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 ΘΔΜΑ Α 

 

Σηηο εκηηειείο πξνηάζεηο Α1-Α4 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο 

πξόηαζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε, ε νπνία 

ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ πξόηαζε. 

Α1.  Οη  δπλάκεηο Laplace πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ δύν παξάιιεισλ 

ξεπκαηνθόξσλ αγσγώλ κεγάινπ κήθνπο: 

α. είλαη πάληνηε ειθηηθέο .  

β. είλαη πάληνηε απσζηηθέο.  

γ. είλαη ειθηηθέο αλ νη αγσγνί δηαξξένληαη από αληίξξνπα ξεύκαηα. 

δ. είλαη απσζηηθέο αλ νη αγσγνί δηαξξένληαη από αληίξξνπα ξεύκαηα. 
                                                                                                                Μονάδερ  5  

 

Α2. Η ελαιιαζζόκελε ηάζε πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα άθξα ελόο ζηξεθόκελνπ 

πιαηζίνπ, κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν, έρεη ηε κνξθή:                                                      

υ = 100 2  ∙ ημ100πt (S.I). Αλ δηπιαζηαζηεί ε ζπρλόηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ 

πιαηζίνπ, ε ελαιιαζζόκελε ηάζε ζα έρεη, ζην S.I., ηε κνξθή:  

α.  υ = 100 2  ∙ ημ200πt 

β. υ = 200 2  ∙ ημ100πt 

γ. υ = 100 2  ∙ ημ100πt 

δ. υ = 200 2  ∙ ημ200πt 
                                                                                                                Μονάδερ  5 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray
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Α3.  Σε γξακκηθό ειαζηηθό κέζν δηαδίδεηαη αξκνληθό θύκα κε κήθνο θύκαηνο ι. 

Αλ ζην ίδην ειαζηηθό κέζν δηαδνζεί αξκνληθό θύκα κε κήθνο θύκαηνο ι/2 θαη ίδην 

πιάηνο, ηόηε:  

α. ππνδηπιαζηάδεηαη ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο.  

β. ππνδηπιαζηάδεηαη ε πεξίνδνο ηαιάλησζεο ησλ πιηθώλ ζεκείσλ ηνπ κέζνπ.  

γ. ππνδηπιαζηάδεηαη ε κέγηζηε ηαρύηεηα ηαιάλησζεο ησλ πιηθώλ ζεκείσλ ηνπ 

κέζνπ.  

δ. δηπιαζηάδεηαη ε κέγηζηε επηηάρπλζε ηαιάλησζεο ησλ πιηθώλ ζεκείσλ ηνπ 

κέζνπ. 

                                                                                 Μονάδερ 5 
Α4. Τν ηεηξάγσλν πιαίζην ΚΛΜΝ ηνπ ζρήκαηνο 

είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλν κε ην επίπεδό ηνπ 

παξάιιειν ζηηο δπλακηθέο γξακκέο νξηδόληηνπ 

νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη δηαξξέεηαη από 

ξεύκα σξνινγηαθήο θνξάο, επνκέλσο:  

α. όιεο νη πιεπξέο ηνπ πιαηζίνπ δέρνληαη δύλακε 

Laplace 

β. κόλν νη πιεπξέο ΚΛ θαη ΜΝ ηνπ πιαηζίνπ 

δέρνληαη δύλακε Laplace 

γ. δελ αζθείηαη δύλακε Laplace ζε νπνηαδήπνηε πιεπξά ηνπ πιαηζίνπ. 

δ. ζηηο πιεπξέο ΝΚ θαη ΛΜ αζθνύληαη δπλάκεηο Laplace, νη νπνίεο απνηεινύλ 

δεύγνο δπλάκεσλ.                     

                                                                                                                  
Μονάδερ 5 

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ-Δκηόρ βαθμολογίαρ 
 

Α5.  Έλα κεραληθό θύκα έρεη κήθνο θύκαηνο ι=1m θαη θάζε ζεκείν ηνπ κέζνπ πνπ 

ηαιαληώλεηαη δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ 10 θνξέο ην δεπηεξόιεπην. Η 

ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο είλαη  

α. 10m/s.  

β. 5m/s.  

γ. 2m/s.  

δ. 0,4m/s.  

