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ΘΕΜΑ  Α 

Α1 . Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμιάς  από  
τις παρακάτω  προτάσεις  και δίπλα το γράμμα Σ , αν 
θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή το γράμμα  Λ , αν 
θεωρείτε ότι η πρόταση είναι λανθασμένη .   

α .  Το κέρδος της επιχείρησης  υπολογίζεται  με την 
αφαίρεση του συνόλου των παραγωγικών δαπανών  
της γεωργικής  επιχείρησης από την ακαθάριστη 
πρόσοδο  της επιχείρησης .  

β .   Τελικά προϊόντα ονομάζονται τα γεωργικά  
προϊόντα που παράγονται  από τους λεγόμενους  
«ενδιάμεσους  ή βοηθητικούς» κλάδους παραγωγής .  

γ .  Βιώσιμη γενικά  είναι μία επιχείρηση , όταν 
παρουσιάζει  κερδοφορία και ρευστότητα .  

δ .  Ισολογισμός  είναι  η στιγμιαία  «ακτινογραφία» της 
οικονομικής  κατάστασης  της επιχείρησης , αφού σ ’ 
αυτόν εμφανίζονται  τα περιουσιακά  της στοιχεία ,  
σε είδος και χρηματική αξία , καθώς και οι πηγές  
χρηματοδότησής  της σε ορισμένη  χρονική στιγμή .  

ε .  Στο βιβλίο αποθήκης καταχωρούνται , με  
χρονολογική σειρά , οι εισπράξεις  και οι πληρωμές  
της επιχείρησης .  

Μονάδες 15 
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A2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 
από τη στήλη Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε, στ της 
στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση .  

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
1. Ημερολόγιο α.  Μέθοδος γεωργικής λογιστικής 
2. Μέθοδος τρέχουσας τιμής 

αγοράς και πώλησης 
β.  Είναι το χρονικό διάστημα 

μεταξύ δύο χρονικών στιγμών, 
θεωρώντας την πρώτη ως έναρξη 
και τη δεύτερη ως λήξη 

3. ∆ιπλογραφική 
μέθοδος 

γ.  Λογιστικό βιβλίο 

4. Καθαρή περιουσία δ.  Το ενεργητικό είναι μεγαλύτερο των  
      υποχρεώσεων 

5. Θετικός ισολογισμός ε.  Μέθοδος εκτίμησης των  
     περιουσιακών στοιχείων 

 στ. Είναι η διαφορά μεταξύ του  
       ενεργητικού και του συνόλου των  
       υποχρεώσεων της επιχείρησης. 

 

Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ποια είναι τα οικονομικά προβλήματα της ελληνικής 
γεωργίας και ποια τα αποτελέσματά τους; 

Μονάδες 15 
Β2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα γεωργικά προϊόντα 

ως προς τη μορφή κατανάλωσης ; Να δώσετε δύο 
παραδείγματα σε κάθε κατηγορία .  

Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Τι εκφράζει η ελαστικότητα ζήτησης ; Να γραφεί ο τύπος, 
με τις επεξηγήσεις των συμβόλων του . 

Μονάδες 12 
Γ2. Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη ενός αγροτικού 

συνεταιρισμού ; 
Μονάδες 8 

Γ3. Πότε υπάρχει καθαρό μονοπώλιο ; 
Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να επιτευχθεί η 
οικονομική βιωσιμότητα ενός αγροτικού συνεταιρισμού ; 

Μονάδες 10 

∆2. Πώς διακρίνονται οι συντελεστές παραγωγής 
(ονομαστικά) ανάλογα με το βαθμό χρησιμοποίησής τους ; 
Να αναφέρετε δύο παραδείγματα σε κάθε περίπτωση . 

Μονάδες 15 
  

 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα).  Να  μην  αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο 

στυλό ανεξίτηλης μελάνης.  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι αποδεκτή. 
6. Να μη χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ. 
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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