
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΝΕΟ  ΚΑΙ  ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ    

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  - ΕΠΙΛΟΓΗΣ   

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

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 . Ένας σημαντικός παράγοντας  που  επηρεάζει  την  οικονομική  ζωή  των  
ανθρώπων  είναι  η  αβεβαιότητα  που  υπάρχει  σχετικά  με  τα 
αποτελέσματα  των ενεργειών  τους . 

β . Όταν  η συνάρτηση  ζήτησης  ενός  προϊόντος  είναι  ισοσκελής  
υπερβολή,  η  συνολική  δαπάνη  των  καταναλωτών  για  το  προϊόν 
μεταβάλλεται , καθώς  μεταβάλλεται  η τιμή του. 

γ . Το  σταθερό  κόστος  επιβαρύνει  την επιχείρηση  και  όταν  ακόμη  η  
παραγωγή  της είναι  μηδέν. 

δ . Στη  βραχυχρόνια  περίοδο  παραγωγής ,  η  συμπεριφορά  του συνολικού , 
του μέσου  και  του οριακού  προϊόντος  εξηγείται  από το  νόμο της  
φθίνουσας  ή μη ανάλογης απόδοσης . 

ε . Η εισοδηματική ελαστικότητα  των κανονικών  αγαθών είναι  αρνητική . 
Μονάδες 15 

Στις  παρακάτω  προτάσεις  Α2  και Α3  να  γράψετε  στο τετράδιό σας  τον  

αριθμό  της  πρότασης  και,  δίπλα  του ,  το  γράμμα  που  αντιστοιχεί  στη  σωστή  

απάντηση.  

Α2. Μια  επιχείρηση  λειτουργεί  στη  βραχυχρόνια  περίοδο παραγωγής .  Όταν  
παράγει  40 μονάδες ,  παρουσιάζει  μέσο  μεταβλητό  κόστος 8 χρηματικές 
μονάδες  και  συνολικό  κόστος  400 χρηματικές  μονάδες .  Το  σταθερό  
κόστος (FC) της επιχείρησης είναι  
α . FC=80 χρηματικές  μονάδες 
β . FC=320 χρηματικές μονάδες 
γ . FC=5 χρηματικές  μονάδες 
δ . FC=40 χρηματικές  μονάδες. 

Μονάδες 5 

Α3. Η καμπύλη  ζήτησης  ενός  αγαθού  είναι  ευθεία  γραμμή  που  τέμνει  τον  
άξονα  των  τιμών  στο  σημείο Α και  τον  άξονα  των  ποσοτήτων  στο σημείο 
Β.  Στο  μέσο  Μ  του ευθύγραμμου  τμήματος  ΑΒ ,  για  την  ελαστικότητα  
ζήτησης  ως  προς την τιμή ισχύει  

α . IEDI>1  

β . 0<IEDI<1 

γ . IEDI=1 

δ .  ED  =0.          Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΝΕΟ  ΚΑΙ  ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β 
Β1.  Να  περιγράψετε ,  με  τη βοήθεια διαγράμματος  που θα  σχεδιάσετε  (μονάδες  
5), τον  τρόπο  με  τον  οποίο  επηρεάζουν  την  προσφορά  ενός  αγαθού οι  
παρακάτω  προσδιοριστικοί  παράγοντες  (ceteris paribus): 

α .  οι  τιμές  των  παραγωγικών  συντελεστών  (μονάδες 7) 

β . η τεχνολογία  παραγωγής  του (μονάδες 5) 

γ . οι  καιρικές συνθήκες  (μονάδες 4) 

δ . ο  αριθμός  των επιχειρήσεων  (μονάδες  4). 

Στην παραπάνω περιγραφή  να χρησιμοποιηθεί  το  ίδιο διάγραμμα  για όλες  τις 
περιπτώσεις .  

Μονάδες 25  

 ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

 
Δίνεται  ο παρακάτω  πίνακας  με τους  μέγιστους  συνδυασμούς  παραγωγικών  
δυνατοτήτων  μιας οικονομίας που  παράγει  μόνο  τα  αγαθά  Χ και  Ψ.  Όλοι  οι  
παραγωγικοί  συντελεστές  απασχολούνται  πλήρως και  αποδοτικά  και  η  
τεχνολογία  παραγωγής  τους  είναι  δεδομένη. 
  

Συνδυασμοί  
ποσοτήτων 

Παραγόμενες  
ποσότητες  
αγαθού Χ 

Παραγόμενες  
ποσότητες  
αγαθού Ψ 

Κόστος  
ευκαιρίας του 
αγαθού Χ σε 
όρους  Ψ 
(Κ.Ε.Χ) 

Κόστος  
ευκαιρίας του 
αγαθού Ψ σε 
όρους  Χ 
(Κ.Ε.ψ) 

Α 0 300   

   2 ; 

Β ; 220   

   ; 1/3 

Γ  70 ;   

   ; 1/4 

Δ 90 50   

   ; ; 

Ε 100 0   
  

Γ1. Να  μεταφέρετε  τον  πίνακα  στο τετράδιό  σας και,  κάνοντας τους  
κατάλληλους  υπολογισμούς ,  να  αντικαταστήσετε  τα  ερωτηματικά  με τις  
σωστές  αριθμητικές  τιμές.  

Μονάδες 7  

Γ2. Να  σχεδιάσετε την  Καμπύλη  Παραγωγικών Δυνατοτήτων  (ΚΠΔ) της 
οικονομίας .   

Μονάδες 4  

Γ3. Ποια  είναι  η  μέγιστη  ποσότητα  του αγαθού Ψ  που  μπορεί  να παραχθεί ,  
όταν παράγονται  75 μονάδες  από το αγαθό Χ;  

Μονάδες 4  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΝΕΟ  ΚΑΙ  ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
Γ4. Με  τη  βοήθεια  του κόστους  ευκαιρίας,  να εξετάσετε ,  κάνοντας τους  

κατάλληλους  υπολογισμούς, πού  βρίσκεται  ο  συνδυασμός  Κ (Χ=92, Ψ=30) 
σε  σχέση με την  ΚΠΔ  και να εξηγήσετε  την  οικονομική του σημασία . 

Μονάδες 5 
 

Γ5. Πόσες  μονάδες  από  το  αγαθό Χ πρέπει  να  θυσιαστούν, για  να παραχθούν  
οι τελευταίες 110 μονάδες από το αγαθό Ψ; 

Μονάδες 5 
 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  
ΘΕΜΑ Δ 

Οι  αγοραίες  συναρτήσεις ζήτησης  και  προσφοράς  ενός  αγαθού  Χ είναι  
γραμμικές .  Όταν  η  τιμή  του αγαθού είναι  5 €, τότε η προσφερόμενη  ποσότητά  
του είναι  30 μονάδες  και το  έλλειμμα  που εμφανίζεται  στην αγορά  είναι  50 
μονάδες. Όταν  η  τιμή  του αγαθού  αυξάνεται  από  5 € σε  6 €, η προσφερόμενη  
ποσότητα είναι  32 μονάδες και η  ελαστικότητα  ζήτησης  ως  προς  την τιμή  του 

είναι  ΕD=  .  

