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ΖΗΤΗΜΑ Α 

 Στις προτάσεις, από Α.1.1 µέχρι και Α.1.5, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς στο 
τετράδιό σας και δίπλα του, την ένδειξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος 
αν η πρόταση είναι λανθασµένη.  

Α.1.1 Οι έννοιες της βραχυχρόνιας και της µακροχρόνιας περιόδου δεν αντιστοιχούν 
σε κάποια συγκεκριµένη ηµερολογιακή περίοδο.                                      (µονάδες 3) 

 Α.1.2 Σε µια παραγωγική διαδικασία, καθώς µεταβάλλεται ο µεταβλητός 
συντελεστής κατά µία µονάδα, το άθροισµα των τιµών του οριακού προϊόντος σε 
κάθε επίπεδο απασχόλησης µας δίνει το συνολικό προϊόν.                       (µονάδες 3)  

Α.1.3 Στα φάρµακα που είναι απαραίτητα για τη θεραπεία κάποιας ασθένειας, η 
καµπύλη ζήτησης είναι παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.          (Μον 3 )  
 

Α.1.4 Για τα αγαθά, τα οποία ονοµάζονται και κανονικά αγαθά, όταν αυξάνεται το 
µέγεθος του εισοδήµατος, αυξάνεται και η ζήτησή τους, και, όταν µειώνεται το 
µέγεθος του εισοδήµατος, µειώνεται και η ζήτησή τους.                       ( Μονάδες 3 ) 
 

Α.1.5 Ο νόµος της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης ισχύει στη βραχυχρόνια 
περίοδο µε δεδοµένη και αµετάβλητη τεχνολογία.                                  (µονάδες 3) 

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

Α.2 Όταν το κράτος μειώνει το φόρο σε ένα αγαθό με ελαστικότητα ζήτησης ως 
προς την τιμή ίση με -0.5, τα έσοδά του: 

 α. παραμένουν αμετάβλητα 

 β. μειώνονται 

 γ. αυξάνονται 

 δ. δε γνωρίζουμε εκ των προτέρων τη μεταβολή που θα υποστούν           Μονάδες 5   
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Α.3 Δίνεται η εξίσωση ζήτησης για ένα αγαθό: QD = 20/P. Αν αυξηθεί η τιμή 10%, 
τότε η ζητούμενη ποσότητα: 

 α. θα μειωθεί κατά 5% 

 β. θα αυξηθεί κατά 20% 

 γ. θα μείνει αμετάβλητη 

 δ. θα μειωθεί κατά 10%                                                                         Μονάδες 5 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 Β.1 Να αναλύσετε και να δείξετε διαγραμματικά τις περιπτώσεις που η ελαστικότητα 
ζήτησης ως προς την τιμή είναι σταθερή σε όλο το μήκος της καμπύλης ζήτησης και 
είναι: α. ίση με την μονάδα β. ίση με το μηδέν γ. τείνει στο άπειρο            Μονάδες 13 

Β.2 Να δείξετε διαγραμματικά και να αναλύσετε τη διαφορά μεταξύ της μεταβολής 
στην ζητούμενη ποσότητα και τη μεταβολή στη ζήτηση.                           Μονάδες 12 

 

ΟΜΑΔΑ Γ 

Γ.1 Ο πίνακας παρουσιάζει τη συµπεριφορά ενός καταναλωτή για το αγαθό Χ. 

            Ρ (ευρώ)  QD (κιλά) 

Α  10       5 

 Β  12      4 

 Γ.1.1 Αν στην αγορά υπάρχουν συνολικά 10 καταναλωτές µε πανοµοιότυπη 
συµπεριφορά να προσδιορίσετε τον τύπο της αγοραίας γραµµικής συνάρτησης 
ζήτησης.                                 .                                                        ( Μονάδες 6 ) 

 Γ.1.2 Να υπολογίσετε τη νέα αγοραία συνάρτηση ζήτησης, όταν η ζήτηση µεταβληθεί 
κατά 50 µονάδες εξαιτίας µιας ανακοίνωσης ότι η τιµή του αγαθού Χ θα µειωθεί 
σύντοµα λόγω εκπτώσεων.                                                                ( Μονάδες 6 ) 

 Γ.2  Σύµφωνα µε τη ζήτηση ενός καταναλωτή για το προϊόν Χ προκύπτει ότι όταν 
έχει εισόδηµα 2.000 ευρώ, στην τιµή των 50 ευρώ ζητάει 100 µονάδες του 
προϊόντος. Αν η τιµή του προϊόντος αυξηθεί κατά 20 ευρώ και το εισόδηµα κατά 
1.000 ευρώ, να βρεθεί η νέα ποσότητα που ο καταναλωτής θα ζητάει, αν ξέρουµε ότι 
η ελαστικότητα της ζήτησης σε τιµή 50 ευρώ και σε ζητούµενη ποσότητα 100 
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µονάδων είναι ΕD = –0,5 και ότι η εισοδηµατική ελαστικότητα είναι ΕΥ= 2.                        
)                                                                                                      ( Μονάδες 14 ) 

 

ΟΜΑ∆Α ∆   

Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης (QD) και προσφοράς (QS1) ενός αγαθού "Χ" 
δίνονται από τις σχέσεις: QD = 100 – 5 P και QS1 = –20 + 5 P αντίστοιχα, όπου Ρ 
είναι η τιµή του αγαθού.  

∆1 Να υπολογισθούν η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού.        Μονάδες 4   

∆2 Μια µεταβολή των αµοιβών των συντελεστών παραγωγής του αγαθού "Χ" είχε 
ως αποτέλεσµα να διαµορφωθεί η συνάρτηση της αγοραίας προσφοράς ως εξής:    
QS2 = –40 + 5 P.  

α. Να υπολογίσετε τη νέα τιµή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας του αγαθού.   Μον. 4 

 β. Να απαντήσετε αν οι αµοιβές των συντελεστών παραγωγής του αγαθού " Χ" 
αυξήθηκαν ή µειώθηκαν.                                                                          Μονάδα 1   

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                    Μονάδες 4  

 γ. Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο διάγραµµα τις συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης 
(QD) και προσφοράς (QS1, QS2), καθώς και τα σηµεία ισορροπίας.         Μονάδες 5    

δ. Να βρείτε ποια επίπτωση είχε στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών η µεταβολή 
της τιµής ισορροπίας του αγαθού, εξ αιτίας της µεταβολής της προσφοράς του.         
Μονάδες 3   

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   Μονάδες 4 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΡΟΚΟΣ 

 

 

 
 


