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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : 

 Η καθαρή αξία ενός αγαθού είναι 157,35€. Ζητείται να υπολογιστεί : 

i. Το ποσό του Φ.Π.Α. αν ο συντελεστής είναι 24%. 

ii. Η τελική αξία του αγαθού (μαζί με τον Φ.Π.Α.) 

iii. Η τελική αξία του αγαθού αν στην καθαρή αξία υπολογιστεί έκπτωση 25%. 

ΛΥΣΗ 

i. Ποσό Φ.Π.Α. = Καθαρή αξία Χ Συντελεστής Φ.Π.Α. / 100 = 157,35€ Χ 24 /100  

= 157,35€ Χ 0,24 = 37,76€ 

ii. Τελική Αξία = Καθαρή Αξία + Ποσό Φ.Π.Α. = 157,35€ + 37,76€ = 195,11€ 

iii. Έκπτωση = 157,35€ Χ 25 / 100 = 157,35€ Χ 0,25 = 39,34€ 

Καθαρή Αξία μετά την Έκπτωση = Καθαρή Αξία Πριν την Έκπτωση – Έκπτωση  

= 157,35€ - 39,34€ = 118,01€ 

Ποσό Φ.Π.Α. μετά την Έκπτωση = Καθαρή Αξία μετά την Έκπτωση Χ Συντελεστής 

Φ.Π.Α. / 100 = 118,01€ Χ 0,24 = 28,32€ 

Τελική Αξία μετά την Έκπτωση = Καθαρή αξία μετά την Έκπτωση + Συντ. Φ.Π.Α. 

= 118,01€ + 28,32€ = 146,33€ 

 

Ζητείται να λυθούν τα παρακάτω προβλήματα και να εξηγηθούν βήμα – βήμα ακριβώς όπως 

στο παραπάνω παράδειγμα. 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1Ο : 

 Μια μηχανή διαθέτει 3 ρυθμίσεις. Την Slow, την Normal και την Turbo. Με δεδομένο 

ότι ρυθμισμένη στην Normal παράγει 200 μονάδες προϊόντος ανά ώρα, ενώ στην Slow 20% 

λιγότερες και στην Turbo 35% περισσότερες ζητείται :  

i. Να υπολογιστούν οι μονάδες προϊόντος που θα παραχθούν αν η μηχανή εργάζεται σε 

Turbo Mode συνεχώς για μια εβδομάδα. 

ii. Να υπολογιστούν οι μονάδες προϊόντος που θα παραχθούν σε ένα μήνα αν η μηχανή 

λειτουργεί 8 ώρες σε Normal, 8 ώρες σε Turbo και 8 ώρες σε Slow. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2Ο : 

 Ένα κυπαρίσσι ύψους 2 μέτρων ρίχνει σκιά 3,4 μέτρα. Την ίδια στιγμή, ένα άλλο 

κυπαρίσσι ακριβώς δίπλα του, έχει ύψος 2,7 μέτρα. Τι ύψος έχει το δεύτερο κυπαρίσσι; 

 

 ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3Ο : 

 Ο μικτός μισθός ενός υπαλλήλου είναι 950€.  

i. Ποιος θα είναι ο καθαρός μισθός του, αν αφαιρεθούν κρατήσεις ΙΚΑ 16% και 

φόρου 22%; 

ii. Ποιο θα είναι το κόστος για τον εργοδότη, αν αυτός καταβάλει επιπλέον 25,06% 

εργοδοτικές εισφορές; 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4Ο : 

 Ένας οικοδόμος αμείβεται με καθαρό ημερομίσθιο 60€. Κάθε ημέρα ξοδεύει για τη 

συντήρησή του 39€. Στο τέλος του έτους του περίσσεψαν 2.085€. Πόσες ημέρες εργάστηκε 

και πόσες έμεινε άνεργος; 

 

 ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5Ο : 

 Ένα όχημα κινείται με σταθερή ταχύτητα 56 km/h και διανύει απόσταση 182 km. Πόση 

ώρα θα χρειαστεί για να διανύσει την παραπάνω απόσταση αν ελαττώσει την ταχύτητά του 

κατά το 1/14; 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6Ο : 

 Μια ράβδος ύψους 90cm τοποθετημένη κατακόρυφα, ρίχνει σκιά 75cm. Ποιο είναι το 

ύψος ενός δένδρου το οποίο κατά την ίδια χρονική στιγμή βρίσκεται δίπλα στη ράβδο και 

ρίχνει σκιά μήκους 5,20m ; 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7Ο : 

 Μια πλεκτική μηχανή υφαίνει ύφασμα μήκους 45m και 75cm πλάτους κάνοντας χρήση 

27kg νήματος. Πόσα μέτρα μήκος από το ίδιο ύφασμα θα υφανθούν με 36kg νήματος, αν το 

πλάτος οριστεί στα 90cm; 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8Ο : 

 Ένας έμπορος αγοράζει εμπορεύματα προς 185€ το τεμάχιο και τα πουλά προς 215€ 

το τεμάχιο. Με τι ποσοστό κέρδους εργάζεται; 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 9Ο : 

 Ένας αγρός αγοράστηκε έναντι 40.800€ προς 408€ το στρέμμα. Από πόσα στρέμματα 

αποτελείτο; 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 10Ο : 

