
 

 

ΘΕΜΑΑ 

Α1. Να χαρακτηρίσετε  τις προτάσεις  που ακολουθούν, γράφοντας  στο τετράδιό  σας δίπλα 
στο γράμμα που αντιστοιχεί  σε  κάθε πρόταση  τη λέξη Σωστό ,αν η πρόταση  είναι 
σωστή ή τη λέξη Λάθος , αν η πρόταση  είναι λανθασμένη.  

α. Το Διοικητ ικό Συμβ ούλιο (Δ.Σ. )  ενός  Αγροτ ικού Συνεταιρισμού εκλέγεται από 
τη Γενική  Συνέλευση. 

β. Μια αγορά  είναι  ολιγοπω λιακή όταν η  προσφορά ενός  συγκεκριμένου αγαθού 
είναι  στα χέρια  μιας μόνο  επ ιχε ίρησ ης. 

γ.  Στην  ατομική επιχείρηση κάτοχος θεωρείται το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου 
λειτουργεί η επιχείρηση. 

Δ. Βιώ σιμη γενικά  είναι μια επ ιχε ίρη ση όταν παρουσιάζε ι κερδοφορία και 
ρευστότη τα. 

ε. Τα γεω ργικά προΰόντα των επ ιχε ιρήσεων του  δευτερογενούς τομέα 
π αραγω γής μεταποιούντα ι στις  επ ιχε ιρήσε ις του  πρωτογενούς τομέα 
παραγω γής . 

Μο νάδ ε ς 15 
 

A2. Να γράψετε  στο τετράδιό  σας τους αριθμούς  1,2,3,4,5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα 
από τα γράμματα  α,β,γ,δ,ε,στ της στήλης  Β που δίνει τη σωστή  αντιστοίχιση. 
Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει. 

 
ΣΤΗΛΗΑ ΣΤΗΛΗΒ 

1. Υπηρεσίες α. Κεφάλαιο 

2. Στιγμιαία "ακτινογραφία" της οικονομικής 
κατάστασης της επιχείρησης 

β. Αγροτικός Συνεταιρισμός 

3. Συντελεστής παραγωγής γ. Αγροτουρισμός 

4. Καταστατικό δ. Ακαθάριστο κέρδος 

5. Σταθερές δαπάνες+ κέρδος ε. Κατεψυγμένο λαχανικό 

 στ. Ισολογισμός 

 

Μο νάδ ε ς 10 
 
 
ΘΕΜΑΒ 

Β1.Να αναφέρετε , ονομαστικά , τις δύο (2) κατηγορίες  στις οποίες  διακρίνονται  τα 
γεωργικά  προΰόντα  ανάλογα με την προέλευσή  τους . Να γράψετε  δύο (2) 
παραδείγματα  προΰόντων σε κάθε  κατηγορία. 

Μονάδε ς 8 

Β2. Να περιγράψετε  τρεις  (3) παράγοντες  που επηρεάζουν τη ζήτηση  των αγροτικών  
προΰόντων . 

Μονάδε ς 9 

 

Β3. Να αναφέρετε , ονομαστικά , τέσσερις (4) βασικέςκατηγορίεςπαραγωγικώνδαπανών. 
Μονάδε ς 8 



 

 

 

ΘΕΜΑΓ 

Γ1. Να αναφέρετε τα τέσσερα(4) εγγειοδιαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας. 
Μονάδε ς 8 

Γ2. Για την ελληνική γεωργία υπάρχουν σημαντικές ευνοΰκές προοπτικές εφόσον 
υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις. Να αναφέρετε τέσσερις (4)από αυτές τις 
προϋποθέσεις. 

Μονάδε ς 8 

Γ3.Να αναφέρετε τις τρεις (3) επικρατέστερες μεθόδους  εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων 
μιας γεωργικήςεπιχείρησης . 

Μονάδε ς 9 

 
 
ΘΕΜΑΔ 

Δ1.Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις τρεις (3) περιπτώσεις στις οποίες διακρίνονται οι 
συντελεστές παραγωγής ανάλογα με το βαθμό χρησιμοποίησής τους. Να γράψετε ένα 
(1) παράδειγμα για κάθε περίπτωση. 

