Να υπολογίσετε την ονοµαστική ποσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ µεταξύ των 
ετών. 
δ)Να υπολογίσετε την πραγµατική  µεταβολή του ΑΕΠ µεταξύ των ετών. 
ε)Να υπολογίσετε την πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ µεταξύ των 
ετών. 
στ) Που οφείλεται η µεταβολή του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές µεταξύ των ετών 
2004 και 2005. 
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ζ) Να αιτιολογήσετε που οφείλεται η µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές 
µεταξύ των ετών 2004 και 2005. 
Λύση: 
α) 

Έτος P Q ΑΕΠΤΡΕΧ. ∆Τ2004 ΑΕΠΣΤΑΘ.2004 

2004 1 8.000 8.000 100 8000 
2005 1,20 7.000 8.400 120 7.000 
2006 1,50 6.000 9.000 150 6.000 
2007 1,50 10.000 15.000 150 10.000 
2008 1,60 11.000 17.600 160 11.000 

Συµπληρώνουµε τον πίνακα κάνοντας χρήση των τύπων: 
ΑΕΠΤΡΕΧ.=Ρ.Q 

ΑΕΠΣΤΑΘ.=  

∆Τ=  
 
 β) Ονοµαστική Μεταβολή ΑΕΠ 
2004-2005: 8400-8000=400 
2005-2006: 9000-8400=600 
2006-2007:15000-9000=6000 
2007-2008:17600-15000=2600 
 
γ) Ονοµαστική Ποσοστιαία Μεταβολή ΑΕΠ 

2004-2005:  

2005-2006:  

2006-2007:  

2007-2008:  
 
 δ) Πραγµατική  Μεταβολή ΑΕΠ 
2004-2005: 7000-8000=-1000 
2005-2006: 6000-7000=-1000 
2006-2007:10000-6000=4000 
2007-2008:11000-10000=1000 
 
ε) Πραγµατική Ποσοστιαία Μεταβολή ΑΕΠ 

2004-2005:  

2005-2006:  

2006-2007:  

2007-2008:  
 
στ) Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές µεταβάλλεται λόγω της µεταβολής της τιµής και 
της ποσότητας. Η τιµή του προϊόντος αυξάνεται και η ποσότητα µειώνεται έτσι 
το ΑΕΠ δέχεται δυο αντίθετες επιδράσεις. Το γεγονός ότι το ΑΕΠ σε τρέχουσες 
τιµές αυξάνεται µας δείχνει ότι η αύξηση της τιµής είναι µεγαλύτερη από την 
µείωση της ποσότητας. 
ζ) Το πραγµατικό ΑΕΠ διαφέρει από έτος σε έτος µόνο αν µεταβάλλονται οι 
παραγόµενες ποσότητες και είναι καλύτερο µέτρο σύγκρισης της ευηµερίας 
µιας οικονοµίας απ’ ότι το ονοµαστικό ΑΕΠ. Έτσι το ΑΕΠ µεταξύ των ετών 2004 
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και 2005 µειώνεται και αυτό οφείλεται στην αντίστοιχη µείωση της ποσότητας 
των προϊόντων.  
 
2. ∆ίνονται τα πιο κάτω υποθετικά στοιχεία για µια οικονοµία, εκφρασµένα σε 
εκατοµµύρια €  : 

Έτος ΑΕΠ τρεχ. ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 

προηγούµενου έτους 

2005 140 136 
2006 150 145 
2007 170 160 
2008 180 170 

Στους υπολογισµούς να χρησιµοποιηθεί µόνο το ακέραιο µέρος των µεγεθών. 
α)Να βρεθεί ο ∆Τ κάθε έτους σε σταθερές τιµές του προηγούµενου έτους. 
β) Να βρεθεί ο ρυθµός πληθωρισµού  του ∆Τ σε σταθερές τιµές του 
προηγούµενου έτους 
γ) Να βρεθεί ∆Τ µε έτος βάσης το 2005 
δ) Να βρεθεί ο ρυθµός πληθωρισµού του ∆Τ σε τιµές 2005. 
ε) Να βρεθεί το ΑΕΠ σε πραγµατικές τιµές του 2005. 
στ) Να βρεθεί ο πραγµατικός ρυθµός ποσοστιαίας µεταβολής του ΑΕΠ τόσο σε 
σταθερές τιµές του προηγούµενου έτους όσο και σε σταθερές τιµές του 2005. 
 
