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ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2021 

 
ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 
Α.1. 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 βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, όταν το οριακό προϊόν της εργασίας είναι 
μικρότερο από το μέσο προϊόν, τότε, με την αύξηση της εργασίας, το μέσο προϊόν  
αυξάνεται.                                                                                                      (Σ) (Λ) 
 
β. Ταυτόχρονη αύξηση της τιμής ενός κατώτερου αγαθού και του εισοδήματος των 
καταναλωτών οδηγεί πάντοτε σε μείωση της τελικά ζητούμενης ποσότητας του αγαθού 
αυτού.                                                                                                           (Σ) (Λ)  
 
γ. Μια μείωση του ποσοστού ανεργίας σε μια οικονομία μετατοπίζει την Καμπύλη 
Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας προς τα δεξιά.                                 (Σ) (Λ)  
 
δ. Η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ, καθώς και η ονομαστική μεταβολή του 
ΑΕΠ παραμένουν αμετάβλητες, ανεξάρτητα από τυχόν αλλαγή του έτους βάσης.     (Σ) (Λ)  
 
ε. Τα ευπαθή γεωργικά προϊόντα παρουσιάζουν ελαστικότητα προσφοράς ίση με το μηδέν.                                                                                                           
(Σ) (Λ)  
                                                                                                              (Μονάδες 15) 
 
Για τις παρακάτω προτάσεις Α.2. και Α.3. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε 
πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Α.2. Έστω οι αγορές δύο συμπληρωματικών αγαθών, Χ και Ψ, τα οποία παρουσιάζουν στα 
σημεία ισορροπίας ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή ίσες αντίστοιχα με -1,2 και -
1,3. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του 
αγαθού Χ, τότε: 
α. θα μειωθεί η συνολική δαπάνη (ΣΔ) των καταναλωτών και για τα δύο αγαθά. 
β. θα αυξηθεί η ΣΔ των καταναλωτών και για τα δύο αγαθά. 
γ. θα αυξηθεί για το Χ και θα μειωθεί για το Ψ. 
δ. θα μειωθεί για το Χ και θα αυξηθεί για το Ψ.                                           (Μονάδες 5) 
 

 

ON/MO  

ΜΑΘΗΜΑ  

ΤΑΞΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΩΡΕΣ 
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Α.3. Μια επιχείρηση παρουσιάζει στη βραχυχρόνια περίοδο τα εξής δεδομένα κόστους: min 
AVC = 10 για Q = 50 και min ATC = 20 για Q = 80. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν 
συμφέρει να προσφέρει για τιμές (P): 
α. P<20                            β. 10<P<20                 γ. P<10                            δ. P=10. 
                                                                                                                (Μονάδες 5) 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 

Τι γνωρίζετε για τις ατέλειες και τις αδυναμίες του ΑΕΠ ?  
                  (Μονάδες 25) 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μιας υποθετικής οικονομίας, η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν. 
Έτος βάσης για τον υπολογισμό του ΑΕΠ είναι το 2008.  
 

Έτη  Ποσότητα  Tιμή  
2006 50 6 
2007 60 8 
2008 80 10 
2009 100 12 

 
Να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα του πίνακα και να απαντήσετε στο τετράδιό σας στα 
παρακάτω ερωτήματα, αναγράφοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.  
 
Γ.1 Να υπολογίσετε το ΑΕΠτ.τ. για όλα τα έτη.              (Μονάδες 5) 
 
Γ.2 Να υπολογίσετε το Δ.Τ.% για όλα τα έτη.              (Μονάδες 5) 
 
Γ.3 Να υπολογίσετε το ΑΕΠστ.τ. για όλα τα έτη.              (Μονάδες 5) 
 
Γ.4 Να βρεθεί η πραγματική και η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ μεταξύ των 
2008 και 2009 σε σταθερές τιμές του 2008.               (Μονάδες 5)  
 
Γ.5 Μεταξύ των δύο τελευταίων ετών, πόση από τη μεταβολή του ΑΕΠ οφείλεται στη 
μεταβολή των τιμών και πόση στη μεταβολή των ποσοτήτων ?            (Μονάδες 5)  
 
 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 
Η αγορά ενός αγαθού περιγράφεται από γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς. 
Είναι γνωστό ότι η τιμή ισορροπίας είναι PE = 20 χρηματικές μονάδες, ενώ η ποσότητα 
ισορροπίας είναι ίση με QE = 400 μονάδες. Επίσης, στο σημείο ισορροπίας Ε ισχύει ότι ED(E) 
= - 0,5 και ES(E) = 0,5.  
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Δ.1. Να εξαχθούν οι γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.                (Μονάδες 4) 
 
Δ.2. Έστω ότι μια αύξηση του εισοδήματος οδηγεί σε παράλληλη μετατόπιση της καμπύλης 
ζήτησης και σε ένα νέο σημείο ισορροπίας, έστω Ε’, στο οποίο ισχύει ότι PE’ = 28 
χρηματικές μονάδες.  
 
(i) Να εξαχθεί η νέα γραμμική συνάρτηση ζήτησης.                                        (Μονάδες 4) 
 
(ii) Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος, εάν είναι γνωστό ότι στην 
αρχική τιμή ισορροπίας, PE, η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης (EY) είναι ίση με 5.                                                                                                     
(Μονάδες 4) 
 
Δ.3. Μετά τη μεταβολή του εισοδήματος, με κρατική παρέμβαση επιβάλλεται στην αγορά 
του αγαθού μια ανώτατη τιμή διάθεσης του προϊόντος, PA, με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
ενός μέγιστου δυνατού καπέλου ίσου με 16 χρηματικές μονάδες.  
 
(i) Να υπολογίσετε την PA και το δημιουργούμενο έλλειμμα.                            (Μονάδες 4) 
 
(ii) Πόση πρέπει να είναι η ποσοτική μεταβολή της προσφοράς, και ποια η νέα συνάρτηση 
προσφοράς, έτσι ώστε να εξαλειφθεί το έλλειμμα και η PA να γίνει νέα τιμή ισορροπίας;                                                                                    
(Μονάδες 4) 
 
Δ.4. Να δείξετε στο ίδιο διάγραμμα τις αρχικές και τις νέες καμπύλες ζήτησης και 
προσφοράς.                                                                                              (Μονάδες 5) 
  
 

 
 

 
ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση 
δεν επιτρέπεται να γράψετε.  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και 

μόνον ανεξίτηλης μελάνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για 
σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  

5.  Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
6. Διάρκεια εξέτασης: τρείς (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
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7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων 


