
 

 

ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 

ΚΟΜΝΗΝΟΥ 28 

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ –ΜΕΡΟΣ Α 

ΜΕΡΟΣ 1.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΞΗΣ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-  

 

   

  

  
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΠΔΕ02  



 

                                                                                                                                          Σελίδα 1 από 7 

SITE: www.Eclass4U.gr Τ. 210-5711484  ΚΙΝ. 6970401981  

E-MAIL:grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

  

Περιεχόμενα 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ............................................................................................................................................. 2 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ....................................................................................................... 2 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ................................................................................................................... 3 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ερωτηματολόγιου που θα μπορούσε να δοθεί έπειτα από κάποια ομαδική εργασία-

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία-project ...................................................................................................... 4 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ατομικό φύλλο αξιολόγησης στο κεφάλαιο 5 «Ο προσδιορισμός των τιμών» στο μάθημα 

¨Αρχές Οικονομικής Θεωρίας¨ ..................................................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com


 

                                                                                                                                          Σελίδα 2 από 7 

SITE: www.Eclass4U.gr Τ. 210-5711484  ΚΙΝ. 6970401981  

E-MAIL:grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
 

Η διδακτική ενότητα “Κρατική παρέμβαση στην αγορά-επιβολή ανώτατων τιμών” 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΌΝΟΜΑ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Έρευνα για την κρατική παρέμβαση στην αγορά και την επιβολή ανώτατων τιμών. 

Μπροστά από κάθε πρόταση που ακολουθεί βάλε ΝΑΙ αν συμφωνείς και ΟΧΙ αν διαφωνείς και 

σκέψου για ποιο λόγο ενήργησες με αυτό τον τρόπο.  

--------------Στις μάσκες και στα αντισηπτικά πρέπει να υπάρχει διατίμηση. 

--------------Η Κυβέρνηση πρέπει να επιβάλλει ανώτατη τιμή στα Διαγνωστικά Κέντρα που αφορούν 

τα τεστ του Κορωναϊού. 

-------------Ανάλογα με την περιοχή και τα τετραγωνικά ενός διαμερίσματος, θα πρέπει να υπάρχει 

ανώτατη τιμή ενοικίου. 

-------------Η Κυβέρνηση θα πρέπει να επιβάλλει ανώτατη τιμή στη βενζίνη όταν παρατηρούνται 

φαινόμενα κερδοσκοπίας.   
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΠΡΑΞΗΣ 

Άσκηση 1η  

Η αγοραία συνάρτηση προσφοράς ενός αγαθού δίνεται από τη σχέση Qs=2P, όπου Qs είναι η 

προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού και P είναι η τιμή του. Με βάση την αγοραία συνάρτηση 

ζήτησης του ιδίου αγαθού, η οποία είναι γραμμική, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

P QD 

12 

15 

18 

21 

36 

30 

24 

18 

όπου QD είναι η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού. 

 

✓ Να βρείτε τη συνάρτηση ζήτησης του αγαθού.  

✓ Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.      

✓ Αν το κράτος επιβάλει ως ανώτατη τιμή πώλησης του αγαθού την PA=10 χρηματικές 

μονάδες, να υπολογίσετε το μέγεθος του ελλείμματος που εμφανίζεται στην αγορά του 

αγαθού, καθώς και την τιμή την οποία οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν 

για να απορροφήσουν όλη την ποσότητα του αγαθού, η οποία προσφέρεται από τους 

παραγωγούς στην τιμή ΡΑ.                                                                                            
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ερωτηματολόγιου που θα μπορούσε να δοθεί έπειτα από κάποια ομαδική 

εργασία-ομαδοσυνεργατική διδασκαλία-project 
 

ΌΝΟΜΑ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ---------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

Απάντησε με τρόπο περιεκτικό τα παρακάτω ερωτήματα 

Κατάφερες να συνεργαστείς άψογα με τους υπόλοιπους συμμαθητές της ομάδας σου; 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

Θεωρείς ότι θα έπρεπε να είχατε επιλέξει κάποιον άλλο τρόπο για να βρείτε πληροφορίες για το 

συγκεκριμένο θέμα;  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 
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Αντιμετώπισες κάποιο πρόβλημα σε αυτό που σου είχε ανατεθεί να κάνεις από την ομάδα σου;  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

Ο τρόπος που παρουσιάσατε τα αποτελέσματά της έρευνας σας ,σε ικανοποίησε; 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

Θα επέλεγες να είσαι με κάποια όλη υποομάδα και για ποιους λόγους; 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ατομικό φύλλο αξιολόγησης στο κεφάλαιο 5 «Ο προσδιορισμός των τιμών» 

στο μάθημα ¨Αρχές Οικονομικής Θεωρίας¨ 
 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις τύπου Σωστό – Λάθος, τοποθετώντας μέσα 

σε κύκλο το Σ ή Λ ανάλογα με την προτίμηση σας. 

