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ΘΕΜΑ A 

A1. Ποια είναι τα εγγειοδιαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής 
γεωργίας; 

Μονάδες 10 
Α2. Πώς διακρίνονται οι σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις ανάλογα 

με τον τομέα παραγωγής στον οποίο δραστηριοποιούνται; 
Μονάδες 9 

Α3. Πώς διακρίνονται τα γεωργικά προϊόντα ανάλογα με την 
προέλευσή τους; Να δώσετε και ένα παράδειγμα σε κάθε 
κατηγορία. 

Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Τι είναι αποτελεσματική ζήτηση ενός προϊόντος;  
Μονάδες 7 

Β2. Να αναφέρετε ονομαστικά τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
προσφορά αγροτικών προϊόντων.  

Μονάδες 10 
Β3. Ποιες είναι οι περιπτώσεις που λύονται οι Αγροτικές 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.); 
Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Πώς ορίζεται η εργασία και πώς καθορίζεται το ύψος της 
αμοιβής της; 

Μονάδες 7 
Γ2. Τι ονομάζονται σταθερές και τι μεταβλητές δαπάνες παραγωγής; 

Να αναφερθούν και δύο παραδείγματα από κάθε κατηγορία. 
Μονάδες 12 
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Γ3. Πώς υπολογίζεται το κέρδος μιας επιχείρησης (ή επιχειρηματικό 
κέρδος);  

Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Τι καταχωρούνται και τι καταγράφονται στο βιβλίο ταμείου; 
Μονάδες 6 

∆2. Ποιες είναι οι συνήθως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι εκτίμησης 
των περιουσιακών στοιχείων μιας γεωργικής επιχείρησης; (Να 
αναφερθούν χωρίς επεξηγήσεις). 

Μονάδες 9 
∆3. Τι είναι ισολογισμός και σε τι διαφέρει από την απογραφή;  

Μονάδες 10 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  
(ημερομηνία , εξεταζόμενο  μάθημα). Τις ερωτήσεις  να  
μην τις αντιγράψετε στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό  σας στο πάνω  μέρος 
των φωτοαντιγράφων  αμέσως  μόλις σας παραδοθούν . 
∆εν επιτρέπεται  να γράψετε καμιά άλλη σημείωση .  

3. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί  με το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα , τα οποία θα 
καταστραφούν μετά το πέρας  της εξέτασης . 

4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . Να 
μη χρησιμοποιηθεί το μιλιμετρέ φύλλο του τετραδίου . 

5. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο 
με μαύρο στυλό διαρκείας ανεξίτηλης   μελάνης . 

6. Κάθε απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή .  
7. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή 

των φωτοαντιγράφων .  
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων  και όχι πριν τις 18.00.  
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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