                                                                                                                                                                                      

Α6. Για κάθε μία από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ να μεηαθέπεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ 

ηο γπάμμα ηηρ ππόηαζηρ και δίπλα ηη λέξη ωζηό αν είναι ζωζηή ή ηη λέξη 

Λάθορ αν είναι λανθαζμένη. 

 

α) Η θάζε ηεο ηαιάλησζεο ελόο ζεκείνπ ειαζηηθνύ κέζνπ ζην νπνίν δηαδίδεηαη 

αξκνληθό εγθάξζην θύκα, κεηαβάιιεηαη αξκνληθά κε ηνλ ρξόλν. 

β) Σηα δηακήθε θύκαηα ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ ηαιαληώλνληαη ζε 

δηεύζπλζε πνπ είλαη παξάιιειε κε ηε δηεύζπλζε δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο.  
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γ) Τα εγθάξζηα κεραληθά θύκαηα κπνξνύλ λα δηαδνζνύλ θαη ζην θελό.   

δ)  Η δηαθνξά θάζεο ηνπ ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο, πνπ δηαξξέεη έλαλ σκηθό 

αληηζηάηε θαη ηεο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο ζηα άθξα ηνπ είλαη ίζε κε ην κεδέλ.  

ε) Η ζηηγκηαία ηζρύο ελόο ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο ζε έλαλ σκηθό αληηζηάηε 

κπνξεί λα πάξεη θαη αξλεηηθέο ηηκέο 

                                                                                                                 Μονάδερ 5 

 

ΘΔΜΑ Β 
 

B1. Καηά κήθνο κηαο νξηδόληηαο ειαζηηθήο ρνξδήο L=3,6m ηεο νπνίαο ηα άθξα 

είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλα, έρεη δεκηνπξγεζεί ζηάζηκν θύκα σο απνηέιεζκα ηεο 

ζπκβνιήο δύν αληίζεηα δηαδηδόκελσλ αξκνληθώλ θπκάησλ κε ην ίδην πιάηνο θαη 

ηελ ίδηα ζπρλόηεηα f. Η ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ αξρηθώλ θπκάησλ είλαη                     

π= 7,2m/s.  Αλ κεηαμύ ησλ άθξσλ ηεο ρνξδήο εκθαλίδνληαη 4 δεζκνί, ηόηε ε 

ζπρλόηεηα ησλ αξρηθώλ θπκάησλ είλαη: 

 

α) f=2,5 Ηz          β) f=5 Hz          γ) f-7,5 Hz 

 
Να επιλέξεηε ηην ζωζηή απάνηηζη.                                                       Μονάδερ 2                                                                                                                                               

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                       Μονάδερ 5  
                       

                                                          

Β2. Γύν παξάιιεια 

αγώγηκα ζύξκαηα 

γεθπξώλνληαη ζηα 

άθξα ηνπο από ηελ 

δεμηά πιεπξά κε 

ζσιελνεηδέο πελίν 

σκηθήο αληίζηαζεο R1 

= R κε Ν ζπείξεο θαη 

κήθνο   θαη από ηελ 

αξηζηεξή πιεπξά κε έλα θπθιηθό αγώγηκν πιαίζην αληίζηαζεο R2 = 2R πνπ 

απνηειείηαη από 2Ν ζπείξεο θαη έρεη αθηίλα r=    . Πάλσ ζηα παξάιιεια ζύξκαηα 

θαη ζπλερώο ζε επαθή καδί ηνπο κπνξεί λα θηλείηαη κηα αγώγηκε ξάβδνο κήθνπο   

θαη αληίζηαζεο R ρσξίο ηξηβέο. Σηελ πεξηνρή θίλεζεο ηνπ ζύξκαηνο ππάξρεη 

νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν (ΟΜΠ) έληαζεο  ⃗⃗  πνπ είλαη θάζεηε ζην επίπεδν ηεο 

δηάηαμεο κε θνξά πξνο ηνλ αλαγλώζηε. Με θαηάιιειε δύλακε κέηξνπ  ⃗   ε ξάβδνο 

θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ π. 

 

i)  Η δύλακε  ⃗   έρεη κέηξν ίζν κε:  
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α.   
2 2B π

R
            β. 

2 2B π

4R
            γ. 