Λύση: 

Έτος ΑΕΠ 

τρεχ. 

ΑΕΠ σε 

σταθερές τιµές του 

προηγούµενου 

έτους 

∆Τ σε σταθ. 
Τιµές του 
προηγούµ.(4) 

∆Τ 2005½ ΑΕΠ σταθ.2005 
 

100
∆Τ

ΑΕΠ

2005

τρεχ

 
2005 140 136 102 100 140 
2006 150 145 103 103 

145145145145====100100100100
103103103103

150150150150

 
2007 170 160 106 109 

156156156156====100100100100
109109109109

170170170170

 
2008 180 170 105 114 

157157157157====100100100100
114114114114

180180180180

 

α) Η στήλη (4) υπολογίστηκε µε τον τύπο ΑΕΠ σταθ.= 
100.

∆Τ

.ΑΕΠ .τρεχ

 

2005: 136=

102100
140

1
1

=∆Τ⇔
∆Τ

 

2006: 145=

1032⇔100
150

2

=∆Τ
∆Τ

 

2007: 160=

106⇔100
170

3
3

=∆Τ
∆Τ

 

2008: 170=

105⇔100
180

4
4

=∆Τ
∆Τ

 
 
β). Ο πληθωρισµός στο ∆Τ µε έτος βάσης το προηγούµενο έτος απηχεί τις 
µεταβολές του ∆Τ κάθε έτους σε σχέση µε το 100. Ο ρυθµός πληθωρισµού είναι 
η ποσοστιαία µεταβολή του ∆Τ κάθε έτους από το 100 που είναι ο ∆Τ του  έτους 
βάσης που θεωρείται ότι είναι το προηγούµενο έτος: 
Ρυθµός πληθωρισµού  στο ∆Τ µε έτος βάσης το προηγούµενο έτος 
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2005: 
%2=100

100

100_102

 

2006: 
%3=100

100

100_103

 

2007: 
%6100

100

100_106
=

 

2008: 
%5100

100

100_105
=

 
γ) Ο πληθωρισµός στο ∆Τ µε έτος βάσης το 2005 είναι η ποσοστιαία µεταβολή 
σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Προσθέτουµε στο 100 που είναι ο ∆Τ το έτος 
βάσης, δηλαδή το 2005, τους ρυθµούς πληθωρισµού. 
∆Τ µε έτος βάσης το 2005 
2005:100 

2006: 100+100.
103=

100

3

 

2007: 103+103.
109

100

6
=

 

2008: 109+109.
114

100

5
=

 
 
δ) Ρυθµός πληθωρισµού ∆Τ2005 

2005: δεν µπορούµε να τον βρούµε διότι δεν έχουµε στοιχεία για το 2004 

2006: 
%3=100

100

100_103

 

2007: 
%6100

103

103_109
≈

* 

2008: 
%5100

109

109_114
≈

 
* εφόσον κάναµε στρογγυλοποιήσεις υπάρχουν αποκλίσεις  
Παρατηρούµε ότι ο ρυθµός πληθωρισµού είναι σταθερός άσχετα µε την βάση 
υπολογισµού 
ε) βλέπε τελευταία στήλη του πίνακα 
στ)  Η. ποσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του προηγούµενου 
έτους είναι η ποσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ σταθ.προηγ.έτους  κάθε έτους από το 
ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές του προηγούµενου έτος, διότι στο προηγούµενο έτος 
εφόσον είναι έτος βάσης ισχύει  ΑΕΠ σταθ.= ΑΕΠ τρεχ.  
 
Ποσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του προηγούµενου έτους.  

2005-2006: 
%3  ≈100.

140

140_145

* 
 

2006-2007:

%7≈100.
150

150_160

 * 

2007-2008:
%0100.

170

170_170
=

* 
 . Ποσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 2005 
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2005-2006: 
%3  ≈100.

