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ΘΕΜΑ 1ο 
 

Α. Να αναπτύξετε το νόµο της ζήτησης.  
Μονάδες 11 

 
Β. Να εξηγήσετε µε τη βοήθεια διαγραµµάτων πώς µεταβάλλεται η 

καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης όταν η τεχνολογία της 
παραγωγής: 
α)  βελτιώνεται, 

Μονάδες 7 
 

β)  χειροτερεύει. 
Μονάδες 7 

 
ΘΕΜΑ 2ο 
Α. Τα παρακάτω δεδοµένα αφορούν τη βραχυχρόνια περίοδο 

µιας επιχείρησης. 
 

Αριθµός 
εργατών 

L 

Συνολικό 
προϊόν 
TP= Q 

 
Μέσο προϊόν 

ΑΡ 

Οριακό 
προϊόν  
ΜΡ 

1 15  - 15 
2  -   15,5  - 
3 60  - 29 
4  - 21 24 
5 90  -  - 
6  -   15,5  3 

  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 Ζητείται να συµπληρωθούν τα κενά του πίνακα, αφού τον 
αντιγράψετε στο τετράδιό σας. 

Μονάδες 16 
 

 
Β. Τι γνωρίζετε για τη βραχυχρόνια και τι για τη µακροχρόνια 

περίοδο παραγωγής της επιχείρησης; 
Μονάδες 9 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
 

Α. Σε µια επιχείρηση η σχέση εργατών και παραγωγής έχει ως 
εξής: 

 

Εργάτες 
L 

Συνολικό προϊόν 
TP = Q 

1  4 
2 10 
3 12 
4 20 
5 25 
6 28 

  

 Έστω ότι ο εργατικός µισθός είναι 1000 ευρώ, το κόστος των 
πρώτων υλών κατά µονάδα προϊόντος είναι 100 ευρώ και το 
σταθερό κόστος της επιχείρησης είναι 500 ευρώ. Αφού 
αντιγράψετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, να υπολογίσετε: 

 

α)  το µεταβλητό κόστος, 
Μονάδες 8 

 

β)  το συνολικό κόστος, 
Μονάδες 7 

 

γ)  σε ποιο επίπεδο παραγωγής η επιχείρηση έχει το 
µικρότερο µέσο συνολικό κόστος; 

Μονάδες 5 
  
Β. Τι γνωρίζετε για την έννοια της αγοράς; Αναφέρατε 

παραδείγµατα. 
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Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ 4ο 
Α. Τι γνωρίζετε για το κύριο οικονοµικό πρόβληµα; 

Μονάδες 10 
 
Β. Τι γνωρίζετε για την εξέλιξη και τον πολλαπλασιασµό των 

οικονοµικών αναγκών; 
Μονάδες 15 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, 

εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 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 απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 
5. Στους υπολογισµούς σας να χρησιµοποιήσετε ένα δεκαδικό ψηφίο. 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μιάµιση (1 1/2) ώρα µετά τη διανοµή 

των φωτοαντιγράφων. 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 


