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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3)                                  

 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

α. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα κυριότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η ελληνική γεωργία . 

Μονάδες 10 

β. Πώς διακρίνονται τα γεωργικά προϊόντα των σύγχρονων 
γεωργικών επιχειρήσεων ως προς το φορέα μεταποίησής 
τους; Να αναφέρετε δύο (2) παραδείγματα προϊόντων 
για κάθε φορέα μεταποίησης . 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

α. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τους κυριότερους 
παράγοντες που επηρεάζουν την ελαστικότητα της 
προσφοράς των προϊόντων. 

Μονάδες 8 

β.  Η μονοπωλιακή επιχείρηση αποκτά υπερκέρδη, κυρίως 
λόγω των εμποδίων που υπάρχουν στην είσοδο νέων 
επιχειρήσεων στον κλάδο . Ποια είναι αυτά τα εμπόδια ; 

Μονάδες 8 

γ.  Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών 
που τους διαφοροποιούν από τις εταιρείες ; 

Μονάδες 9 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

α. Τι καθορίζουν οι διατάξεις του καταστατικού του 
αγροτικού συνεταιρισμού, σχετικά με τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των μελών του; 

Μονάδες 8 

β. Να αναφέρετε πέντε (5) από τις βασικές κατηγορίες των 
παραγωγικών δαπανών . 

Μονάδες 10 

γ. Να γράψετε τον τύπο υπολογισμού της αποδοτικότητας 
του κεφαλαίου . 

Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ 4ο 

α. Τι ονομάζονται μεταβλητές δαπάνες ; Να αναφέρετε 
δύο(2) παραδείγματα μεταβλητών δαπανών . 

Μονάδες 7 

β. Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτημα της διπλογραφικής 
μεθόδου; 

Μονάδες 6 

γ. Πώς διακρίνεται ο ισολογισμός μιας γεωργικής 
επιχείρησης με βάση τη σχέση ενεργητικού – παθητικού ; 
Τι ισχύει σε κάθε περίπτωση ισολογισμού ; 

Μονάδες 12 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
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 διανεμηθούν . Καμιά 
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.  

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 διαρκείας ανεξίτηλης μελάνης . 

5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 

6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων . 

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.00 π.μ. 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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