 Τρεις κοινότητες κατασκεύασαν με έξοδα των κατοίκων τους μια γέφυρα η οποία 

κόστισε 360.000€. Η κοινότητα Α έχει 800 κατοίκους, η Β 720 κατοίκους και η Γ 960 

κατοίκους. Πόσα χρήματα πλήρωσε η κάθε κοινότητα, με δεδομένο ότι όλοι οι κάτοικοι 

επιβαρύνθηκαν ισομερώς; 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 11Ο : 

 Τρείς εταίροι μετέχουν σε μια εταιρεία και στο τέλος της χρήσης ο Α λαμβάνει κέρδη 

10.000€, ο Β 15.000€ και ο Γ 25.000€.  

i. Ποιο το ποσοστό της συμμετοχής του καθενός στην εταιρεία; 

ii. Αν το εταιρικό κεφάλαιο αποτελείται από 1.000 μετοχές των 100€ εκάστη, πόσες 

μετοχές διαθέτει ο καθένας και ποιο το κεφάλαιο που έχει εισφέρει (σε Ευρώ); 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 12Ο : 

 Ένας έμπορος ξεκίνησε μια επιχείρηση με κεφάλαιο 15.000€. Μετά από 8 μήνες στην 

επιχείρηση εισήλθε συνεταίρος ο οποίος κατέθεσε το ίδιο κεφάλαιο. Μετά από 10 μήνες 

εισήλθε νέος συνεταίρος ο οποίος και αυτός κατέθεσε το ίδιο κεφάλαιο.  

Μετά από 6 μήνες η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη ύψους 9.200€ τα οποία πρέπει να 

μοιραστούν στους εταίρους. Πόσα χρήματα θα λάβει ο καθένας; 

(Σημείωση : Οι εταίροι συμμετέχουν ισόποσα, αλλά όχι για τον ίδιο χρόνο). 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 13Ο : 

 Τρεις εταίροι συνέστησαν εταιρεία καταθέτοντας ένα χρηματικό ποσό ως κεφάλαιο. Ο 

Β κατέθεσε το 0,75 του κεφαλαίου που κατέθεσε ο Α και ο Γ το 0,50 του κεφαλαίου του Β. Στο 

τέλος της χρήσης η επιχείρηση παρουσίασε διανεμόμενα κέρδη ύψους 26.000€, ποσό το 

οποίο αποτελεί το 20% του συνολικού κεφαλαίου. 

i. Ποιο είναι το κεφάλαιο; 

ii. Ποιο είναι το μερίδιο του κάθε εταίρου από τα κέρδη; 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 14Ο : 

 Κάποιος ανέμειξε δύο ειδών λάδι, όπου το πρώτο κόστιζε 2€ το κιλό και το δεύτερο 

1,6€ το κιλό. Πόσα κιλά πρέπει να πάρει από το κάθε είδος για να φτιάξει 100 κιλά μίγματος το 

οποίο θα κοστίζει 1,8€ το κιλό; 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 15Ο : 

 Ένας προμηθευτής πληρώθηκε 2.550€ με 39 χαρτονομίσματα των 50€ και 100€ 

αποκλειστικά. Πόσα πενηντάρικα και πόσα κατοστάρικα πήρε; 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 16Ο : 

 30 μαθητές πήγαν μια εκδρομή η οποία κόστισε 780€ με κοινά έξοδα. Κάποιοι από 

τους μαθητές δεν μπόρεσαν να πληρώσουν το μερίδιό τους, οπότε τα έξοδά τους καλύφθηκαν 

από τους υπόλοιπους οι οποίοι πλήρωσαν 4€ επιπλέον από ότι τους αντιστοιχούσε. Πόσοι 

ήταν οι μαθητές που δεν μπόρεσαν να πληρώσουν; 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 17Ο : 

 Ένας υπάλληλος εξόδευε τα 5/7 του εισοδήματός του κάθε μέρα και σε διάστημα 16 

ημερών κατάφερε να αποταμιεύσει 640€. Ποιο ήταν το ημερομίσθιό του; 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 18Ο : 

 Μια ομάδα εργατών ολοκληρώνει ένα έργο σε 8 ημέρες. Μια άλλη ομάδα εκτελεί το 

ίδιο έργο σε 12 ημέρες. Πόσες μέρες θα χρειαστεί μια τρίτη ομάδα η οποία θα απαρτίζεται από 

τα 2/3 των εργατών της Α’ ομάδας και τα ¾ των εργατών της Β’ ομάδας; 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 19Ο : 

 Σε μια εκδρομή έλαβαν μέρος 27 άτομα, άνδρες και γυναίκες και πλήρωσαν 1920€. 

Αν κάθε άνδρας πλήρωσε 84€ και κάθε γυναίκα 55€, να βρεθεί πόσοι ήταν οι άνδρες και 

πόσες οι γυναίκες. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 20Ο : 

 Η τελική αξία ενός αγαθού είναι 475,30€. Αν ο συντελεστής Φ.Π.Α. στον οποίο ανήκει 

είναι 13%, τότε ποια είναι η καθαρή του αξία και ποιο το ποσό του Φ.Π.Α.; 

 

 

 

 

 