2 23B π

5R  
Να επιλέξεηε ηην ζωζηή απάνηηζη.                                                      Μονάδερ 1                                                                                                                                               

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                       Μονάδερ 4 

 

 

ii)  Γηα ην κέηξν ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ ζσιελνεηδνύο B1 θαη ην 

κέηξν B2 ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ θπθιηθνύ πιαηζίνπ ζα ηζρύεη: 

 

α.   1

2

B
2

Β
             β. 1

2

B
1

Β
                         γ. 1

2

B 1

Β 2
                    

Να επιλέξεηε ηην ζωζηή απάνηηζη.                                                     Μονάδερ 1                                                                                                                                               

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                      Μονάδερ 4 

 

       Τπόδειξη: Κπθιηθόο ξεπκαηνθόξνο αγσγόο κε n ζπείξεο, δεκηνπξγεί ζην θέληξν ηνπ 

0κ 2πΘ
Β = n

4π r
    

 

Β3. 0η εμηζώζεηο:  

Δ = 50 ⋅ ημ 2π (5⋅10
10

t – 2⋅10
2
x) (S.I.)  

Β = 2⋅10
-7

 ⋅ ημ 2π (5⋅10
10

t – 2⋅10
2
x) (S.I.) 

α. Αληηζηνηρνύλ ζηηο εμηζώζεηο Η/Μ θύκαηνο δηαδηδόκελνπ ζην θελό.                        

β. Αληηζηνηρνύλ ζηηο εμηζώζεηο Η/Μ θύκαηνο δηαδηδόκελνπ ζε πιηθό κέζν.                                                  

γ. Γελ αληηζηνηρνύλ ζε εμηζώζεηο Η/Μ θύκαηνο .     

Γίλεηαη:  c=3⋅10
8
 m/s     

               

Να επιλέξεηε ηην ζωζηή απάνηηζη.                                                         Μονάδερ 2                                                                                           

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                         Μονάδερ 6      

 

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ-Δκηόρ βαθμολογίαρ 

Έλαο αληηζηάηεο αληίζηαζεο R=2Ω δηαξξέεηαη από 

αξκνληθά ελαιιαζζόκελν ξεύκα. Σην δηπιαλό 

δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε ζηηγκηαία ηζρύο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν γηα ηνλ αληηζηάηε απηόλ. Η 

ζηηγκηαία έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ ηνλ δηαξξέεη 

πεξηγξάθεηαη, ζην S.I., από ηε ζρέζε: 

 

α.  i=5εκ(100πt)            β. i=5 2 εκ(100πt)           γ. i= i=5 2 εκ(50πt)   

 

Να επιλέξεηε ηην ζωζηή απάνηηζη.                                                          

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.          
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   ΘΔΜΑ Γ    Πποζοσή:  Να επιλέξεηε μόνο ένα ΘΔΜΑ Γ  

 

ΘΔΜΑ Γ        (Δπιλογή 1- ςμβολή  κςμάηων) 

 

Γύν πεγέο εγθαξζίσλ θπκάησλ Π1 θαη Π2 πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα πγξνύ 

θαη απέρνπλ κεηαμύ ηνπο θαηά (Π1Π2) =d= 10m,  ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0s αξρίδνπλ 

λα εθηεινύλ ηαπηόρξνλα αξκνληθέο ηαιαληώζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηελ ίδηα 

εμίζσζε: y= 0,4 εκ(2πt) (S.I. )  

Έλα ζεκείν Σ ηεο επηθάλεηαο ηνπ πγξνύ, ην νπνίν απέρεη 4 m από ηελ πεγή Π1 θαη  

9m από ηε πεγή Π2 αξρίδεη λα ηαιαληώλεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή 0,8s.  

 

Γ1. Να βξείηε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ θπκάησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ, 

θαζώο θαη ην κήθνο θύκαηνο ησλ θπκάησλ.  

                                                                                                           Μονάδερ 4  
Γ2. i) Να εμεγήζεηε γηαηί ην Σ είλαη ζεκείν ελίζρπζεο.                                                                                                                                                                         

                                                                                                                    Μονάδερ 2                  
ii)  Η ππεξβνιή ελίζρπζεο πνπ δηέξρεηαη από ην Σ ηέκλεη ην επζύγξακκν ηκήκα 

Π1Π2 ζην ζεκείν Λ. Να βξείηε ηελ απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Λ από ηελ πεγή Π1.  

