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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΟΘ) Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 – 2019 (των ΕΠΑΛ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο  
 

 
* στην ύλη των ΓΕΛ (2019 – 20) δεν συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις με κόκκινο χρώμα 
 

Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασμένη καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις: 
 
 
 

1. Υπάρχει μια γενική και σωστή εντύπωση ότι ο κρατικός προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, 
δηλαδή τα έσοδα να είναι ίσα με τις δαπάνες σε κάθε χρονική περίοδο.  

 

2. Η κατάσταση του προϋπολογισμού είναι ανεξάρτητη από τη γενική οικονομική συγκυρία και από την 
οικονομική πολιτική που η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει.  

3. Μια διάκριση των δαπανών του δημόσιου τομέα είναι σε δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες και σε 
μεταβιβαστικές πληρωμές.  

4. Οι φόροι εισοδήματος λέγονται και έμμεσοι φόροι. 

5. Αν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και η ανεργία είναι αυξημένη, τότε ο κρατικός προϋπολογισμός πρέπει να 
είναι ελλειμματικός.  

6. Μια διάκριση των δαπανών του δημόσιου τομέα είναι σε δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες και σε 
μεταβιβαστικές πληρωμές.  

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

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

9. 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. 
 

10. Με κριτήριο τη φορολογική βάση του φόρου, οι φόροι διακρίνονται σε αναλογικούς, προοδευτικούς και 
αντίστροφα προοδευτικούς. 
 

11. Οι κυριότερες πηγές εσόδων του Δημοσίου είναι οι φόροι και ο δανεισμός. 

12. Ο φορολογικός συντελεστής είναι το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα της φορολογικής βάσης 
και εκφράζεται ως ποσοστό. 

13. Η εθνική άμυνα και η δημόσια ασφάλεια θεωρούνται δημόσια αγαθά.  

14. Προοδευτικός φόρος είναι εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται καθώς αυξάνεται η 
φορολογική βάση. 

15. Δημόσια αγαθά ονομάζονται τα αγαθά για τα οποία δεν ισχύει η αρχή του αποκλεισμού. 
 

16. Ο φόρος που επιβάλλεται στη βενζίνη είναι άμεσος φόρος. 
 

17. Η αρχή του αποκλεισμού ισχύει για τα δημόσια αγαθά. 
 

18. Φορολογική βάση είναι το εισόδημα, η περιουσία και η δαπάνη των φορολογουμένων. 
 

 
 

Σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
 
 

19. Το μέγεθος των φόρων που εισπράττει το δημόσιο εξαρτάται από:  

α. Το φορολογικό συντελεστή 

β. Το εισόδημα των ατόμων  
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γ. Την περιουσία των ατόμων  

δ. Τις δαπάνες των ατόμων  

ε. Όλα τα παραπάνω.  

20. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί βασική οικονομική λειτουργία του κράτους; 

α. Παροχή ορισμένου θεσμικού πλαισίου 

β. Εξασφάλιση οικονομικής στασιμότητας 

γ. Μείωση του εισοδήματος 

δ. Αύξηση του δημόσιου χρέους 

21. Ως δημόσιο αγαθό θεωρείται: 

α. η παραγωγή μιας βιοτεχνίας ρούχων 

β. η εθνική άμυνα 

γ. η υπηρεσία ενός δικηγόρου 

δ. η παραγωγή ενός εργοστασίου σοκολάτας 

22. 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 

23. Με κριτήριο τη φορολογική βάση του φόρου, οι φόροι διακρίνονται σε:  

α. αναλογικούς, προοδευτικούς και αντίστροφα προοδευτικούς  

β. εισοδήματος, περιουσίας και δαπάνης  

γ. αναλογικούς, προοδευτικούς και εισοδήματος  

δ. εισοδήματος, περιουσίας και αντίστροφα προοδευτικούς 

24. Να επιλέξετε ποιο από τα παρακάτω αποτελεί μεταβιβαστική πληρωμή: 

α. δαπάνες για επενδύσεις που αυξάνουν το κεφάλαιο της οικονομίας 

β. επιδόματα ανεργίας 

γ. μισθοί δημοσίων υπαλλήλων 

δ. δαπάνες για γραφική ύλη. 

25. Αναλογική φορολογία σημαίνει ότι: 

α. Όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες πληρώνουν φόρους, ανάλογα με το εργατικό εισόδημα. 

β. Όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες πληρώνουν φόρους, ανάλογα με την περιουσία τους . 

γ. Όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες πληρώνουν τους ίδιους φόρους. 

δ. Ο φορολογικός συντελεστής είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από τη φορολογική βάση. 