 

Δ1. Να  βρείτε τις αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης  και  προσφοράς.  

Μονάδες 8 

Δ2. Να  υπολογίσετε  αλγεβρικά  την  τιμή και  την ποσότητα  ισορροπίας  του 
αγαθού στην αγορά . 

Μονάδες 4 

Δ3. Να  υπολογίσετε  σε  ποια  τιμή  του αγαθού  παρουσιάζεται  έλλειμμα  20 
μονάδων  προϊόντος .   

Μονάδες 4 

Δ4. Να  υπολογίσετε  την  ποσοστιαία μεταβολή  της συνολικής δαπάνης  των  
καταναλωτών,  όταν η  τιμή  του αγαθού αυξάνεται  από  5 € σε  6 € (μονάδες  
2). Να  δικαιολογήσετε  τη  μεταβολή  της συνολικής  δαπάνης  με  τη βοήθεια 
της ελαστικότητας ζήτησης  ως  προς την τιμή (μονάδες 2). 

Μονάδες 4 

Δ5. Το  αγαθό Ψ  είναι  συμπληρωματικό  του αγαθού  Χ.  Μια  μεταβολή  στην 
τιμή  του συμπληρωματικού  αγαθού Ψ  (ceteris paribus) είχε  ως  
αποτέλεσμα  να διαμορφωθεί  η  αγοραία  συνάρτηση  ζήτησης  του αγαθού Χ 
ως  εξής:  QD΄=110-8P. 

  α . Να  υπολογίσετε τη νέα τιμή και τη νέα ποσότητα  ισορροπίας  του  

      αγαθού Χ (μονάδες  2). 

 β . Να απαντήσετε αν η τιμή του συμπληρωματικού  αγαθού  Ψ  αυξήθηκε ή   

     μειώθηκε , αιτιολογώντας την απάντησή  σας (μονάδες 3).  

Μονάδες 5  

 
  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΝΕΟ  ΚΑΙ  ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-
πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να 
γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα 
θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις 
σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε 
καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό 
με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για 
πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ    

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  
 

ΘΕΜΑ A 

A1. 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.  Στη βραχυχρόν ια περίοδο παραγωγής, όταν το Οριακό Προϊόν γίνεται 

αρνητικό , το Συνολικό Προϊόν αυξάνεται . 
β. Αν η  εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού Χ είναι ΕΥ = -2 , τότε το 

Χ είναι κατώτερο αγαθό . 

γ. Οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεπεράσουν την έλλειψη των αγαθών, 
μεταξύ άλλων, με την οργανωμένη δραστηριότητα, την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και την εξεύρεση νέων παραγωγικών πόρων.  

δ. Αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι  D

1.200
Q

P
 , 

όπου Ρ η τιμή του αγαθού, τότε μια αύξηση της αγοραίας 
προσφοράς του θα έχει ως αποτέλεσμα να μείνει σταθερή η 
συνολική πρόσοδος (συνολικά έσοδα)  των επιχειρήσεων .  

ε.  Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, το άθροισμα  του μέσου 
σταθερού και του μέσου μεταβλητού κόστους αποτελούν το Συνολικό 
Κόστος της επιχείρησης.  

Μονάδες 15  

Για τ ις  παρακάτω προτάσεις  Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 
της πρότασης και , δίπλα , το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Α2.  Η ζήτηση ενός κανονικού αγαθού Χ αυξάνεται (ceteris paribus), όταν  

α.  μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών  
β. μειώνεται η τιμή του υποκατάστατού του  
γ . μειώνεται  η τιμή του συμπληρωματικού του  
δ . μειώνεται ο αριθμός των καταναλωτών του αγαθού .  

Μονάδες 5  

Α3.  Στην τιμή  Ρ1 η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού Χ  είναι 4.000 μονάδες 
και η ΕD = -3. Αν η τιμή του αγαθού μεταβληθεί κατά 25% (ceteris 
paribus) και γίνει  120 ευρώ, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 
αυξάνεται. Σε αυτή την περίπτωση η Ρ 1 είναι  
α.  150 ευρώ  
β. 96 ευρώ  
γ . 40 ευρώ  
δ. 160 ευρώ.  

Μονάδες 5  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β1.   Έστω D η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού, S η καμπύλη προσφοράς του  
και Ε(P1,  Q1) το σημείο τομής τους.  

 Το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιμή πώλησης αυτού του αγαθού ΡΑ.  

 α.   Ποιος είναι ο σκοπός του κράτους με την επιβολή ανώτατης τιμής 
στο αγαθό;  

(μονάδες 3) 
 β.   Με τη βοήθεια κατάλληλου διαγράμματος  που θα σχεδιάσετε με 

στυλό στο τετράδιό σας (μονάδες 7) ,  να περιγράψετε τις συνέπειες 
στην αγορά από την επιβολή ανώτατης τιμής  (μονάδες 15) .  

Μονάδες 25  

 
 

 ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  
 
 

ΘΕΜΑ Γ  

Μια οικονομία απασχολεί πέντε (5) εργάτες και παράγει μόνο δύο αγαθά Χ και 
Ψ, με δεδομένη τεχνολογία. Η οικονομία χρησιμοποιεί μόνο τον συντελεστή 
παραγωγής «εργασία»  και οι εργάτες απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά , 
είτε στην παραγωγή του αγαθού Χ, είτε στην παραγωγή του αγαθού Ψ, είτε σε 
συνδυασμούς συμπαραγωγής των δύο αγαθών.  

 Ο ένας εργάτης παράγει , είτε δεκαέξι (16) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε 
τέσσερις (4) μονάδες από το αγαθό Ψ.  

 Οι δύο  εργάτες παράγουν , είτε τριάντα δύο (32) μονάδες από το αγαθό Χ, 
είτε οχτώ (8) μονάδες από το αγαθό Ψ.  

 Οι τρεις εργάτες παράγουν ,  είτε σαράντα οχτώ (48) μονάδες από το  αγαθό 
Χ, είτε δώδεκα (12) μονάδες από το αγαθό Ψ.  

 Οι τέσσερις εργάτες παράγουν , είτε εξήντα τέσσερις (64) μονάδες από το 
αγαθό Χ, είτε δεκάξι (16) μονάδες από το αγαθό Ψ.  

 Οι πέντε εργάτες παράγουν , είτε ογδόντα (80) μονάδες από το αγαθό Χ, 
είτε είκοσι (20) μονάδες από το αγαθό Ψ.  

Γ1.  Να παρουσιάσετε τον πίνακα με τους συνδυασμούς παραγόμενων 
ποσοτήτων για τα αγαθά Χ και Ψ (μονάδες 5), να σχεδιάσετε με στυλό στο 
τετράδιό σας την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας 
(μονάδες 3) και να αιτιολογήσετε τη μορφή της (μονάδες 4) .  

Μονάδες 12  

Γ2.  Να υπολογίσετε τη μέγιστη ποσότητα του αγαθού Χ που μπορεί να 
παραχθεί , όταν παράγονται δέκα (10) μονάδες από το αγαθό Ψ.  