Μονάδε ς 6 

Δ2.Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα πέντε (5) βασικά και κύρια βιβλία που  χρησιμοποιούνται σε 
μια επιχείρηση για την αποτύπωση των λογιστικών εγγραφών της (μον.5). Ποιο απ’αυτά 
είναι το σημαντικότερο και για ποιους λόγους (μον.4). 

Μονάδε ς 9 

Δ3.Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω πέντε (5) παραγωγικές δαπάνες ως 
καταβαλλόμενη ή μη καταβαλλόμενη παραγωγική δαπάνη: 

1. Αμοιβή υπηρεσιών τρίτων. 

2. Ενοίκιο ιδιόκτητου εδάφους. 

3. Αμοιβή εργασίας του παραγωγού και των μελών τηςοικογενείαςτου. 

4. Αξία αγοραζομένων και αναλωσίμων υλικών. 

5. Καταβαλλόμενοι τόκοι. 

Μονάδε ς10 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 
 
Α.1 
α) Σωστό 
β) Λάθος 
γ) Σωστό 
δ) Σωστό 
ε) Λάθος 
 
 
 
 
Α.2 
1) γ 
2) στ 
3) α 
4) β 



 

 

5) δ 
 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β.1 
Οι δυο κατηγορίες που διακρίνονται τα γεωργικά προΰόντα ανάλογα με την προέλευση είναι: τα φυτικά 
προΰόντα, για παράδειγμα τα φρούτα και τα ζωικά προΰόντα, για παράδειγμα τα διάφορα είδη κρέατος. 
 
Β.2 
Η απάντηση βρίσκεται στην παράγραφο 2.2.3 του σχολικού βιβλίου σελίδες 56 – 58. Πρέπει να επιλέξετε 
τρεις από τους οκτώ παράγοντες. 
 
Β.3 
Η απάντηση βρίσκεται στην παράγραφο 4.4.1 του σχολικού βιβλίου στη σελίδα 115, πρέπει να επιλέξετε 
τέσσερις από τις οκτώ βασικές κατηγορίες. 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ.1 
Η απάντηση βρίσκεται στην παράγραφο 1.2 ενότητα 2 σελίδα του σχολικού βιβλίου 17, από «Ο μεγάλος 
αριθμός …» έως και «.. του αγροτικού χώρου».  
 
Γ.2 
Η απάντηση βρίσκεται στην παράγραφο 1.2, σελίδες του σχολικού βιβλίου 19 – 20, πρέπει να επιλέξετε 
τέσσερις από τις οκτώ προϋποθέσεις. 
 
Γ.3 
Η απάντηση βρίσκεται στην παράγραφο 6.2.2, σελίδες σχολικού βιβλίου 160-162, από «Από τις συνήθως 
χρησιμοποιούμενες ….» έως και «… παραγωγικού κλάδου η πρόσοδος του κ.ο.κ.» 
 
Θέμα Δ 
Δ.1 
Η απάντηση βρίσκεται στην παράγραφο 4.4.1, σελίδα σχολικού βιβλίου 114, από «Έτσι μπορούν να 
διακριθούν….» έως και «… για το προΰόν». Ονομαστικά οι περιπτώσεις με ένα παράδειγμα στην κάθε μια. 
 
Δ.2 
Τα πέντε βασικά και κύρια λογιστικά βιβλία είναι: το βιβλίο απογραφής, το ημερολόγιο, το καθολικό, το 
βιβλίο αποθήκης και το βιβλίου ταμείου. 
Η απάντηση για το ποιο είναι το σημαντικότερο βρίσκεται στην παράγραφο 6.4.3., στη σελίδα 169 του 
σχολικού βιβλίου, από « Επισημαίνεται ότι το Καθολικό….» έως και «… του οικονομικού αποτελέσματος». 
 
Δ.3 
1) καταβαλλόμενες δαπάνες 
2) μη καταβαλλόμενες δαπάνες 
3) μη καταβαλλόμενες δαπάνες 
4) καταβαλλόμενες δαπάνες 
5) καταβαλλόμενες δαπάνες 
 


