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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1.

Αφήστε αριστερό περιθώριο πλάτους 2,5 εκ. και χρησιμοποιήστε μονό διάστημα
μεταξύ των γραμμών.

2.

Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιήσετε να είναι η Courier new και το μέγεθος
γραμμάτων (Font) να είναι 11 ή 12.

3.

Η διόρθωση λαθών επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της δακτυλογράφησης και
εντός του χρόνου των 10 λεπτών.

4.

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, να το αναφέρετε αμέσως και αθόρυβα στον επιτηρητή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Για επιτυχία στο δοκίμιο αυτό πρέπει:
•

Να έχετε εξασφαλίσει ταχύτητα τουλάχιστον 35 λέξεων το λεπτό, με ποσοστό
λαθών που να μην υπερβαίνει το 2 τοις εκατό.

•

Να έχετε επιτύχει και στο Δοκίμιο Ικανότητας, Μέσου ή Ανώτερου Επιπέδου, είτε
αυτής είτε προηγούμενης εξεταστικής περιόδου.

Σημείωση:
Η ταχύτητα και το ποσοστό ακρίβειας αναγράφονται στα πιστοποιητικά που απονέμονται
στους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες.
© Copyright 2012 – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση με οποιοδήποτε μέσο όλου
ή μέρους του περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη.

Το ψωμί, το νερό, το σπίτι, το οξυγόνο, το αυτοκίνητο, η τηλεόραση, το
ψυγείο, η υπηρεσία του γιατρού κλπ. αποτελούν αγαθά, γιατί το κάθε ένα
από αυτά ικανοποιεί και μια ανάγκη. Το ψωμί π.χ. ικανοποιεί την ανάγκη
της διατροφής, το νερό την ανάγκη της δίψας, το σπίτι την ανάγκη της
στέγασης κλπ. Αν ρίξουμε μια ματιά στην οικονομία, θα διαπιστώσουμε
ότι ορισμένα από τα αγαθά που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για την
ικανοποίηση των αναγκών του, υπάρχουν στη φύση σε απεριόριστες
ποσότητες, ενώ τα περισσότερα βρίσκονται σε περιορισμένες ποσότητες.
Τα αγαθά που αφθονούν στη φύση και μπορεί κάθε άτομο να πάρει όσες
ποσότητες χρειαστεί χωρίς να καταβάλει καμιά απολύτως οικονομική θυσία
(κόπο, χρόνο, χρήμα) ονομάζονται ελεύθερα αγαθά. Τέτοια αγαθά είναι
ελάχιστα, όπως το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα, το φως και η
θερμότητα του ήλιου, το νερό της πηγής, το νερό της θάλασσας και
ορισμένα άλλα. Αντίθετα τα αγαθά που χαρακτηρίζονται από σχετική
έλλειψη, δηλαδή στενότητα ή ανεπάρκεια ή σπανιότητα και αγωνίζεται ο
άνθρωπος για να τα αποκτήσει, όπως είναι τα τρόφιμα, τα έπιπλα, οι
τηλεοράσεις, οι προσωπικές υπηρεσίες κλπ. ονομάζονται οικονομικά αγαθά
και ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την οικονομική επιστήμη. Εκείνο που
χαρακτηρίζει τα οικονομικά αγαθά και τα κάμνει να διακρίνονται από τα
ελεύθερα αγαθά, είναι η στενότητα ή ανεπάρκεια που παρουσιάζουν σε
σχέση με τις ανάγκες που θα ικανοποιήσουν. Εξαιτίας της ανεπάρκειας
αυτής τα οικονομικά αγαθά έχουν οικονομική αξία (τιμή), γιατί η
παραγωγή και η διάθεσή τους προϋποθέτει καταβολή ανθρώπινης εργασίας
και ανάλωση φυσικών πόρων, δηλαδή κόστος παραγωγής. Πολλές φορές στην
πράξη, τα ελεύθερα αγαθά μετατρέπονται σε οικονομικά αγαθά, όταν
καταβάλλεται ανθρώπινη εργασία και συνεπώς τιμή για την απόκτησή τους.
Π.χ. το νερό της πηγής από ελεύθερο αγαθό μετατρέπεται σε οικονομικό
αγαθό, όταν εμφιαλώνεται και διατίθεται στην αγορά. Το ίδιο και το
οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα, όταν απομονώνεται, εμφιαλώνεται και
πωλείται στην αγορά. Φυσικά το αντίθετο, ένα οικονομικό αγαθό να
μετατραπεί σε ελεύθερο, είναι κάπως σπάνιο στην πράξη.