Μονάδες  5  

Γ3. Να εξετάσετε, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, αν ο 
συνδυασμός Λ (Χ = 30, Ψ = 15) είναι εφικτός ή ανέφικτος .    

Μονάδες 5  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ4. Αν μειωθεί ο αριθμός των εργατών από πέντε (5) σε τέσσερις (4), να 
σχεδιάσετε με στυλό στο τετράδιό σας τη νέα Καμπύλη Παραγωγικών 
Δυνατοτήτων της οικονομίας στο ίδιο διάγραμμα.   

 (Σημειώνεται  ότι η μείωση του αριθμού των εργατών δεν επηρεάζει την 
απόδοσή τους. ) 

Μονάδες 3  

 
ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην τιμή (Ρ) και την αγοραία 
προσφερόμενη ποσότητα (Qs) ενός αγαθού Χ, που παράγουν και προσφέρουν 
οι πενήντα (50) πανομοιότυπες επιχειρήσεις ενός κλάδου παραγωγής στη 
βραχυχρόνια περίοδο.  

Τιμή (Ρ)  
Αγοραία προσφερόμενη  

Ποσότητα (Qs) 

14 5.000 

15 6.000 

30 6.250 

110 6.300 

Δ1. Να προσδιορίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του 
αγαθού Χ, αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι:  

QD = 7.000 –  25Ρ  

(Η αγοραία συνάρτηση προσφοράς δεν είναι γραμμική. )  

Μονάδες 5 

Δ2.  α.   Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της μεμονωμένης 
επιχείρησης Ε του συγκεκριμένου κλάδου.  

(μονάδες 2) 

 β.   Αν για την παραγωγή εκατό (100) μονάδων προϊόντος , το μεταβλητό 
κόστος της επιχείρησης Ε είναι 1.400 χρηματικές μονάδες , να 
υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης σε κάθε επίπεδο 
παραγωγής .  

(μονάδες 8) 

 γ .   Αν η επιχείρηση Ε παράγει εκατό (100) μονάδες προϊόντος και 
επιθυμεί να αυξήσει την παραγωγή της κατά είκοσι δύο (22) 
μονάδες, να υπολογίσετε πόσο θα αυξηθεί το μεταβλητό της κόστος.  

(μονάδες 4)  
Μονάδες 14 

Δ3.  Η εργασία και η πρώτη ύλη είναι οι μοναδικοί μεταβλητοί συντελεστές της 
επιχείρησης Ε και η τιμή (αμοιβή) τους είναι σταθερή. Αν για την 
παραγωγή εκατό (100) μονάδων προϊόντος η επιχείρηση απασχολεί 
τέσσερις (4) εργάτες και για την παραγωγή εκατόν είκοσι (120) μονάδων 
προϊόντος απασχολεί πέντε (5) εργάτες, να υπολογίσετε την τιμή 
(αμοιβή) της εργασίας (W) και την τιμή (αμοιβή) της πρώτης ύλης (C).  

Μονάδες 6 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε 
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η 
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 18.30. 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

 

ΘΕΜΑ A 

A1. 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.  Οι μεταβολές στο μέγεθος του εισοδήματος δεν έχουν την ίδια 

επίδραση σε όλα τα αγαθά .  

β. Αν η  ελαστικότητα ζήτησης είναι ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία 
της καμπύλης ζήτησης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται τ ελείως 
ελαστική. 

γ. Η καμπύλη του Μέσου Σταθερού Κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο 
αρχικά μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται ως συνέπεια του Νόμου 
της Φθίνουσας Απόδοσης.   

δ. Η επιβολή ανώτατης τιμής πρέπει να είναι μακροχρόνια , ώστε να 
αποφεύγεται η «μαύρη αγορά» .  

ε.  Η συνάρτηση παραγωγής εκφράζει τη σχέση που συνδέει  τη μέγιστη 
ποσότητα προϊόντος,  που μπορεί να παραχθεί σε ορισμένο χρόνο, 
με συγκεκριμένες ποσότητες συντελεστών και με δεδομένη την 
τεχνολογία παραγωγής.  

Μονάδες 15  

Για τις  παρακάτω προτάσεις  Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 
της πρότασης  και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Α2.  Ο σπουδαιότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ελαστικότητας 
προσφοράς είναι :   

α.  η τεχνολογία παραγωγής   
β. το μέγεθος της επιχείρησης  
γ . ο χρόνος   
δ . οι καιρικές συνθήκες .  

Μονάδες 5  

Α3.  Το σιτάρι χρησιμοποιείται για την παραγωγή του ψωμιού. Αν αυξηθεί η 
τιμή του σιταριού , ενώ οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν σταθεροί 
(ceteris paribus), τότε :  

α.  θα αυξηθεί η προσφερόμενη ποσότητα του ψωμιού  
β. θα μειωθεί η ζήτηση  του ψωμιού  
γ . θα αυξηθεί η προσφορά του ψωμιού  
δ. θα μειωθεί η προσφορά του ψωμιού . 

Μονάδες 5  
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Να περιγράψετε τις τρεις κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται οι 
συντελεστές παραγωγής και να δώσετε παραδείγματα.  

Μονάδες 12  
 
Β2.  Να δώσετε τον ορισμό της επιχειρηματικότητας , η οποία  θεωρείται από 

ορισμένους οικονομολόγους ως ο τέταρτος συντελεστής παραγωγής.  
 

Μονάδες 3 
Β3.  Να περιγράψετε το κύριο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε 

κοινωνία.  
 

Μονάδες 10 
 

 
 ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

 
 

ΘΕΜΑ Γ  

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγής και κόστους μιας επιχείρησης ,  που 
λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και παράγει ένα προϊόν.  
 

 
Το συνολικό κόστος παραγωγής (TC) της επιχείρησης δίνεται από τη σχέση :  

 
TC=50+w∙L+c∙Q, 

όπου w η αμοιβή της εργασίας και c το κόστος των πρώτων υλών ανά μονάδα 
προϊόντος.Τα w και c παραμένουν σταθερά.  
 

 
Αριθμός 
εργατών  

(L) 

 
Συνολικό 

Προϊόν  
(Q) 

 
Μέσο 

προϊόν 
(AP)  

 
Οριακό
προϊόν 

(ΜP)  

 
Μεταβλητό 

κόστος  
(VC)  

 
Μέσο 

μεταβλητό 
κόστος (AVC)  

 
Οριακό 
κόστος  

(MC)  

0 0 — — 0 — — 

10 20 2 2 ;  7 7 

20 60 3 4 320 5,3 4,5 

30 120 4 6 540 4,5 3,6 

40 200 5 8 800 4 3,2 

50 ; ;  ;  1000 4 4 

60 270 4,5 2 1140 4,2 ;  

70 280 4 1 1260 4,5 12 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ1.  Να μεταφέρετε  τον πίνακα στο τετράδιό σας και κάνοντας τους 
κατάλληλους υπολογισμούς (με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου , όπου 
είναι απαραίτητο) να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές 
αριθμητικές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη ότι για L=50 το Μέσο Προϊόν (AP) 
είναι μέγιστο.   