140

140_145

* 
 

2006-2007:
%%%%7777100100100100....

145145145145

145145145145____156156156156
≈

* 

2007-2008:
%0≈100.

156

156_157

* 
* εφόσον κάναµε στρογγυλοποιήσεις υπάρχουν αποκλίσεις  
Παρατηρούµε ότι η ποσοστιαία µεταβολή του Πραγµατικού ΑΕΠ είναι  σταθερή 
άσχετα µε την βάση υπολογισµού 
 
3. Έστω ότι τα στοιχεία αφορούν µια οικονοµία όπου η απογραφή του 2001 
κατέγραψε πληθυσµό 10 εκατοµµύρια κατοίκους και ο αριθµός αυτός 
θεωρείται σταθερός έως την επόµενη απογραφή που θα πραγµατοποιηθεί το 
2010 

Έτος Κατά Κεφαλήν ΑΕΠΣΕ 

ΣΤΑΘ.2006 

2006 17.000 
2007 20.000 
2008 23.000 
2009 25.000 

. Στους υπολογισµούς να χρησιµοποιηθεί  µόνο το ακέραιο µέρος των µεγεθών. 
α) Να βρεθεί το ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 2006. 
β) Να βρεθεί το ονοµαστικό ΑΕΠ των ετών εάν ο ρυθµός πληθωρισµού το 2007 
είναι 2%, το 2008  3%, και το 2009 4%. 
γ) Να βρεθεί η πραγµατική µεταβολή του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ. 
δ) Να βρεθεί η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ. 
 
Λύση: 

Έτος ΚΚΑΕΠ 

σταθ. 2006. 

ΑΕΠ σταθ. 

(σε εκατ. €) 
∆Τ2006 ΑΕΠ τρέχουσες  

2006 17.000 170.000 100 170.000 
2007 20.000 200.000 102 204.000 
2008 23.000 230.000 105 214.500 
2009 25.000 250.000 109 272.500 

α) Το ΑΕΠσταθ. Υπολογίζεται από τον τύπο Πραγµατικό  ΚΚΑΕΠ. 

=
ςςςςόόόόπληθυσµπληθυσµπληθυσµπληθυσµ

σταθσταθσταθσταθ....ΑΕΠΑΕΠΑΕΠΑΕΠ

 
β) Ο ∆Τ προκύπτει προσθέτοντας τον ρυθµό πληθωρισµού στο ∆Τ του 
προηγούµενου  έτους .  Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές  υπολογίζεται από τον τύπο 

ΑΕΠσταθ.= 
100100100100....

∆Τ∆Τ∆Τ∆Τ

....ΑΕΠΑΕΠΑΕΠΑΕΠ ....τρεχτρεχτρεχτρεχ

 
γ) Πραγµατική µεταβολή του Κατά Κεφαλήν  ΑΕΠ  
2006-2007: 20.000-17.000=3.000 
2007-2008:23.000-20.000=3.000 
2008-2009:25.000-23.000=2.000 
δ) Πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ 

2006-2007:  

2007-2008:  
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208-2009:  
 
4.Έστω τα στοιχεία που αφορούν µια υποθετική οικονοµία που παράγει µόνο 
αγροτικά προϊόντα και προϊόντα µεταποίησης  : 

Στάδια παραγωγής 
αγροτικών προϊόντων 

Αξία πώλησης Προστιθέµενη αξία 

1ο στάδιο   1.500 

2ο στάδιο 3.500  
3ο στάδιο   
Τελικό προϊόν στο 
εµπόριο 

 3.000 

- -       Σύνολο:8.800 
 

Στάδια παραγωγής 
προϊόντων µεταποίησης 

Αξία Σταδίου Προστιθέµενη Αξία 

1ο στάδιο   2.000 

2ο στάδιο  3.000 

3ο στάδιο  3.500 

Τελικό προϊόν στο 
εµπόριο 

  

- -        Σύνολο:13.500 
 
α. Να συµπληρωθούν οι πίνακες.  
β. Να υπολογίσετε το ΑΕΠ της οικονοµίας . 
γ. Εάν ο ρυθµός πληθωρισµού είναι 2% να υπολογίσετε το πραγµατικό ΑΕΠ 
του έτους. 
Λύση: 
 

