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ΟΜΑ∆Α Α 

 
Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις Α.1.1 έως και 
Α.1.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 
πρότασης και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση 
είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη . 
 
Α.1.1. Η επιβολή ανώτατης τιµής διατίµησης, από το 

κράτος, σε ένα αγαθό έχει ως σκοπό την προστασία 
του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιµών. 

Μονάδες 3 
 

Α.1.2. Όταν µειώνεται η τιµή (ceteris paribus) ενός αγαθού, 
αυξάνεται η προσφερόµενη ποσότητά του. 

Μονάδες 3 
 

Α.1.3. Το σφάλµα σύνθεσης συµβαίνει, όταν δεχόµαστε ότι 
εκείνο το οποίο ισχύει για τα άτοµα ισχύει 
αναγκαστικά και για το σύνολο της οικονοµίας . 

Μονάδες 3 
 

Α.1.4. Η αύξηση του αριθµού των καταναλωτών 
συνεπάγεται και µείωση της ζήτησης ενός αγαθού. 

Μονάδες 3 
Α.1.5. Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα τα οποία 

χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία από 
την οποία παράγονται άλλα αγαθά . 

Μονάδες 3 
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Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις Α.2.1 και 

Α.2.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 
πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση . 

 
Α.2.1. Όταν το οριακό προϊόν είναι  

α. µεγαλύτερο από το µέσο προϊόν, τότε το µέσο 
προϊόν µειώνεται µε την αύξηση της εργασίας . 

β. µικρότερο από το µέσο προϊόν, τότε το µέσο 
προϊόν αυξάνεται µε την αύξηση της εργασίας . 

γ. µεγαλύτερο από το µέσο προϊόν, τότε το µέσο 
προϊόν αυξάνεται µε την αύξηση της εργασίας . 

δ. µεγαλύτερο από το µέσο προϊόν, τότε το µέσο 
προϊόν αυξάνεται µε τη µείωση της εργασίας . 

 
Μονάδες 5 

 
Α.2.2. Ακαθάριστο  Εγχώριο  Προϊόν  (Α .Ε .Π.)  είναι  η 
 συνολική αξία σε χρηµατικές µονάδες των 

α. ενδιάµεσων και τελικών αγαθών που παράγονται 
σε µια χώρα σ ’  ένα συγκεκριµένο έτος . 

β. τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται 
σε µια χώρα σ ’  ένα συγκεκριµένο  έτος . 

γ. ενδιάµεσων και τελικών υπηρεσιών που 
παράγονται σε µια χώρα σ ’  ένα συγκεκριµένο 
έτος . 

δ. τελικών αγαθών και ενδιάµεσων υπηρεσιών που 
παράγονται σε µια χώρα σ ’  ένα συγκεκριµένο 
έτος . 

Μονάδες 5 
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ΟΜΑ∆Α Β 
 

 Με τη βοήθεια των σχετικών διαγραµµάτων που θα 
σχεδιάσετε, να περιγράψετε πώς η αύξηση της τιµής του 
µοσχαρίσιου κρέατος επηρεάζει τη ζήτηση του χοιρινού 
κρέατος . 

Μονάδες 25 
 

 
ΟΜΑ∆Α Γ 

 
∆ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός 

προϊόντος QD = 400 – 4P και QS = 200 + 6P  αντίστοιχα . 
 
  α. Να βρείτε την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας . 

Μονάδες 20 
 

  β. Να σχεδιάσετε το σχετικό διάγραµµα ισορροπίας. 
Μονάδες 5 

 
ΟΜΑ∆Α ∆ 

 
 Η  ζήτηση  ενός  αγαθού  δίνεται  από  τη  συνάρτηση  
 QD = 25-0,5P . 
 

 α. Να βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την 
 τιµή, όταν η τιµή του αγαθού µειώνεται από τα 40 
 ευρώ σε 20 ευρώ . 

Μονάδες 20 
 β. Να σχεδιάσετε τη σχετική καµπύλη της  παραπάνω 
 συνάρτησης ζήτησης . 

Μονάδες 5 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ   
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 

θέµατα  δεν  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν .   

∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση . 

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα . 

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 

5. Στους υπολογισµούς να µη χρησιµοποιηθούν 

περισσότερα από δύο δεκαδικά ψηφία . 

6. Όπου απαιτείται σχεδίαση διαγραµµάτων να 

χρησιµοποιηθεί µαύρο ή µπλε στυλό διαρκείας . 

7. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων . 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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