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Θέκα 3
ν
: «Γεληθά ζέκατα θατατάμεωλ» 

Σα κέιε ηεο πλέιεπζεο ιακβάλνληαο ππόςε ην άξζξν 2 παξ. 3 ηεο Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΔΚ 3185/16-2-2013) ζρεηηθά  κε ηνλ νξηζκό ησλ 

εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ θαη ηελ ύιε ηνπο, γηα ηηο θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ αθαδεκατθνύ 

έηνπο 2018-2019,  κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε νκόυωλα απνυασίδνπλ ηα παξαθάησ, ηα νπνία 

θαη ζα αλαξηεζνύλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο: 

 

1. «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» κε ύιε : 

Αληηθείκελν ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. Αλάγθεο, επηζπκίεο θαη αγαζά. Σν νηθνλνκηθό 

πξόβιεκα. Η παξαγσγή ησλ αγαζώλ θαη νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο. Η ζηελόηεηα ησλ 

παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ. Η θακπύιε ησλ παξαγσγηθώλ δπλαηνηήησλ. Σν θόζηνο επθαηξίαο ή 

ελαιιαθηηθό θόζηνο. Καηακεξηζκόο ησλ έξγσλ θαη ηεο εξγαζίαο. Οη αγνξέο ησλ αγαζώλ θαη ησλ 

ζπληειεζηώλ παξαγσγήο. Σν νηθνλνκηθό θύθισκα. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Θεσξία ηεο δήηεζεο θαη ηεο θαηαλάισζεο - λόκνο ηεο δήηεζεο, θακπύιεο δήηεζεο, 

ειαζηηθόηεηεο ηεο δήηεζεο. Θεσξία ηεο παξαγσγήο. Ο λόκνο ηεο πξνζθνξάο, ν λόκνο ησλ 

κεηαβιεηώλ αλαινγηώλ. Κακπύιεο πξνζθνξάο. Κόζηνο παξαγσγήο. Δίδε θόζηνπο. Βξαρπρξόληα 

θαη καθξνρξόληεο θακπύιεο θόζηνπο. Διαζηηθόηεηεο πξνζθνξάο. ρεκαηηζκόο ησλ ηηκώλ ησλ 

αγαζώλ. Μνξθέο αγνξάο. Πιήξεο αληαγσληζκόο θαη ε δηακόξθσζε ησλ ηηκώλ ζηνλ πιήξε 

αληαγσληζκό. Η αγνξά ηνπ κνλνπσιίνπ θαη ε δηακόξθσζε ησλ ηηκώλ ζην κνλνπώιην. 

Γηαθνξηζκόο ηηκώλ ζην κνλνπώιην. Αηειείο κνξθέο αγνξέο. Σν νιηγνπώιην. Σηκέο θαη παξαγσγή 

ζην Οιηγνπώιην. Μνλνπσιηαθόο αληαγσληζκόο. Σηκέο θαη παξαγσγή ζην κνλνπσιηαθό 

αληαγσληζκό.  

Πξντεηλόκελν σύγγξακκα :  

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, Έθδνζε: 3ε/2002, πγγξαθέαο: STEPHEN ISON, ISBN: 

960-209-617-9, ΔΚΓΟΔΙ ΚΛΔΙΓΑΡΙΘΜΟ ΔΠΔ 

 

2. «BIOΛΟΓΙΑ ΦΤΣΩΝ» κε ύιε : 

- Βηνινγηθά κόξηα: Τδαηάλζξαθεο, Ληπίδηα, Πξσηεΐλεο, Ννπθιετθά νμέα. 

- Γνκή θαη ιεηηνπξγία θπηηθνύ θπηηάξνπ: δνκή θαη ιεηηνπξγία νξγαληδίσλ θαη       θπηηαξηθνύ 

ηνηρώκαηνο. 

- Κπηηαξηθόο θύθινο: Μίησζε-Φάζεηο ηεο Μίησζεο, Μείσζε-Φάζεηο ηεο Μείσζεο. 

- Ρνή ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο: Φύζε ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ, Γνκή ηνπ DNA, Αληηγξαθή ηνπ 

DNA, Μεηαγξαθή ηνπ DNA, γελεηηθόο θώδηθαο, Μεηάθξαζε. 

- Δηζαγσγή ζηε κνξθνινγία & θπζηνινγία θπηώλ: αλάπηπμε ηνπ θπηηθνύ ζώκαηνο, αλαηνκία 

θαη ιεηηνπξγίεο βιαζηνύ, ξίδαο θαη θύιισλ, θσηνζύλζεζε, αλαπλνή θαη δηαπλνή. 

Πξντεηλόκελα σπγγξάκκατα :  

α) Γεληθή Βνηαληθή, Γ. Ατβαιάθη, Γ. Καξακπνπξληώηε, Κ. Φαζζέα, εθδόζεηο ΔΜΒΡΤΟ. 

β) Βηνινγία ησλ Φπηώλ, Raven Peter, Evert Ray, Eichhorn Susan, Δπηκέιεηα: Κ. Θάλνο, Γ. 

Ιαηξνύ, Ν. Υξηζηνδνπιάθεο,  ISBN-13:, 978-618-80647-4-4 , 2014,  Utopia publishing. 

γ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ,  Αιεμαλδξή - Υαηδεαλησλίνπ Δ., εθδόζεηο  ΣΑΜΟΤΛΗ. 

 

3. ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΥΗΜΕΙΑ κε ύιε : 

- Ολνκαηνινγία – Ηιεθηξνληθέο δηακνξθώζεηο ησλ αηόκσλ 

- Υεκηθόο δεζκόο.  

- Υεκεία δηαιπκάησλ  

- Ομείδσζε – Αλαγσγή. 

- ύκπινθεο ελώζεηο. 

- Δλεξγεηαθή άπνςε ηεο ρεκείαο. 

- πζηήκαηα κνλάδσλ.  

Πξντεηλόκελν σύγγξακκα :  

Υεκεία Λπθείνπ Θεηηθήο Καηεύζπλζεο (Δθηόο ησλ ζεκάησλ Οξγαληθήο Υεκείαο). 

 

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22664/0
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Ηκεξνκελίεο ππνβνιήο αητήσεωλ :  01-15 Ννεκβξίνπ 2018. 

Πξόγξακκα Εμετάσεωλ: 
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΕΣΑΣΕ-

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕ 

ΑΝΑΒΑΘΜ/ΣΕ 

Δθαξκνζκέλα 

Oηθνλνκηθά 

03/12/2018 10-12  Π. Καιδήο   

Βηνινγία Φπηώλ  04/12/2018 10-12  Γ. Μπαλίιαο  

Η. Κόξθαο  

Ι. Παξαζθεπόπνπινο  

Γεληθή & Αλόξγαλε 

Υεκεία  

05/12/2018 10-12  . Παπαθσλζηαληίλνπ 

Β. Νηνπξηόγινπ  

Δ. Νηνπξηόγινπ  

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 


