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Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων 
 

Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης της 
Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο και τον 
τόπο της δηµοσιοποίησής τους.  
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η  χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση,  η  αναπαραγωγή,  ολική, µερική ή  περιληπτική, ή  
η απόδοση  κατά  παράφραση  ή  διασκευή του  περιεχοµένου  τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης 
ή άλλο, χωρίς  προηγούµενη  γραπτή άδεια  της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί  
το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη 
µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα 
αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο 
δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού. 
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ΘΕΜΑ Β 
Β1) 1. Οποιεσδήποτε τρεις IP διευθύνσεις στο εύρος 195.180.34.1 - 

195.180.34.126 
2. 255.255.255.128 ( 11111111.11111111.11111111.10000000) 
3. 195.180.34.127 
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Β2) 
ARP Αίτηση 

IP διεύθυνση αποστολέα 223.1.2.1 
Ethernet διεύθυνση αποστολέα 08-00-39-00-2F-C3 
IP διεύθυνση προορισµού  223.1.2.2 
Ethernet διεύθυνση προορισµού <κενό> 

 
 

ARP Απάντηση 
IP διεύθυνση αποστολέα 223.1.2.2 
Ethernet διεύθυνση αποστολέα 08-00-28-00-28-A9 
IP διεύθυνση προορισµού  223.1.2.1 
Ethernet διεύθυνση προορισµού 08-00-39-00-2F-C3 

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
1) Σχολικό Βιβλίο, σελ. 229 (τελευταία παράγραφος). 
2) Σχολικό Βιβλίο, σελ. 213. 
3) Σχολικό Βιβλίο, σελ. 235 (τελευταία παράγραφος). 
4) Σχολικό Βιβλίο, σελ. 243 (προτελευταία παράγραφος) , σελ. 244 (πρώτη 

παράγραφος), σελ. 245 (πρώτη παράγραφος). 
 
 
ΘΕΜΑ ∆ 
1) Σχολικό Βιβλίο, σελ. 266 (σηµαντική παρατήρηση). 
2) Σχολικό Βιβλίο, σελ. 300 (παράγραφος 8.1.2). 
3) Σχολικό Βιβλίο, σελ. 322, 323. 
4) Σχολικό Βιβλίο, σελ. 325 (πρώτη παράγραφος). 
 