1 Το έλλειμμα εμφανίζεται πάντα πάνω από το σημείο 

ισορροπίας της αγοράς 

Σ Λ 

2 Με δεδομένο ότι η ζήτηση παραμένει σταθερή, όταν αυξάνεται 

η προσφορά του αγαθού αυτού στην αγορά, τότε επέρχεται 

μείωση στην τιμή ισορροπίας, ενώ ταυτόχρονα η ποσότητα 

ισορροπίας αυξάνεται. 

Σ Λ 

3 Αν αυξηθεί η ζήτηση ενός αγαθού Ψ στην αγορά, τότε θα 

αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό 

αυτό Ψ, όταν η καμπύλη προσφοράς παραμείνει σταθερή.  

Σ Λ 

4 Με την επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης σε ένα αγαθό Χ, το 

κράτος έχει σκοπό την προστασία των καταναλωτών από μία 

ενδεχόμενη υπερβολική αύξηση της τιμής του αγαθού Χ αυτού 

στην αγορά. 

Σ Λ 

5 Όταν η ζήτηση ενός αγαθού που δεν μπορεί να αποθηκευτεί 

είναι ανελαστική, τότε οι παραγωγοί καταστρέφουν τα αγαθά 

αυτά και δεν τα προσφέρουν στην αγορά 

Σ Λ 

Β. Να απαντήσετε στις κάτωθι ερωτήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής, κυκλώνοντας τη 

σωστή απάντηση. 

1. Αν αυξηθεί η τιμή στο αλεύρι που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ψωμιού, ενώ όλοι οι 

υπόλοιποι παράγοντες παραμείνουν σταθεροί (ceterisparibus), αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα: 

1) Η προσφορά του ψωμιού να μειωθεί  

2) Η προσφορά του ψωμιού να αυξηθεί  

3) Η ζήτηση του ψωμιού να μειωθεί  

4) Η ζήτηση του ψωμιού να αυξηθεί 

2. Σε μια αγοραπωλησία απαραίτητη προϋπόθεση είναι να: 

1) Ικανοποιηθεί η επιχείρηση  
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2) Ικανοποιηθεί ο καταναλωτής  

3) Ικανοποιηθεί η επιχείρηση και ο καταναλωτής  

4) Ικανοποιηθεί το κράτος από την είσπραξη φόρων 

 

Γ. Ερώτηση σύντομης ανάπτυξης 

Η πρόσφατη πανδημία στη χώρα μας, είχε ως αποτέλεσμα την υπερβολική άνοδο των τιμών σε 

αγαθά πρώτης ανάγκης για την εποχή όπως: μάσκες, αντισηπτικά και τεστ Κορωναϊού. Αν ήσουν 

Υπουργός Ανάπτυξης και Εμπορίου και επέλεγες να επιβάλεις ανώτατη τιμή διατίμησης σε ένα από 

αυτά τα αγαθά. α) Για ποιο λόγο θα την εφάρμοζες; β) Με τη βοήθεια διαγράμματος να εξηγήσεις 

τις συνέπειες που θα είχε αυτή σου η απόφαση στην αγορά του αγαθού.    

 

Δ. Άσκηση  

Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού Ψ είναι γραμμικές. Η συνάρτηση προσφοράς 

είναι : 𝑄𝑠𝜓 = 100 + 5𝑃και η αρχική τιμή στην οποία ισορροπεί το αγαθό Ψ είναι 𝑃1 = 20€. Λόγω 

της πανδημίας, η παραγωγή του αγαθού μειώθηκε και αυτό είχε συνέπεια τη μεταβολή της 

προσφοράς του αγαθού Ψ κατά 100 μονάδες σε κάθε τιμή του. Η νέα τιμή στην οποία ισορροπεί το 

αγαθό Ψ είναι 𝑃2 = 40€. 

1) Να βρείτε την εξίσωση της ζήτησης. 

2) Να υπολογίσετε ποια θα είναι η επίπτωση στη συνολική δαπάνη που θα 

καταβάλλουν οι καταναλωτές, λόγω της μεταβολής της τιμής ισορροπίας του 

αγαθού, λόγω της μεταβολής της προσφερόμενης ποσότητας στην αγορά, Γιατί 

συνέβη αυτό; 

3) Υποθέστε ένα συμπληρωματικό αγαθό του Ψ, το Ω. Η γραμμική συνάρτηση ζήτησης 

του αγαθού Ω είναι: 𝑄𝐷𝛺 = 100 − 2𝑃και το σημείο ισορροπίας 𝑃𝑂 , 𝑄𝑂. Να 

υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Ω στην αγορά, αν η 

ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, στο σημείο ισορροπίας είναι 𝛦𝐷 = −1,5. 

4) Το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιμή διατίμησης στο αγαθό Ψ, στην τιμή 𝑃1 = 20€. 

Ποιο θα είναι το έλλειμμα στην αγορά του αγαθού Ψ;  Ποιο θα είναι το μέγιστο 

δυνατό καπέλο στην τιμή; 
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