Στάδια παραγωγής 
αγροτικών προϊόντων 

Αξία πώλησης Προστιθέµενη αξία 

1ο στάδιο  1.500 1.500 
2ο στάδιο 3.500 2.000 
3ο στάδιο 5.800 2.300 
Τελικό προϊόν στο 
εµπόριο 

8.800 3.000 

- -       Σύνολο:8.800 
 

Στάδια παραγωγής 
προϊόντων µεταποίησης 

Αξία Σταδίου Προστιθέµενη Αξία 

1ο στάδιο  2.000 2.000 
2ο στάδιο 5.000 3.000 
3ο στάδιο 8.500 3.500 
Τελικό προϊόν στο 
εµπόριο 

13.500 5.000 

- -        Σύνολο:13500 
 
β. Το ΑΕΠ είναι το σύνολο των προστιθέµενων αξιών των προϊόντων που 
παράγει µια οικονοµία ή το σύνολο των τελικών αγαθών. 
ΑΕΠ= 8800+13500=22.300 
γ.  

Έτος ΑΕΠ τρεχ. ∆Τ ΑΕΠ σταθ. 

1 22.300 102 21.862,7 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο  
1. Έστω ότι διαθέτει κάποιος 200.000€. 

α. Πόσους τόκους θα εισπράξει αν τοκίσει το ποσό µε απλό τόκο, επιτόκιο 5%, 
για 10 έτη; Ποιο θα είναι το τελικό ποσό που θα εισπράξει; 
β. Πόσους τόκους θα εισπράξει αν τοκίσει το ποσό µε ανατοκισµό, επιτόκιο 5%, 
για 10 έτη;(1,05)10=1,62. Ποιο θα είναι το τελικό ποσό που θα εισπράξει; 
γ. Συµφέρει το άτοµο να κάνει κατάθεση µε απλό ή σύνθετο τόκο και γιατί;  

Λύση: α) Απλός Τόκος = Κο.i.v=200.000.5%.10=100.000.100

5

.10=100.000 
Το τελικό ποσό που θα εισπράξει µετά από 10 έτη είναι 
200.000+100.000=300.000 
β) Σύνθετος τόκος: Κν=Κο(1+i)ν=200.000(1+0,05)10=200.000(1,05)10= 
200.000.1,62=324.000  
Άρα οι τόκοι είναι 324.000-200.000=124.000 
γ) Συµφέρει η κατάθεση µε σύνθετο τόκο διότι είναι κερδισµένος ο καταθέτης 
κατά 124.000-100.000=24.000 
2. α. Ποιο θα είναι το τελικό ποσό που θα εισπράξει κάποιος που θα καταθέσει 
100.000€, για 8 έτη µε απλό τόκο και επιτόκιο 3%; 
β. Ποιο θα είναι το τελικό ποσό που θα εισπράξει κάποιος που θα καταθέσει 
100.000€, για 8 έτη και επιτόκιο 3%;(∆ίνεται ότι (1,03)8=1,26) 
Λύση: α. Κν=Κο+Κο.i.ν=100.000+100.000.0,03.8=124.000 
β. Κν=Κο(1+i)ν=100.000(1+0,03)8=100.000(1,03)8=100.000.1,26=126.000 
 
3.Κατέθεσε κάποιος ένα ποσό πριν 10 χρόνια, µε σταθερό επιτόκιο 5%  και το 
τελικό ποσό που εισέπραξε ήταν 150.000. Ποιο ήταν το αρχικό ποσό που 
κατέθεσε εάν:  
α. Η κατάθεση έγινε µε απλό τόκο  
β. Η κατάθεση έγινε µε σύνθετο τόκο. ∆ίνεται ότι (1,05)10

=1.62  
Λύση: 
 α. Κν=Κο+Κο.i.ν  150.000=Κο+Κο5%10 150.000=1,5ΚΟ Κο=100.000 
β. Κν=Κο(1+i)ν 150.000=Κο(1+0,05)10 150.000=Κο 1,0510  
ΚΟ=92.592,5 
 

