
Ó
Õ

Í
Å

ÉÑ
Ì

Ï
Ó

Á
ñ
éä

á
ßá

 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 
Β΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.ΓΕλ3Ε(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 3 
 

ΤΑΞΗ: 3
η
 ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α  

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. 

1. Το χαρακτηριστικό της γεωργικής εκµετάλλευσης είναι η χρησιµοποίηση 

σε µεγάλο βαθµό κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και εργασίας τρίτων. 

2. Όταν η απόλυτη τιµή της ελαστικότητας είναι µικρότερη της µονάδας, τότε 

η ζήτηση λέγεται ότι είναι ανελαστική, και µια αύξηση της τιµής του 

προϊόντος θα αυξήσει τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης. 

3. Οι ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις είναι φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

και αποτελούν έναν νέο σχετικά θεσµό στην Ελλάδα. 

4. Εάν η χρησιµοποιούµενη εργασία είναι µεγαλύτερη από τη διαθέσιµη 

παρατηρείται υποαπασχόληση ή χρησιµοποίηση εξωτερικής εργασίας.  

5. Το ενεργητικό χρηµατοδοτείται από τα ίδια κεφάλαια της γεωργικής 

επιχείρησης που επενδύονται στην επιχειρηµατική προσπάθεια, και από το 

ξένο κεφάλαιο (υποχρεώσεις), που προέρχεται από τρίτους. 

Μονάδες 15 
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Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4,5,6 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 σε κάθε έννοια της στήλης Α αντιστοιχεί µία 

µόνο έννοια της στήλης Β. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Μέθοδος της κεφαλοποίησης της 

προσόδου 

α. τόκοι ιδίων κεφαλαίων 

2. Εσωλογιστική  β.  κέρδος + αποσβέσεις 

3. Ενεργητικό γ. αµοιβή γεωπόνου 

4. Ρευστότητα δ. αρκετές φορές περιορίζεται 

στην απογραφή στοιχείων 

χρηµατικού χαρακτήρα. 

5. Καταβαλλόµενες δαπάνες ε. αναγωγή του οικονοµικού 

αποτελέσµατος στην πηγή 

(πρόσοδο) που το διαµόρφωσε. 

6. Μη καταβαλλόµενες δαπάνες στ. καθαρή περιουσία + 

υποχρεώσεις  

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Η ελληνική γεωργία αντιµετωπίζει ορισµένα προβλήµατα. Να αναπτύξετε τα 

κοινωνικά, καθώς και τα αποτελέσµατά τους. 

Μονάδες 10 

 

Β2. Να αναπτύξετε την κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής, ως έναν από 

τους κυριότερους παράγοντες ελαστικότητας της προσφοράς. 

Μονάδες 10 

 

Β3. Να αναφέρετε πώς ταξινοµούνται οι µεταβλητές δαπάνες δίνοντας και τα 

αντίστοιχα παραδείγµατα. 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Πώς συνδέονται οι γεωργικές επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο τοµέα 

παραγωγής; Απαιτούνται παραδείγµατα. 

Μονάδες 10 

 

Γ2. Να δώσετε τους τύπους υπολογισµού 

α) της προσόδου καθαρής περιουσίας 

β) της αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου 

γ) του γεωργικού οικογενειακού εισοδήµατος 

Μονάδες 9 

 

Γ3. Να αναπτύξετε µε βάση το χρόνο σύνταξης του ισολογισµού και τον 

επιδιωκόµενο σκοπό, σε τι µπορεί να διακριθεί ο ισολογισµός. 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ ∆  

∆1. Να αναπτύξετε τη µέθοδο του κόστους κατασκευής ή αντικατάστασης, ως µία 

από τις επικρατέστερες µεθόδους εκτίµησης των περιουσιακών στοιχείων των 

γεωργικών επιχειρήσεων. 

Μονάδες 13 

 

∆2. Τι γνωρίζετε για τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών (Ε.Α.Σ) 

Μονάδες 12 

 