Μονάδες 5 

Γ2.  Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα να εξετάσετε αν ισχύει ο 
νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης . (μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας.  (μονάδες 3)  

Μονάδες 4  

Γ3. Να υπολογίσετε το Μέσο Σταθερό Κόστος (AFC), όταν παράγονται 25 
μονάδες προϊόντος .   

Μονάδες 3  

Γ4. Να υπολογίσετε τη μεταβολή  του κόστους της επιχείρησης , όταν ο αριθμός 
των εργατών (L) αυξάνεται από 42 σε 58 .  

Μονάδες 8 

Γ5. Αν η τιμή του προϊόντος στην αγορά διαμορφωθεί σε 3,2 χρηματικές 
μονάδες , η επιχείρηση θα συνεχίσει να παράγει και να προσφέρει το 
προϊόν στην αγορά ; (μονάδες 2)  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
(μονάδες 3)  

Μονάδες 5  

 
ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην τιμή (Ρ) και στην 
προσφερόμενη ποσότητα (Qs) ενός αγαθού Χ , που παράγει  και προσφέρει μια 
επιχείρηση  ενός κλάδου παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο. Στον 
συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής δραστηριοποιούνται  συνολικά εκατό (100) 
όμοιες επιχειρήσεις . 

Τιμή (Ρ)  
Προσφερόμενη  
Ποσότητα (Qs) 

3 74 

6 98 

(Η ατομική συνάρτηση προσφοράς είναι γραμμική ).  

Δ1. Να προσδιορίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του 
αγαθού Χ, αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι:  

QD = 10.000 –  200Ρ . 

Μονάδες 9 

Δ2.  Έστω ότι αυξάνεται ο αριθμός των (όμοιων) επιχειρήσεων από 100 σε 
200 και , ταυτόχρονα , αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών κατά 20%. 
Να υπολογισθούν οι νέες αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, 
αν γνωρίζετε ότι η αγοραία καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται παράλληλα 
και η τιμή ισορροπίας παραμένει σταθερή.  

Μονάδες 8 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Δ3.  Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα (Ε Υ) στην τιμή 
ισορροπίας, καθώς το εισόδημα αυξάνεται . 

Μονάδες 3 

Δ4.  Να υπολογίσετε την προσφερόμενη ποσότητα μιας επιχείρησης στην τιμή 
ισορροπίας , πριν και μετά τις μεταβολές στην αγοραία ζήτηση και στην 
αγοραία προσφορά.  (μονάδες 3)  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
(μονάδες 2)  

Μονάδες 5 

 
 

 

 

 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε 
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η 
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 
 
 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

 

ΘΕΜΑ A 

A1. 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.  Όταν αυξάνεται η ζήτηση ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειώνεται η 

προσφορά του , τότε αυξάνεται πάντα η τιμή ισορροπίας.  
β. Όταν σε μια οικονομία οι παραγωγικοί συντελεστές 

υποαπασχολούνται , τότε η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων 
μετατοπίζεται προς τα αριστερά.  

γ. Όσο μεγαλύτερη  είναι η  διαφορά ανάμεσα στην ανώτατη τιμή και  την 
τιμή ισορροπίας ενός αγαθού, τόσο μεγαλύτερο είναι  το έλλειμμα 
που δημιουργείται στην αγορά του συγκεκριμένου αγαθού. 

δ. Αν οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση του εισοδήματός τους , τότε θα 
μειώσουν «σήμερα» τη ζήτηση των αυτοκινήτων.  

ε.  Η καμπύλη του Μέσου Μεταβλητού Κόστους  δείχνει τη σχέση 
ανάμεσα στο Μέσο Μεταβλητό Κόστος  και στον σταθερό συντελεστή .  

Μονάδες 15  

Για τ ις  παρακάτω προτάσεις  Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 
της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Α2.  Η ελαστικότητα  προσφοράς των επιχειρήσεων επηρεάζεται  από τον 
παράγοντα χρόνο.  Μακροχρόνια , η ελαστικότητα  προσφοράς σε σχέση με 
τη  βραχυχρόνια περίοδο  είναι :  

α.  μεγαλύτερη  
β. μικρότερη  
γ . ίδια   
δ . αδύνατον να προβλεφθεί . 

Μονάδες 5  

Α3.  Στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν το Οριακό  Προϊόν είναι μικρότερο από το 
Μέσο Προϊόν,  τότε με την αύξηση της εργασίας  το Μέσο Προϊόν:  

α.  αυξάνεται  συνεχώς  
β. παραμένει σταθερό  
γ . μειώνεται  συνεχώς  
δ. στην αρχή αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται .  

Μονάδες 5  
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β1.   Να περιγράψετε την επιβολή κατώτατης τιμής, αναφέροντας σχετικό 
παράδειγμα (μονάδες 20) ,  και να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα . 
(μονάδες 5)  

Μονάδες 25  

 
 

 ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  
 
 

ΘΕΜΑ Γ  

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τους μέγιστους συνδυασμούς παραγωγικών 
δυνατοτήτων μιας οικονομίας, η οποία  παράγει μόνο τα αγαθά Χ και  
Ψ. Όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά ,  και 
η τεχνολογία παραγωγής τους είναι δεδομένη.  
 

Συνδυασμοί 
ποσοτήτων 

Παραγόμενες 
ποσότητες 
αγαθού  Χ  

Παραγόμενες 
ποσότητες 
αγαθού Ψ 

Κόστος 
ευκαιρίας του 
αγαθού Χ σε 

όρους Ψ  
(ΚΕΧ) 

Κόστος 
ευκαιρίας του 
αγαθού Ψ σε 

όρους Χ  
(ΚΕΨ) 

Α 0 200   

   ;  ;  

Β ;  190   

   ;  ;  

Γ ;  170   

   ;  ;  

Δ 30 ;    

   5 1/5 

Ε 40 ;    

   8 1/8 

Ζ 50 0   

 
 
Γ1.  Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και , κάνοντας τους 

κατάλληλους υπολογισμούς, να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις 
σωστές αριθμητικές τιμές.  Ισχύει ότι , μεταξύ των συνδυασμών Β και Γ , με 
θυσία 4 μονάδων του αγαθού Ψ παράγονται 2 μονάδες του αγαθού Χ και,  
μεταξύ των συνδυασμών Γ και Δ , με θυσία 2 μονάδων του αγαθού Χ 
παράγονται 8 μονάδες του αγαθού Ψ.  

Μονάδες 10  

Γ2.  Να υπολογίσετε πόσες  μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστούν , για 
να παραχθεί η 13η μονάδα του αγαθού Χ. Να αιτιολογηθεί η απάντησή 
σας.  