4. Ένα άτοµο Α κάνει κατάθεση όψεως σε εµπορική τράπεζα 200.000€ και 
η  τράπεζα του χορηγεί µπλοκ επιταγών Από  τα χρήµατα αυτά η 
τράπεζα δανειοδοτεί το άτοµο Β, που µε την σειρά του ανοίγει 
λογαριασµό όψεως στην ίδια τράπεζα και παίρνει µπλοκ επιταγών. Από 
την κατάθεση όψεως του Β η τράπεζα δανειοδοτεί το άτοµο Γ, το οποίο 
καταθέτει όλο το ποσό σε λογαριασµό ταµιευτηρίου και του χορηγείται 
µια πιστωτική κάρτα. Από την κατάθεση του Γ η τράπεζα χορηγεί δάνειο 
στο άτοµο ∆. . Αν το ποσοστό των ρευστών διαθεσίµων είναι 30%, 

α Σε πόσα άτοµα δίνει η τράπεζα τη δυνατότητα να διακινήσουν ποιο συνολικό 
ποσό, και µε ποιο τρόπο; 
β. Ποια είναι η ποσότητα χρήµατος που δηµιούργησε η εµπορική τράπεζα; 
γ. Αν η Κεντρική Τράπεζα αυξήσει το ποσοστό των ρευστών διαθεσίµων στο 
35%, πόσο θα µειωθεί η ποσότητα του χρήµατος που δηµιουργήθηκε; 
Λύση: 
 
α) Η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στα εξής άτοµα να διακινήσουν τα παρακάτω 
ποσά µε τους εξής τρόπους:  

Άτοµα Ποσά  Τρόπος 
Α 200.000 Επιταγές 
Β 140.000 Επιταγές 
Γ 98.000 πιστωτική 
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∆ 68.600 Μετρητά 

 506.600  
∆ιακινούνται από 4 άτοµα 506.600€ 
β)  
Ποσό κατάθεσης Ρευστά διαθέσιµα (30%) Ποσό προς δανεισµό 

(δηµιουργία χρήµατος) 

Α   200.000 60.000 140.000 (προς Β) 
Β   140.000 42.000 98.000 (προς Γ) 
Γ   98.000 29.400 68.600 (προς ∆) 
Σύνολο 131.400 306.600 
 
H ποσότητα του χρήµατος αυξήθηκε κατά 306.600€  
γ)  
Ποσό κατάθεσης Ρευστά διαθέσιµα (35%) Ποσό προς δανεισµό 

(δηµιουργία χρήµατος) 

Α   200.000 70.000 130.000 (προς Β) 
Β   130.000 45.500 84.500 (προς Γ) 
Γ   84.500 29.575 54.925 (προς ∆) 
Σύνολο 145.075 269.425 
 
Η ποσότητα του χρήµατος που δηµιουργείται από 306.600€ µειώνεται σε 
269.425  δηλαδή µειώνεται κατά 306.600-269.425=37.175€ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο  
 

1. Σε µια υποθετική οικονοµία ο πληθυσµός είναι 10.000.000 εκ των 
οποίων :  

Το 20% είναι µαθητές, το 5% είναι φαντάροι, 3.000.000 είναι συνταξιούχοι, 
100.000 είναι τα άτοµα που δεν είναι ικανά να εργαστούν για λόγους υγείας 
και οι άεργοι είναι  µισοί από τους φαντάρους. Αν το ποσοστό ανεργίας είναι 
10% να βρεθούν α) ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός β) ο οικονοµικά 
ενεργός πληθυσµός γ) οι άνεργοι δ) οι απασχολούµενοι.   
 
