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ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2009 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 
 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ∆ΥΟ (2) 
ΘΕΜΑ 1ο 

α. Με ποιες μορφές κυρίως εμφανίζεται η επιχειρηματική 
δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο; 

Μονάδες 6 

β. Να αναφέρετε πέντε προϋποθέσεις για να υπάρξουν σημαντικές 
ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας. 

Μονάδες 10 

γ. Να αναφέρετε, ονομαστικά, πώς διακρίνονται τα γεωργικά 
προϊόντα ως προς τον τρόπο παραγωγής τους, ως προς τον 
βαθμό ανθεκτικότητας και ως προς τη μορφή κατανάλωσης. 

Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ 2ο 

α. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τους κυριότερους παράγοντες, οι 
οποίοι είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ελαστικότητα ζήτησης 
ενός προϊόντος σε σχέση με την τιμή του. 

Μονάδες 9 

β.  Να διατυπώσετε τις συνθήκες (γνωστές και ως υποθέσεις) που 
πρέπει να υπάρχουν, για να προκύπτει πλήρης ανταγωνισμός σε 
μια αγορά. 

Μονάδες 10 

γ. Σε ποιες βαθμίδες διακρίνονται οι αγροτικές συνεταιριστικές 
οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) και ποιες υπάγονται σε κάθε βαθμίδα; 

Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ 3ο 

α. Τι είναι η συνεταιριστική μερίδα στον αγροτικό συνεταιρισμό 
και από πού ορίζεται το ύψος της; 

Μονάδες 7 
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β. Ποιοι είναι οι συντελεστές της γεωργικής παραγωγής και ποιος 
μπορεί να θεωρηθεί ως ιδιαίτερος συντελεστής; 

Μονάδες 6 

γ. Να αναφέρετε τα κεφαλαιουχικά αγαθά που περιλαμβάνονται 
στο κυκλοφοριακό ή αναλώσιμο κεφάλαιο. 

Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ 4ο 

α. Τι ορίζουμε ως λογιστική χρήση σε μια επιχείρηση; 

Μονάδες 8 

β. Ποιες είναι, ονομαστικά, οι, συνήθως χρησιμοποιούμενες, 
μέθοδοι γεωργικής λογιστικής; 

Μονάδες 6 

γ. Τι καταγράφεται στο βιβλίο αποθήκης μιας γεωργικής 
επιχείρησης; 

Μονάδες 4 

δ. Πότε συντάσσεται ο ετήσιος ισολογισμός μιας γεωργικής 
επιχείρησης και τι σκοπό έχει; 

Μονάδες 7 
 

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 .  

3.  Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα .  
4.  Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
6.  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  Μια  (1) ώρα  μετά  τη  διανομή  

των  φωτοαντιγράφων  και  όχι  πριν  τις  18.00. 

KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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