Μονάδες 3  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ3. Έστω ότι όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην 
παραγωγή του αγαθού Ψ. Αν η οικονομία θυσιάσει 50 μονάδες του αγαθού 
Ψ, πόσες μονάδες του αγαθού Χ μπορούν να παραχθούν με πλήρη 
απασχόληση των παραγωγικών συντελεστών ;    

Μονάδες 2  

Γ4. α) Να ορίσετε τι  δείχνει η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων  (ΚΠΔ)  
(μονάδες 2) και να σχεδιάσετε την ΚΠΔ για τη συγκεκριμένη οικονομία . 
(μονάδες 2) 

 β) Αν η οικονομία παράγει έναν εφικτό συνδυασμό ,  με ποιον τρόπο μπορεί  
να αυξήσει τις ποσότητες και των δύο αγαθών, ώστε αυτός να γίνει 
μέγιστος ; (μονάδες 3)  

Μονάδες 7 
 

Γ5.  Να προσδιορίσετε ποιο είναι το πραγματικό κόστος της οικονομίας για την 
παραγωγή των 30 πρώτων μονάδων του αγαθού Χ .  

Μονάδες 3  
 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Δίνεται ο πίνακας της αγοραίας ζήτησης ενός αγαθού Κ:  

Τιμή (Ρ)  
Ζητούμενη ποσότητα 

(QD) 

4 670 

6 580 

8 490 

10 400 

12 310 

14 220 

 
Τα στοιχεία κόστους μιας επιχείρησης που παράγει το αγαθό Κ , δίνονται από 
τον πίνακα.  

Προσφερόμενη  
ποσότητα  (Qs)   

Μεταβλητό κόστος 
(VC) 

4 26 

5 30 

6 36 

7 44 

8 54 

9 66 

10 80 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Σημείωση:  Να γίνουν οι κατάλληλοι υπολογισμοί με ακρίβεια ενός δεκαδικού 
ψηφίου , όπου είναι απαραίτητο.  
 

Δ1. Να βρεθούν οι τιμές και οι ποσότητες ισορροπίας του αγαθού Κ , όταν 
στον κλάδο παραγωγής υπάρχουν :  

 α)  50 πανομοιότυπες επιχειρήσεις  (μονάδες 4)  

 β) 70 πανομοιότυπες επιχειρήσεις . (μονάδες 4)  

 

Μονάδες 8 

Δ2.  Με τη βοήθεια της ελαστικότητας της ζήτησης τόξου να αιτιολογήσετε τη 
μεταβολή των συνολικών εσόδων των επιχειρήσεων , όταν ο αριθμός τους 
αυξάνεται από 50 σε 70.  

Μονάδες 6 

Δ3.  Να προσδιορίσετε την ποσότητα που δύναται να παράγει και να 
προσφέρει κάθε επιχείρηση για τιμή P=4. (μονάδες 2)  Να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας.  (μονάδες 3)  

Μονάδες 5 

Δ4.  Να υπολογίσετε το έλλειμμα ή το πλεόνασμα για τιμή P=12, όταν 
υπάρχουν 50 επιχειρήσεις στον κλάδο παραγωγής.  (μονάδες 3)  Να 
εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο τελικά θα επέλθει ισορροπία στην 
αγορά του αγαθού.  (μονάδες 3)  

Μονάδες 6  

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 
1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 

πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε 
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης:17:00. 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

 

ΘΕΜΑ A 

A1. 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.  Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που 

θυσιάστηκαν για την παραγωγή του .  

β. Όταν η τιμή ενός αγαθού μειώνεται , αυξάνεται η ζήτησή του και όταν 
η τιμή του αυξάνεται , μειώνεται η ζήτησή του (όταν οι υπόλοιποι 
προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παραμένουν σταθεροί ). 

γ. Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν , τότε το συνολικό προϊόν 
αρχίζει να αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό .  

δ. Ο αριθμός των επιχειρήσεων, ως προσδιοριστικός παράγοντας της 
προσφοράς, αφορά αποκλειστικά την αγοραία καμπύλη προσφοράς.  

ε.  Ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού 
είναι δυνατόν να μη μεταβάλλει την τιμή του.  

Μονάδες 15  

Για τις  παρακάτω προτάσεις  Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 
της κάθε πρότασης  και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Α2.  Έστω ο συνδυασμός Κ (80Χ, 50Ψ) δύο αγαθών Χ και Ψ επί της 
Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας. Τότε:   

α.  η μέγιστη ποσότητα μόνο του αγαθού Χ που μπορεί να παράγει η 
οικονομία είναι 80 μονάδες.   

β. η μέγιστη ποσότητα μόνο του αγαθού Ψ που μπορεί να παράγει η 
οικονομία είναι 50 μονάδες.  

γ . η μέγιστη ποσότητα μόνο  του αγαθού Χ που μπορεί να παράγει η 
οικονομία είναι μεγαλύτερη από 80 μονάδες.  

δ . η μέγιστη ποσότητα μόνο του αγαθού Ψ που μπορεί να παράγει η 
οικονομία είναι μικρότερη από 50 μονάδες.  

Μονάδες 5  

Α3.  Στην αγορά ενός κανονικού αγαθού που βρίσκεται σε ισορρ οπία  έχουμε 
τις παρακάτω μεταβολές :  

i)  μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών .  

i i )  βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής.  
 

 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Από την ταυτόχρονη αυτή μεταβολή προκύπτει:  
α.  αύξηση της τιμής ισορροπίας  και μείωση της ποσότητας ισορροπίας.  
β. μείωση  της τιμής ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας μπορεί να 

αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει σταθερή.   
γ . αύξηση της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας.  
δ. αύξηση της ποσότητας ισορροπίας, ενώ η  τιμή ισορροπίας μπορεί να 

αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει σταθερή.  
Μονάδες 5 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Με τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραμμάτων  (να χρησιμοποιήσετε στυλό)  να 
εξηγήσετε  τις περιπτώσεις :  

Β1.  Μεταβολή  μόνο στη ζητούμενη ποσότητα . 
Μονάδες 7 

 
Β2.  Μεταβολή  μόνο στη ζήτηση . 

Μονάδες 7 
 

Β3.  Ταυτόχρονη μεταβολή  της ζητούμενης  ποσότητας και της ζήτησης.  
 

Μονάδες 11 
 

 ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  
ΘΕΜΑ Γ  

Μια υποθετική οικονομία η οποία απασχολεί όλους τους παραγωγικούς 
συντελεστές που έχει στη διάθεσή της πλήρως και αποδοτικά και με δεδομένη 
τεχνολογία , παράγει τα εξής δύο προϊόντα Ω και Ζ , σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα :  
 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  

Ποσότητες 
αγαθού  Ω  

Ποσότητες 
αγαθού Ζ  

Κόστος Ζ  
(σε μονάδες  Ω)  

Κόστος Ω  
(σε μονάδες Ζ) 

Α  600 0   

   ; ; 

Β  400 175   

   2 ; 

Γ 300 ;   

   ; 0,25 

Δ ; 250   

   ; ; 

Ε 0 275   

 
Γ1.  Να μεταφέρετε  τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενά 

όπου υπάρχει ερωτηματικό, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς (με 
ακρίβεια δύο  δεκαδικών ψηφίων, όπου είναι απαραίτητο) .  