                                                                                                                   Μονάδερ 4 
Γ3. Να βξείηε ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ απνζβεζηηθήο ζπκβνιήο πνπ βξίζθνληαη 

κεηαμύ ησλ δύν πεγώλ.                                                                                                                                  

                                                                                                                    Μονάδερ 6  
Γ4. Να βξείηε ηελ ειάρηζηε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ησλ πεγώλ, ώζηε ην ζεκείν Σ 

λα γίλεη ζεκείν απόζβεζεο.                                                                                                                                   

                                                                                                                    Μονάδερ 5  
Γ5. Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ζεκείνπ Σ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν, ζε αξηζκεκέλνπο άμνλεο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα                                     

0 s ≤ t ≤ 2,8s.                                                                                                                                                            

                                                                                                                    Μονάδερ 4  

ΘΔΜΑ Γ        (Δπιλογή 2- ηάζιμο κύμα) 

 

 Σηάζηκν θύκα δεκηνπξγείηαη ζε ρνξδή. Η εμίζσζε ελόο από ηα  2 θύκαηα πνπ 

ζπκβάιινπλ  είλαη 1 )
t x

y = 0,2ημ2π( -
10 2

, ζην S.I. 

Γ1.  Να βξείηε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ αξρηθώλ θπκάησλ ζηε ρνξδή, θαζώο 

θαη ην κήθνο θύκαηνο ησλ θπκάησλ απηώλ.  

                                                                                                           Μονάδερ 6 

Γ2.   Γξάςηε ηελ εμίζσζε ηνπ δεύηεξνπ θύκαηνο θαη ηελ εμίζσζε ηνπ ζηάζηκνπ 

θύκαηνο ζην S.I. 

                                                                                                          Μονάδερ 4  

Γ3. Βξείηε ηνλ αξηζκό ησλ θνηιηώλ ζηε ρνξδή αλ ην κήθνο ηεο είλαη L= 4,5m . 
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                                                                                                           Μονάδερ 5 

Γ4.  Βξείηε ηελ απνκάθξπλζε από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ,  ζεκείνπ Σ  πνπ 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε  x = 0,25m   ηε ρξνληθή ζηηγκή  35t =   s
4

.                                             

Γίνεηαι: εκ(π/4)=ζπλ(π/4)= 
2

2
 

                                                                                                           Μονάδερ 5 

Γ5.  Να ζρεδηάζεηε  ην ζηηγκηόηππν ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο ζηε ρνξδή ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t=2,5s 

                                                                                                                   Μονάδερ 5    

                                                                                                 

ΘΔΜΑ Γ  

 
  Θζνπαρήο νξηδόληηα νκνγελήο δνθόο ΑΓ κήθνπο 

L=1m θαη κάδαο M=2kg αξζξώλεηαη ζην άθξν ηεο 

Α ζε θαηαθόξπθν ηνίρν. Η δνθόο ηζνξξνπεί 

νξηδόληηα κε ηε βνήζεηα αβαξνύο θαη κε ειαζηηθνύ 

λήκαηνο, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην κέζν ηεο Γ θαη ε 

άιιε άθξε ηνπ θαηαιήγεη ζην ζεκείν Ζ ηνπ 

θαηαθόξπθνπ ηνίρνπ. Τν λήκα ζρεκαηίδεη κε ηε 

δνθό ΑΓ γσλία θ κε εκθ=0,6 θαη ζπλθ=0,8. Σην 

άιιν άθξν Γ ηεο δνθνύ έρεη ζηεξεσζεί ην πάλσ 

άθξν θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο 

k=50Ν/m, ζην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ έρεη πξνζδεζεί 

ζθαίξα 1  κάδαο 1m 1 kg.  

Μέζσ αβαξνύο θαη κε ειαζηηθνύ λήκαηνο ε ζθαίξα 

1  ζπλδέεηαη κε ην κέζν αγώγηκεο νκνγελνύο, 

ιεπηήο ξάβδνπ ΚΛ, κάδαο 2m 1 kg , κήθνπο  

2 m  θαη σκηθήο αληίζηαζεο 2R 3 .   

Η ξάβδνο ΚΛ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ιεία θαηαθόξπθα ζύξκαηα 1  θαη 2
   

κεγάινπ κήθνπο, ακειεηέαο αληίζηαζεο, ηα νπνία απέρνπλ ζηαζεξή απόζηαζε 

κεηαμύ ηνπο 2 m . 