 
 
Λύση: α) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
Μαθητές  10.000.000Χ20%=2.000.000 
Φαντάροι 10.000.000 Χ 5%=    500.000 
Συνταξιούχοι                             
3.000.000 
Άτοµα µε προβλήµατα υγείας     
100.000 
Άεργοι 250.000 
Σύνολο  5.850.000 

 
 
β) Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός ή εργατικό δυναµικό= Πληθυσµός – 
Οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός=10.000.000-5.850.000=4.150.000 
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000.415=νεργοιΆ

⇒100
000.150.4

νεργοιΆ
=%10⇒100

όυναµικ∆όργατικΕ

νεργοιΆ

 
 
γ)Ποσοστό Ανεργίας ή Άνεργοι= 4.150.000Χ 10%=415.000 
δ) Απασχολούµενοι= Εργατικό ∆υναµικό – Άνεργοι= 
                               = 4.150.000-415.000=3.735.000 
 
2.Ο µηνιαίος µισθός ενός δηµόσιου υπαλλήλου είναι 1300 € . Η Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο ρυθµός πληθωρισµού για το έτος είναι 
5% . 
α. Να βρεθεί η πραγµατική αξία του µισθού  στο τέλος του έτους αν εφαρµοσθεί 
πολιτική «παγώµατος µισθών» , δηλαδή ο υπάλληλος δεν πάρει καµία αύξηση. 
Να βρεθεί η ονοµαστική και πραγµατική απώλεια µισθού. 
β. Να βρεθεί η πραγµατική αξία του µισθού  στο τέλος του έτους αν περικοπεί ο 
µισθός του κατά 10% . Να βρεθεί η ονοµαστική και πραγµατική απώλεια 
µισθού. 
γ. Πόση αύξηση έπρεπε να λάβει ο µισθωτός ώστε να µην έχει απώλεια στον 
πραγµατικό µισθό του; 
Λύση: 
α) 

Χρόνος  Ονοµαστικός µισθός ∆Τ Πραγµατικός µισθός 
0 1300 100 1300 
1 1300 105 1238,09 
 
Ονοµαστική απώλεια µισθού=0 
Πραγµατική απώλεια µισθού 1300-1238,09=61,91 
 
β)  

Χρόνος  Ονοµαστικός µισθός ∆Τ Πραγµατικός µισθός 
0 1300 100 1300 
1 1170 105 1114,28 
  
Ονοµαστική απώλεια µισθού= 1300-1170=130 
Πραγµατική απώλεια µισθού=1300-1114,28=185,72 
 
γ) Για να µην έχει απώλεια σε πραγµατικές τιµές θα πρέπει ο πραγµατικός 
µισθός του να διατηρηθεί 1300 εποµένως ο ονοµαστικός πρέπει να γίνει :  

Πραγµατικός µισθός =
1365=

100

105Χ1300
=ςόµισθςόνοµαστικΟ

⇒100
∆Τ

ςόµισθςόνοµαστικΟ

  
Εποµένως έπρεπε να πάρει αύξηση 1365-1300=65€ ή αλλιώς 

%5=100
1300

1300_1365

 δηλαδή αύξηση ίση µε τον ρυθµό πληθωρισµού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο  

1. ∆ίνεται ο πίνακας: 

Στάδια 
παραγωγής 

Αξία 
σταδίου 

ΦΠΑ 
(20%) 

Τελική 
αξία 

Προστιθέµενη 
αξία 

Σιτάρι 40    
Αλεύρι 140    
Ψωµί 240    
Εµπόριο 
ψωµιού 

300    

- σύνολα-    
 
 Αν ο φορολογικός συντελεστής του ΦΠΑ είναι 20%. Να συµπληρωθεί ο 
πίνακας. 
 
Λύση: 

Στάδια 
παραγωγής 

Αξία 
σταδίου 

ΦΠΑ 
(20%) 

Τελική 
αξία 

Προστιθέµενη 
αξία (*) 

Σιτάρι 40 

40.
8888====

100100100100

20202020

 

48 40 

Αλεύρι 140 

140.
28282828====

100100100100

20202020

 

168 100 

Ψωµί 240 

240.
48484848====

100100100100

20202020

 

288 100 

Εµπόριο 
ψωµιού 

300 

300.
60606060====

100100100100

20202020

 

360 60 

- σύνολα- 60 360 300 
 
Τελική αξία = Αξία σταδίου + ΦΠΑ 
(*) Η προστιθέµενη αξία είναι η επιπλέον αξία κάθε επιπλέον σταδίου 
παραγωγής πριν την επιβολή ΦΠΑ 
 
 

2. Κάποια επιχείρηση πωλεί προϊόντα που η τιµή τους χωρίς τον φόρο 
δαπάνης (ΦΠΑ) είναι 200€, αν ο φορολογικός συντελεστής είναι 21% να 
βρεθεί ο φόρος και τελική τιµή µε ΦΠΑ. 