Μονάδες 8 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ2.  Πόσες μονάδες του αγαθού Ω πρέπει να θυσιαστούν ,  προκειμένου να 
παραχθούν οι πρώτες 200 μονάδες του αγαθού Ζ;  

Μονάδες 5  

Γ3. Έστω ότι μεταβάλλεται  κατά 50% η παραγωγή του αγαθού Ω , λόγω 
βελτίωσης της τεχνολογίας παραγωγής του . Να κατασκευάσετε το νέο 
πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας (μονάδες  3) και σε 
κοινό διάγραμμα την αρχική και τη νέα Καμπύλη Παραγωγικών 
Δυνατοτήτων της οικονομίας  (να χρησιμοποιήσετε στυλό).  (μονάδες 5)
   

Μονάδες 8  

Γ4. Να χαρακτηριστούν, χωρίς υπολογισμούς, οι συνδυασμοί ποσοτήτων 
παραγωγής των δύο αγαθών που βρίσκονται ανάμεσα στις δύο καμπύλες ,  
σε σχέση με την αρχική και τη νέα Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων 
της οικονομίας .  

Μονάδες 4 

 
ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά μία επιχείρηση η οποία λειτουργεί σ τη 
βραχυχρόνια περίοδο:  

Συνολικό Προϊόν 
(Q) 

Μεταβλητό 
Κόστος (VC) 

Μέσο Μεταβλητό 
Κόστος (AVC) 

Οριακό Κόστος 
(MC) 

0 0 - - 

1 4 4 4 

2 6 3 ; 

3 9 ; 3 

4 14 3,5 ; 

5 ; 4,8 10 

6 42 7 18 

 

Δ1.  Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα 
κενά όπου υπάρχει ερωτηματικό, κάνοντας τους  κατάλληλους 
υπολογισμούς.  

Μονάδες 4 

Δ2.  Να παρασταθούν γραφικά σε κοινό διάγραμμα οι καμπύλες του Μέσου 
Μεταβλητού Κόστους (AVC) και του Οριακού Κόστους (MC) (μονάδες 6) . 
Σχολιάστε την πορεία του  Μέσου Μεταβλητού Κόστους (AVC) και 
εξηγήστε πού οφείλεται αυτή  (να χρησιμοποιήσετε στυλό) .  (μονάδες 3)  

Μονάδες 9 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ3.  Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης  και να 
εξηγήσετε πώς  προκύπτει.  

Μονάδες 6 

 

Δ4.  Ποια επίδραση θα έχει στην καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης 
καθεμιά από τις παρακάτω μεταβολές ;  

 α) αύξηση του εργατικού μισθού . 

 β) βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής .  

Μονάδες 6 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε 
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η 
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 
 
 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ A 

A1. 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.  Στις σύγχρονες κοινωνίες τα παραχθέντα μέσα παραγωγής είναι 

τεχνολογικά πολύ εξελιγμένα και απαραίτητα για την παραγωγή των 
προϊόντων που χρειάζονται σήμερα οι άνθρωποι.  

β. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους παραγωγής ενός 
αγαθού Ψ είναι αυξανόμενο , γιατί οι συντελεστές παραγωγής είναι 
εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή και των δύο αγαθών.  

γ. Αν η ανώτατη τιμή που θα επιβληθεί από το κράτος για ένα προϊόν 
είναι μεγαλύτερη της τιμής ισορροπίας του προϊόντος στην αγορά ,  

τότε θα δημιουργηθεί έλλειμμα  στην αγορά του . 

δ. Η καμπύλη του Οριακού Προϊόντος τέμνει την καμπύλη του 
Συνολικού Προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στο  μέγιστό της 
σημείο . 

ε.  Η περίπτωση που η ελαστικότητα προσφοράς Ε s  είναι  ίση με το 
μηδέν (Εs=0) αναφέρεται κυρίως σε ευπαθή γεωργικά προϊόντα , τα 
οποία δεν μπορούν να διατηρηθούν και πρέπει οπωσδήποτε να 
προσφερθούν σε οποιαδήποτε τιμή  σε μια ορισμένη περίοδο .  

Μονάδες 15  

Για τ ις  παρακάτω προτάσεις  Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 
της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Α2.  Στον κάθετο άξονα του διαγράμματος του Συνολικού Προϊόντος του 
μεταβλητού συντελεστή απεικονίζεται:   

α.  το συνολικό κόστος παραγωγής .  
β. η συνολική ποσότητα που παράγεται . 
γ . η ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή . 
δ . το οριακό κόστος παραγωγής .  

Μονάδες 5  

Α3.  Η τιμή ισορροπίας στην αγορά ενός αγαθού Χ είναι δυνατό να παραμείνει 
αμετάβλητη όταν :  

α.  η ζήτηση αυξηθεί και η προσφορά μειωθεί . 
β. η ζήτηση μειωθεί και η προσφορά αυξηθεί . 
γ . η ζήτηση και η προσφορά αυξηθούν ταυτόχρονα .  
δ. η ζήτηση αυξηθεί και η προσφορά παραμείνει αμετάβλητη.  

Μονάδες 5  
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

 

ΘΕΜΑ Β  

Να σχεδιάσετε τα κατάλληλα διαγράμματα (να χρησιμοποιήσετε στυλό) και  να 
εξηγήσετε τις περιπτώσεις:  
Β1.  Μεταβολή μόνο στην προσφερόμενη ποσότητα. (μονάδες 8) 
Β2.  Μεταβολή μόνο στην προσφορά. (μονάδες 8) 
Β3. Ταυτόχρονη μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα και στην προσφορά. 

(μονάδες 9) 
Μονάδες 25  

 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  
 

ΘΕΜΑ Γ  

Δίνεται ο πίνακας λειτουργίας μιας επιχείρησης σε  βραχυχρόνια περίοδο : 
 

Συνολικό  
Κόστος (TC) 

Μέσο Συνολικό  
Κόστος (ATC) 

120 - 

140 140 

190 38 

205 34,16 

380 38 

480 40 

645 43 

870 58 

 
 
Γ1.  Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς να παραθέσετε τον πίνακα 

προσφοράς της επιχείρησης .  

Μονάδες 12 

 
Γ2.  Δεδομένου ότι στην αγορά λειτουργούν 10 επιχειρήσεις με τα ίδια ακριβώς 

στοιχεία κόστους ,  να κατασκευάσετε τον πίνακα της αγοραίας προσφοράς 
του προϊόντος .  

Μονάδες 3 

 
Γ3. Με δεδομένο ότι η Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών για το προϊόν 

ανέρχεται για κάθε επίπεδο τιμής σε  6.000 €, να βρεθεί η τιμή και η 
ποσότητα ισορροπίας  του προϊόντος στην αγορά .  

Μονάδες 10  

(Στους υπολογισμούς σας, όπου είναι απαραίτητο, να χρησιμοποιήσετε ένα 
δεκαδικό ψηφίο.)  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  
 

ΘΕΜΑ Δ  

Οι  ευθύγραμμες καμπύλες ζήτησης D1 και D2 ενός προϊόντος Χ δίνονται  στο 
παρακάτω διάγραμμα : 

 

 

Η καμπύλη ζήτησης D2 αντιστοιχεί σε εισόδημα 30.000 €. Η ελαστικότητα 
ζήτησης   ως  προς  την  τιμή  από  το  σημείο  Β  στο  σημείο  Α  στην  καμπύλη 
D2 είναι −0,5 και η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης από το σημείο Γ της 
καμπύλης D1 στο σημείο Β της καμπύλης D2 είναι 0,8.  
 