Τα θάησ άθξα 1  θαη 2  ησλ δπν ζπξκάησλ ζπλδένληαη νξηδόληηα κέζσ 

αληηζηάηε, αληίζηαζεο 1R 1   . 

Όιε ε δηάηαμε ησλ ζπξκάησλ 1  θαη 2
   βξίζθεηαη κέζα ζε νξηδόληην 

νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο κέηξνπ Β=1 T κε δπλακηθέο γξακκέο θάζεηεο 

ζην επίπεδν θίλεζεο ηεο ξάβδνπ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

Τν ζύζηεκα όισλ ησλ ζσκάησλ ηζνξξνπεί. 

 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηελ επηκήθπλζε ηνπ ειαηεξίνπ. 

Μονάδερ 5 
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Τπόδειξη: Καθώρ θα μεηαθέπεηε ηο ζσήμα ζηο ηεηπάδιο, να ζσεδιάζεηε ηο νήμα πος 

ζςνδέει ηη ζθαίπα με ηην πάβδο ΚΛ μεγαλύηεπο για να ζσεδιάζεηε ηιρ δςνάμειρ πιο εύκολα. 

 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο ΓΖ. 

Μονάδερ 5 

 

Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηε ζθαίξα Σ1 κε ηε ξάβδν θόβεηαη. 

Η ζθαίξα αξρίδεη λα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε ζηαζεξά επαλαθνξάο 

D = k,  ελώ ε ξάβδνο θηλείηαη θαηαθόξπθα, θαηεξρόκελε ζε επαθή πάληα κε ηα 

ζύξκαηα 1
ΣΣ  θαη 

2
Σ Σ . 

 

Γ3. i) Να βξείηε ην πιάηνο ηεο Α.Α.Τ. ηεο ζθαίξαο. 

             Μονάδερ 3 

 

ii) Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε x=f(t) ηεο απνκάθξπλζεο ηεο ζθαίξαο Σ1 από 

ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο ζεσξώληαο σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα θάησ.                           

Σε όλη ηη διάρκεια ηης ηαλάνηωζης ηης ζθαίρας η δοκός ΑΓ παραμένει οριζόνηια. 

Μονάδερ 3 

Γ4.  i) Να εμεγήζεηε γηαηί ε ξάβδνο ΚΛ απνθηά ηειηθά ζηαζεξή (νξηαθή) 

ηαρύηεηα. Να ππνινγίζεηε ηελ νξηαθή ηαρύηεηα ηεο ξάβδνπ. 

                              Μονάδερ 5 

ii)  Όηαλ ε ξάβδνο θηλείηαη κε ηελ νξηαθή ηαρύηεηα, λα βξείηε: 

α)  ηελ ηάζε VΚΛ 

β)  ηνλ ξπζκό παξαγσγήο ζεξκόηεηαο ζην θύθισκα 

γ)  ηνλ ξπζκό ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο βαξύηεηαο ηεο ξάβδνπ ΚΛ 

                                                                                                                                                              Μονάδερ 4(1+1+2)                                                                                                                                   

Να θεωπήζεηε ηιρ ανηιζηάζειρ ηος αέπα αμεληηέερ και 2
g = 10 m/s  

 

Γ5. ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ-εκηόρ βαθμολογίαρ 

Καηά ηελ ηαιάλησζε ηεο ζθαίξαο, λα εθθξάζεηε ηελ αιγεβξηθή ηηκή  

i) ηεο δύλακεο επαλαθνξάο θαη 
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ii) ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε x ηεο ζθαίξαο 

από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο θαη λα θάλεηε ηηο αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο 

ζε θνηλό ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ. 

 

             

 

ΟΓΗΓΙΔΣ γηα ηνπο εμεηαδνκέλνπο 

 

1. Να απαληήζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ζε όια ηα ζέκαηα κόλν κε κπιε ή κόλν κε 

καύξν ζηπιό. 

2. Γηα ηα ζρήκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κνιύβη. 

3. Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή. 

4. Γηάξθεηα εμέηαζεο: Τξεηο (3) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ.  

5. Ώξα δπλαηήο απνρώξεζεο:  Μηάκηζε  (1,5) ώξα κεηά ηε δηαλνκή ησλ 

θσηναληηγξάθσλ.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλή 

επιηςσία! 