Λύση: Φόρος= 200.
42424242====

100100100100

21212121

€ 
Τιµή µε ΦΠΑ=200+42=242€ 
 

3.  Κάποια επιχείρηση πωλεί προϊόντα που η τιµή τους 
συµπεριλαµβανοµένου του φόρου δαπάνης (ΦΠΑ) είναι 240€, αν ο 
φορολογικός συντελεστής είναι 20% να βρεθεί  

α. η τιµή του προϊόντος χωρίς ΦΠΑ. 
β. ο φόρος δαπάνης 

Λύση: α. 240=P+Px100

20

 
240=P+0,2P 
240=1,2P 
P=200 
β. Φόρος ∆απάνης=200χ20%=40 
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4. ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά την φορολογία εισοδήµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ύο άτοµα ο Α και ο Β, 
έχουν αντίστοιχα 50.000€ και 70.000€ αντίστοιχα. 
α) Με  βάση την πιο πάνω κλίµακα φόρου να υπολογίσετε τον φόρο που 
πληρώνουν ο Α και ο Β, και να σχολιαστεί η αναλογικότητα. 
β) Αν ο κάθε ένας έκανε µια αγορά 1.000€ πληρώνοντας επιπλέον φόρο 
δαπάνης που υπολογίζεται µε φορολογικό συντελεστή 20%, να βρεθεί ο φόρος 
δαπάνης και να σχολιαστεί η αναλογικότητα του  
Λύση: 
α) Ο Α πληρώνει 11.500 και έχει 50.000 εισόδηµα, δηλαδή πληρώνει το  

%%%%23232323====100100100100....
000000000000....50505050

500500500500....11111111

του εισοδήµατος του. 
Ο Β πληρώνει 18.500 και έχει εισόδηµα 70.000, δηλαδή πληρώνει το  

%%%%42424242,,,,26262626====100100100100....
000000000000....70707070

500500500500....18181818

του εισοδήµατος του. Εποµένως ο φόρος είναι 
αναλογικός µια και είναι αυξανόµενη αναλογία του εισοδήµατος , καθώς το 
εισόδηµα αυξάνεται. 

β) Φόρος δαπάνης=1000χ
200=

100

20

  

για τον Α ο φόρος είναι 
%4,0=100.

000.50

200

 
 

για τον Β ο φόρος είναι 
%28,0=100.

000.70

200

 

Φορολογικοί 
συντελεστές  

Εισόδηµα Εισόδηµα 
κλιµακίου 

0% 0    –    12.000 12.000 

25% 12.001 – 30.000 18.000 

35% 30.001 – 75.000 45.000 

40% 75.001 και άνω  

 Σύνολο  

Φορολογικοί 
συντελεστές  

Εισόδηµα Φόρος που 
πληρώνει ο Α 

  Φόρος που πληρώνει 
ο Β 

0%  0 –        12.000 0 0 

25%  12.001 –30.000 18.000

500500500500....4444====
100100100100

25252525

 
18.000

500500500500....4444====
100100100100

25252525

 

35% 30.001 –75.000 20.000

000000000000....7777====
100100100100

35353535

 
40.000

000000000000....14141414====
100100100100

35353535

 

40% 75.001 και άνω   

 Σύνολο 11.500 18.500 
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Εποµένως ο φόρος δαπάνης είναι αναλογικός ως προς την δαπάνη, λόγω 
σταθερού συντελεστή, και αντίστροφα προοδευτικός ως προς το εισόδηµα διότι 
η αναλογία του φόρου µειώνεται καθώς το εισόδηµα αυξάνεται. 
 
5. ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά την φορολογία εισοδήµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ένας φορολογούµενος πλήρωσε φόρο 25.000 πόσο ήταν το ετήσιο εισόδηµα 
του; 
Λύση:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να βρούµε το εισόδηµα που συνολικά έχει βρίσκουµε πρώτα τον φόρο που 

πληρώνει στο τελευταίο κλιµάκιο 25.000=4.500+15.750+χ⇔χ=4.750 
Εποµένως πρέπει να βρούµε ποιο εισόδηµα αποδίδει φόρο 4.750€ στο 
τελευταίο κλιµάκιο. 

Ψ.
750750750750....4444====

100100100100

40404040

 ⇔ψ=
875875875875....11111111====

4444,,,,0000

750750750750....4444

 
Εποµένως το συνολικό εισόδηµα του Α είναι 75.000+11.875=86.875€ 
 
ΙΙ) Κεφάλαιο 10ο: «Τα ∆ηµόσια Οικονοµικά».  
Για την πληρέστερη κατανόηση του κεφαλαίου «∆ηµόσια Οικονοµικά» 
επιβάλλεται ο καθηγητής να κάνει: 
i) δίωρη παρουσίαση των εννοιών: οικονοµική ύφεση, οικονοµική άνοδος ή 
άνθηση, πληθωρισµός ανεργία , που αναφέρονται στο κεφάλαιο 9: 
«Οικονοµικές διακυµάνσεις – πληθωρισµός – ανεργία» και, 
ii) δίωρη παρουσίαση των εννοιών Α.Ε.Π., Καθαρό Εθνικό Προϊόν, Εθνικό 
Εισόδηµα, ∆ιαθέσιµο Εισόδηµα, κατά κεφαλή Α.Ε.Π. και αναφορά στους 
τρόπους µέτρησης του Α.Ε.Π. 
Στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται να γίνουν αρκετές εργασίες που αναφέρονται 
στις ∆ηµόσιες ∆απάνες και στον Κρατικό Προϋπολογισµό. Για τις εργασίες 
προτείνεται να χρησιµοποιηθούν και οι ιστοσελίδες του Γενικού Λογιστηρίου 

Φορολογικοί 
συντελεστές  

Εισόδηµα Εισόδηµα 
κλιµακίου 

0% 0    –    12.000 12.000 

25% 12.001 – 30.000 18.000 

35% 30.001 – 75.000 45.000 

40% 75.001 και άνω  

 Σύνολο  

Φορολογικοί 
συντελεστές  

Εισόδηµα Φόρος  

0% 0    –    12.000 0 

25% 12.001 – 30.000 

18.000
500500500500....4444====

100100100100

25252525

 

35% 30.001 – 75.000 

45.000
750750750750....15151515====

100100100100

35353535

 

40% 75.001 και άνω  

 Σύνολο  
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του Κράτους (http://www.mof-glk.gr) και του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών (http://www.mnec.gr/el), της EUROSTAT 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu), της ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
Ελλάδας) (http://www.statistics.gr). 
 
Τρόπος εξέτασης του µαθήµατος 
   Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΙΙ» του 
Τοµέα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών της Γ΄ τάξης των Ηµερησίων 
Επαγγελµατικών Λυκείων γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Π.∆. 50/2008 
(ΦΕΚ 81 /Α΄/2008). ∆ηλαδή:  
   Tα θέµατα των εξετάσεων λαµβάνονται από την ύλη που έχει οριστεί ως 
εξεταστέα για το µάθηµα. Οι ερωτήσεις ελέγχουν ευρύ φάσµα διδακτικών 
στόχων και είναι κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας. Οι µαθητές απαντούν 
υποχρεωτικά σε όλα τα θέµατα. 
   Οι ερωτήσεις ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 
περιλαµβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που µπορούν να αναλύονται σε 
υποερωτήµατα µε σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και 
η δεύτερη κατηγορία µπορεί να περιλαµβάνει (όχι λιγότερες από δύο) ασκήσεις 
εφαρµογών ή και προβλήµατα.  
   Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% στην πρώτη κατηγορία και 50% στη 
δεύτερη. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέµα αναλύεται σε υποερωτήµατα, 
η βαθµολογία που προβλέπεται γι’ αυτό κατανέµεται ισότιµα στις επιµέρους 
ερωτήσεις, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται 
διαφορετικός βαθµός για κάθε µια από αυτές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