Δ1. Να υπολογιστεί η τιμή ΡΑ του αγαθού Χ.  
Μονάδες 6 

Δ2.  Να υπολογιστεί το εισόδημα που αντιστοιχεί στην καμπύλη D1 του 
αγαθού Χ.  

Μονάδες 6 

Δ3.  Να χαρακτηριστεί το αγαθό Χ με βάση την τιμή της εισοδηματικής 
ελαστικότητας . (μονάδες 2) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με 
βάση τη μεταβολή του εισοδήματος που υπολογίσατε.  (μονάδες 4)  

Μονάδες 6 

Δ4.  Να βρεθεί η συνάρτηση ζήτησης της καμπύλης D2.  

Μονάδες 7  

 

  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε 
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης:17:00. 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  
 

ΘΕΜΑ A 

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντα ς στο τετράδιό 
σας  το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση  και δίπλα του  τη λέξη 
Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος , αν η πρόταση είναι 
λανθασμένη.  
α.  Το χρήμα είναι ένας από τους συντελεστές παραγωγής .  

β. Η ποσότητα παραγωγής, στην οποία η επιχείρηση μεγιστοποιεί το 
κέρδος της, προκύπτει , όταν το οριακό κόστος είναι ίσο με την τιμή  
του προϊόντος . 

γ. Η εισοδηματική ελαστικότητα όλων των αγαθών είναι θετική .  

δ. Η επιβολή κατώτατων τιμών σε μια αγορά οδηγεί στη δημιουργία 
πλεονασμάτων .  

ε.  Το συνολικό  κόστος της επιχείρησης είναι ίσο με το σταθερό κόστος, 
όταν ή παραγωγή της είναι μηδενική.  

Μονάδες 15  

Για τις  παρακάτω προτάσεις  Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 
της κάθε πρότασης  και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Α2.  Το κόστος ευκαιρίας παραγωγής ενός αγαθού Α σε μονάδες αγαθού Β 
είναι 0,5. Αυτό σημαίνει ότι για να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα του 
αγαθού Β θυσιάζονται :  

α.  1 μονάδα του αγαθού Α .  
β. 2 μονάδες του αγαθού Α . 
γ . 0,5 μονάδες του αγαθού Α . 
δ . 1,5 μονάδες του αγαθού Α . 

Μονάδες 5  

Α3.  Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια του 
έτους. Οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας αγοράζουν κάθε μήνα της 
χειμερινής περιόδου , πετρέλαιο θέρμανσης αξίας 1.000 ευρώ. Η 
ελαστικότητα ζήτησης των ενοίκων της πολυκατοικίας για πετρέλαιο 
θέρμανσης είναι :  
α.  ΕD = 0. 
β. ΕD τείνει στο άπειρο .  
γ . |ΕD τοξ |  = 1. 
δ. |ΕD| > 1. 

Μονάδες 5  
 

  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Να περιγράψετε την περίπτωση κρατικής παρέμβασης στην αγορά ενός αγαθού 
με την επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης (μονάδες 20) και να σχεδιάσετε το 
αντίστοιχο διάγραμμα (μονάδες 5).  

Μονάδες 25 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  
ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.  Για ένα αγαθό Χ που έχει γραμμική συνάρτηση ζήτησης QD1, η ζητούμενη 
ποσότητα στην τιμή Ρ1 αυτής της συνάρτησης είναι 200 μονάδες. Αν το 
εισόδημα αυξηθεί κατά 20% με εισοδηματική ελαστικότητα ΕΥ = 5 στην 
τιμή Ρ1 και στη συνέχεια η τιμή αυξηθεί κατά 20% με ελαστικότητα ζήτησης 
ως προς την τιμή ΕD = -0 ,5, να υπολογίσετε την τελική ζητούμενη 
ποσότητα μετά τις δύο αυτές μεταβολές .  

Μονάδες 8  

Γ2.  Αν ο τύπος της νέας συνάρτησης ζήτησης QD2 είναι QD2 = 600 –  20 Ρ και η 
καμπύλη της είναι παράλληλη με την αρχική καμπύλη ζήτησης QD1, να 
βρεθεί ο τύπος της γραμμικής συνάρτησης QD1.  

Μονάδες 4  

Γ3. Να γίνει διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω μεταβολών.   

Μονάδες 5  

Γ4. Σύμφωνα με το Νόμο της Ζήτησης, όταν αυξάνεται η τ ιμή ενός αγαθού, 
μειώνεται  η ζητούμενη ποσότητά του. Να αναφέρετε δύο βασικούς λόγους, 
που επηρεάζουν τον καταναλωτή ώστε να ενεργεί σύμφωνα με το  Νόμο 
της Ζήτησης .  

Μονάδες 4 

Γ5. Αν η τιμή αυξηθεί από 5 χρηματικές μονάδες σε 15 χρηματικές μονάδες, 
να αιτιολογήσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης στη συνάρτηση 
ζήτησης QD2 με τη βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης.  

Μονάδες 4 

 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

 

ΘΕΜΑ Δ  

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγής και κόστους μιας επιχείρησης που 
λειτουργεί στη  βραχυχρόνια περίοδο. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί σταθερούς και 
μεταβλητούς συντελεστές. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί ως μεταβλητούς 
συντελεστές την εργασία και τις πρώτες ύλες . Η αμοιβή της εργασίας (w) είναι  
ίση και σταθερή ανά εργάτη και το κόστος των πρώτων υλών σταθερό ανά 
μονάδα προϊόντος  (c = 2 χρηματικές μονάδες) .  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Αριθμός 
εργατών 

(L) 

Συνολικό 
Προϊόν  

(Q) 

Μέσο 
Προϊόν  

(AP) 

Οριακό 
Προϊόν  

(MP) 

Μεταβλητό 
Κόστος  

(VC) 

Μέσο 
Μεταβλητό 

Κόστος  

(ΑVC) 

Οριακό 
Κόστος  

(MC) 

20 100 5 −  400 4 −  

30 ; ; ; 600 4 4 

40 170 4,25 2 740 4,4 7 

50 180 3,6 1 860 4,8 12 

Δ1.  α)  Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και , κάνοντας τους 
κατάλληλους υπολογισμούς , να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με 
τις σωστές αριθμητικές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη ότι για L = 30 το 
Μέσο Προϊόν (AP) είναι μέγιστο  (Μονάδες 6).  

 β)  Να υπολογίσετε την αμοιβή της εργασίας (w) (Μονάδες 2). 

Μονάδες 8 

 

Δ2.  Αν η παραγωγή αυξηθεί από 100 σε 175 μονάδες προϊόντος , να 
υπολογίσετε:  

 α)  την αύξηση της δαπάνης  για εργασία  (Μονάδες 3). 

