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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3  

 

ΟΜΑΔΑ Α  

 

Να  χαρακτηρίσετε τις παρακάτω  προτάσεις  με την ένδειξη Σωστό (Σ) 

ή Λάθος(Λ).  

 

Α1. Η υποαπασχόληση των παραγωγικών συντελεστών σε μια 

οικονομία μετατοπίζει την Κ.Π.Δ.  αριστερά.                                            

Μονάδες 3  

 

Α2. Όταν μεταβάλλεται το εισόδημα , τότε η ζήτηση ενός αγαθού 

μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της 

ζήτησης του υποκατάστατου που είναι κατώτερο.                                                                                                                

Μονάδες 3  

 

Α3. Μία επιχείρηση που παράγει ένα προϊόν με ελαστική ζήτηση δίνει 

πιο εύκολα αυξήσεις στους μισθούς.  

Μονάδες 3  

 

Α4. Κάθε σημείο πάνω από το μέσο μιας ευθείας καμπύλης ζήτησης  που 

τέμνει τους άξονες Ρ και Q έχει ελαστικότητα μικρότερη από τη 

μονάδα σε απόλυτη τιμή.                                                                                                            

Μονάδες 3  

 

Α5. Στην γραμμική μορφή της συνάρτησης ζήτησης ο συντελεστής β 

είναι πάντα αρνητικός ή μηδέν.  

Μονάδες 3  

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Για τις προτάσεις Α6 και Α7 να γράψετε τον αριθμό της   πρότασης και 

δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 

Α6. Ο όρος ceteris paribus σημαίνει :  

 

α. όλα άνισα  

     

β. όλα ίσα μεταξύ τους  

 

γ. τα άλλα σταθερά  

 

δ. τα άλλα μεταβλητά  

Μονάδες  5  

 

Α7. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό μειώνεται     

       όταν έχουμε : 

 

α. αύξηση της τιμής και ελαστική ζήτηση . 

 

β. αύξηση της τιμής και ανελαστική ζήτηση . 

 

γ. μείωση της τιμής και ελαστική ζήτηση.  

 

δ. μείωση της τιμής και ελαστικότητα ζήτησης ίση με τη μονάδα σε 

απόλυτη τιμή σε όλο το μήκος της καμπύλης ζήτησης.  

Μονάδες 5  

Ο Μ Α Δ Α  Β  

 

Β1. Τι γνωρίζετε για την αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή .                    

Μονάδες 12  

 

Β2.Ποια είναι η συμπεριφορά του καταναλωτή( Βασική επιδίωξη  

     καταναλωτή- περιορισμοί-ορθολογικός καταναλωτής-καταναλωτής  

     σε ισορροπία).                  

Μονάδες 13 

 

.       



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Ο Μ Α Δ Α  Γ  

 

Στην τιμή Ρ1 η ζητούμενη ποσότητα είναι 400 κιλά. Αν η τιμή μειωθεί σε 

Ρ2 η ζητούμενη ποσότητα γίνεται 500 κιλά με ελαστικότητα ζήτησης από 

Ρ1 σε Ρ2 ίση με – 1,25 να βρεθεί  

  

Α) Πόση είναι η ποσοστιαία μείωση της τιμής.  

                                                                                                   Μονάδες 10  

 

Β) Πόση πρέπει να γίνει τώρα η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος, 

ώστε η ζητούμενη ποσότητα να γίνει 400 κιλά, όταν η εισοδηματική 

ελαστικότητα στην περίπτωση αυτή είναι – 0,8. 

                                                                                                   Μονάδες 15  

 

 

 

Ο Μ Α Δ Α  Δ                           

 

Όταν η τιμή του αγαθού είναι Ρ1 τότε η ζητούμενη ποσότητα είναι 100 

μονάδες προϊόντος. Μια αύξηση του εισοδήματος κατά 10% μεταβάλλει 

τη ζήτηση του αγαθού.  Στη συνέχεια μια αύξηση  της τιμής κατά 20% είχε 

ως τελικό αποτέλεσμα η τελική ζητούμενη ποσότητα να είναι 110 

μονάδες.  Αν γνωρίζετε πως η Εy = 2, τότε να βρείτε : 

 

Α) Την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή.  

                                                                                                  Μονάδες 10  

 

Β) Πόσες φορές μεταβλήθηκε η Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών  

    και σε ποιο ποσοστό κάθε φορά .                                                                                 

                                                                                                  Μονάδες 15  

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