77
155
234
308
382
449
516
590
655
743
823
890
960
1033
1109
1181
1257
1325
1400
1473
1547
1620
1696
1775
1846
1923
1999
2073
2146
2219
2279

Υλικά αγαθά είναι όσα έχουν υλική υπόσταση και υποπίπτουν στις
αισθήσεις μας (μπορούμε λ.χ. να τα αγγίξουμε), όπως είναι τα τρόφιμα,
τα ποτά, τα έπιπλα, τα ψυγεία, τα αυτοκίνητα και γενικά όλα τα προϊόντα
της αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής. Αντίθετα, οι υπηρεσίες είναι
άυλα αγαθά και διακρίνονται σε προσωπικές υπηρεσίες, όπως είναι οι
υπηρεσίες του γιατρού, του δικηγόρου, του οικονομολόγου, του ασφαλιστή
κτλ., και σε υπηρεσίες από διαρκή αγαθά, όπως είναι οι υπηρεσίες μιας
οικίας, ενός αυτοκινήτου, ενός βιβλίου, μιας ηλεκτρικής συσκευής κτλ.
Πολλές φορές στην πράξη τα δύο αυτά είδη υπηρεσιών παρέχονται
ταυτόχρονα όπως συμβαίνει π.χ. στην περίπτωση του ταξιτζή που εκτελεί
μεταφορές, ή του μουσικού που εκτελεί ένα μουσικό κομμάτι στο πιάνο.
Διαρκή είναι τα υλικά αγαθά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές
φορές, δηλαδή μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες συνέχεια, όπως είναι π.χ.
τα ρούχα, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, τα μηχανήματα, οι τηλεοράσεις και
πολλά άλλα. Φυσικά με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση επέρχεται
φθορά και στα ίδια τα διαρκή αγαθά, μέχρις ότου φθαρούν τελείως και δεν
μπορούν πλέον να προσφέρουν άλλες υπηρεσίες. Τη φθορά αυτή των διαρκών
αγαθών την ονομάζουμε απόσβεση. Μη διαρκή ή καταναλωτά είναι τα αγαθά
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά, γιατί φθείρονται ή
αλλοιώνονται μετά τη χρησιμοποίησή τους. Ως καταναλωτά αγαθά
θεωρούνται όλες οι υπηρεσίες και από τα υλικά αγαθά, τα φρούτα, τα
ποτά, τα τρόφιμα, τα καύσιμα, οι πρώτες ύλες κτλ. Καταναλωτά αγαθά
λέγονται τα υλικά ή άυλα αγαθά, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
μια ή περισσότερες φορές για άμεση ικανοποίηση αναγκών. Τέτοια αγαθά
είναι τα τρόφιμα, τα ποτά, τα ρούχα, τα κοσμήματα, οι προσωπικές
υπηρεσίες, τα βιβλία, τα αυτοκίνητα κλπ. Τα καταναλωτικά αγαθά,
ανάλογα με το είδος της ανάγκης που ικανοποιούν μπορούμε να τα
διακρίνουμε περαιτέρω σε αγαθά πρώτης ανάγκης και σε αγαθά πολυτελείας.
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(Πηγή: «Πολιτική Οικονομία», σ.42-45, Υ.Α.Π., 2001)
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