 β)  την αύξηση της δαπάνης για πρώτες ύλες  (Μονάδες 3). 

Μονάδες 6 

 

Δ3.  α)  Σύμφωνα με  τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα να δικαιολογήσετε αν 
ισχύει ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης  (Μονάδες 2).  

 β)  Nα εξηγήσετε γιατί ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης ισχύει στη 
βραχυχρόνια περίοδο για  κάθε παραγωγική διαδικασία  (Μονάδες 2).  

Μονάδες 4 

 

Δ4.  α)  Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης καθώς και 
τον πίνακα αγοραίας προσφοράς , όταν στην αγορά λειτουργούν 200 
πανομοιότυπες επιχειρήσεις (Μονάδες 3).  

 β)  Αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι QD ( Αγοραία ) = 60.000 –  2.000 Ρ, 
να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας στην αγορά  του 
προϊόντος (Μονάδες 4). 

Μονάδες 7  

 
 

 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε 
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

 
 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ A 

A1. 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.  Μία υποθετική οικονομία παράγει έναν συνδυασμό Κ δύο αγαθών, Χ 

και Ψ, ο οποίος βρίσκεται αριστερά της Καμπύλης Παραγωγικών 
Δυνατοτήτων. Για να αυξηθεί η  παραγωγή του ενός αγαθού πρέπει 
οπωσδήποτε να μειωθεί η  παραγωγή του  άλλου.  

β. Στο σημείο όπου μία ευθύγραμμη καμπύλη ζήτησης τέμνει τον άξονα των 
ποσοτήτων η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι 0  (ΕD = 0). 

γ. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής οι μεταβολές του μέσου 
προϊόντος είναι μικρότερες από εκείνες του οριακού προϊόντος.  

δ. Η ελαστικότητα προσφοράς ενός ευπαθούς αγροτικού προϊόντος 
είναι ίση με τη  μονάδα.  

ε.  Το κύριο οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη 
διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο πλήθος των αναγκών που οι 
άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και στον περιορισμένο όγκο 
των αγαθών που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των 
αναγκών.  

Μονάδες 15  

Για τ ις  παρακάτω προτάσεις  Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 
της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντ ηση.  

Α2.  Οι τρεις ιδιότητες των οικονομικών αναγκών είναι :  

α.  εξέλιξη, τεχνολογία, κορεσμός .  
β. πολλαπλασιασμός, τεχνολογία, μίμηση . 
γ . εξέλιξη, πολλαπλασιασμός, διαφήμιση . 
δ . κορεσμός, πολλαπλασιασμός, εξέλιξη .  

Μονάδες 5  

Α3.  Στην αγορά ενός προϊόντος παρατηρήθηκε ταυτόχρονα αύξηση της τιμής 
και μείωση της ποσότητας ισορροπίας του. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε : 

α.  αύξηση της προσφοράς  του .  
β. μείωση της προσφοράς  του .  
γ . αύξηση της ζήτησής του .  
δ. μείωση της ζήτησής του .  

Μονάδες 5  
 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

 

ΘΕΜΑ Β  
Να περιγράψετε, αφού σχεδιάσετε και  ένα διάγραμμα  (μονάδες 4) για τις 
παρακάτω δύο  περιπτώσεις, τον τρόπο με τον οποίο οι παρακάτω 
προσδιοριστικοί  παράγοντες επηρεάζουν την προσφορά ενός αγαθού (ceteris 
paribus): 

α.  τιμές των παραγωγικών συντελεστών  (μονάδες 12)    

β. τεχνολογία παραγωγής . (μονάδες 9)  
Μονάδες 25  

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  
 

ΘΕΜΑ Γ  

Μία επιχείρηση , που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής , 
χρησιμοποιεί ως μοναδικό μεταβλητό συντελεστή παραγωγής την εργασία και 
10 μονάδες σταθερού συντελεστή. Όταν απασχολεί 20 εργάτες, παράγει 
συνολικά 250 μονάδες προϊόντος. Αν απασχολήσει 30 εργάτες, η συνολική 
παραγωγή αυξάνεται κατά 250 μονάδες, το μεταβλητό κόστος ανά μονάδα 
προϊόντος γίνεται 18 χρηματικές μονάδες και το μέσο συνολικό κόστος (ATC) 30 
χρηματικές μονάδες. Αν απασχολήσει 40 εργάτες, το μεταβλητό κόστος ανά 
μονάδα προϊόντος γίνεται 20 χρηματικές μονάδες.  
 

Γ1.  Να υπολογίσετε την αμοιβή (w) της εργασίας .  

Μονάδες 6 

 

Γ2.  Αν η επιχείρηση αυξήσει την παραγωγή της από 450 σε 580 μονάδες , με τι 
κόστος θα επιβαρυνθεί ;    

Μονάδες 8 

 

Γ3.  α. Να υπολογίσετε το σταθερό κόστος της επιχείρησης . (μονάδες 4)  
       β. Να υπολογίσετε  την τιμή μονάδας του σταθερού συντελεστή.  (μονάδες 3)  

Μονάδες 7 

 

Γ4.  Να αιτιολογήσετε γιατί το οριακό κόστος είναι σημαντικό μέγεθος για την 
επιχείρηση.    

Μονάδες 4 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  
 

ΘΕΜΑ Δ  

Με βάση τα υποθετικά δεδομένα του παρακάτω πίνακα που αφορούν στην 
αγοραία ζήτηση ενός αγαθού Χ,  

Συνδυασμοί  Τιμή (P) Συνολική δαπάνη 
(ΣΔ)  

Εισόδημα (Υ)  

Α 2 200 1000 

Β 3 240 1000 

Γ 3 300 1200 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Δ1.α.  Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή καθώς η τιμή 
αυξάνεται . (μονάδες 2)  

     β.  Να αιτιολογήσετε τη μεταβολή στη συνολική δαπάνη  λόγω της αύξησης 
της τιμής.  (μονάδες 3)  

Μονάδες 5 

Δ2.  Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα  καθώς 
το εισόδημα αυξάνεται  (μονάδες 2)  και να χαρακτηρίσετε το αγαθό . 
(μονάδα 1)  

Μονάδες 3 

Δ3.  Να βρεθεί η γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού.  
Μονάδες 4 

Δ4.  Αν η αγοραία συνάρτηση προσφοράς είναι: Qs = 60 + 20 P και το κράτος 
ορίσει ανώτατη τιμή PA = 1 , να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή την οποία 
είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές προκειμένου να 
αποκτήσουν την ποσότητα που προσφέρεται από τους παραγωγούς στην 
ανώτατη τιμή  PA.  

Μονάδες 6 

Δ5.  Μία μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών προκάλεσε 
μεταβολή στην προσφορά με αποτέλεσμα η νέα τιμή ισορροπίας να είναι 
η ανώτατη τιμή  PA.  Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της 
ποσότητας ισορροπίας από το αρχικό στο νέο σημείο ισορροπίας.   

Μονάδες 7  

  

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε 
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης:17:00. 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


