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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ∆ΥΟ (2)

α. Να αναφέρετε τέσσερις περιπτώσεις τουλάχιστον, όπου η
επιχειρηματική δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο
διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην οικονομία, την
κοινωνία και το περιβάλλον.
Μονάδες 8
β. Ποια είναι τα οικονομικά προβλήματα της ελληνικής
γεωργίας και ποια τα αποτελέσματα τους.
Μονάδες 12
γ. Τί χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες των σύγχρονων
γεωργικών επιχειρήσεων. Να δοθεί ένα παράδειγμα.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
α. Τί εκφράζει η σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης.
Να γραφεί και ο τύπος, με τις αναγκαίες επεξηγήσεις
αυτού.
Μονάδες 10
β. Να
αναφέρετε
παράγοντες που
προϊόντων.

ονομαστικά,
τουλάχιστον
πέντε
επηρεάζουν τη ζήτηση αγροτικών
Μονάδες 10

γ. Να αναφέρετε ονομαστικά τις διάφορες μορφές αγοράς.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3ο
α. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να έχει βιωσιμότητα
ένας αγροτικός συνεταιρισμός.
Μονάδες 10
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

β. Πώς
δημιουργούνται
οι
Ενώσεις
Αγροτικών
Συνεταιρισμών και ποιος είναι ο σκοπός τους.
Μονάδες 10
γ. Να αναφέρετε τις κατηγορίες κεφαλαιουχικών αγαθών,
που περιλαμβάνονται στο μόνιμο ή πάγιο ή κτηματικό
κεφάλαιο.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 4ο
α. Τί αντιπροσωπεύει το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα.
Να δοθεί ένας τρόπος υπολογισμού του.
Μονάδες 10
β. Να δοθεί ο ορισμός του ενεργητικού μιας γεωργικής
επιχείρησης και να γραφεί η σχέση αυτού με την καθαρή
περιουσία και το παθητικό (υποχρεώσεις).
Μονάδες 5
γ. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κύρια λογιστικά βιβλία
και να περιγράψετε ένα απ’ αυτά.
Μονάδες 10
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.

Στο
τετράδιο
να
γράψετε
μόνο
τα
προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα να μην τα
αντιγράψετε στο τετράδιο.

2.

Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω 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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα μετά τη διανομή
των φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 10.00 π.μ.

3.
4.
5.
6.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

