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Ημερομηνία: Σάββατο 14 Απριλίου 2018 
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

_____________________________________________________________________ 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 
ΘΕΜΑ Α 
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. 
Α1.  Τη γεωργική επιχείρηση διευθύνει συνήθως επαγγελματίας manager και 

διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. 
Α2.  Στις αναπτυσσόμενες χώρες η ποσοστιαία συμβολή της γεωργίας στη 

διαμόρφωση του εθνικού πλούτου(ΑΕΠ) είναι μικρή σε σύγκριση με τους 
υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. 

Α3.  Σε κάθε χρονική στιγμή, για λόγους απλούστευσης, η ζήτηση εκφράζεται ως 
συνάρτηση της τιμής, δηλαδή θεωρείται ότι οι άλλοι παράγοντες που την 
επηρεάζουν παραμένουν αμετάβλητοι. 

Α4.  Η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση(Α.Σ.Ο) ανήκει στους φορείς της 
κοινωνικής οικονομίας. 

Α5.  Ο βαθμός απασχόλησης υπολογίζεται με τον λόγο της διαθέσιμης εργασίας(σε 
ώρες) προς τη χρησιμοποιούμενη εργασία(σε ώρες) επί εκατό. 

Α6.  Οι αμοιβές των συντελεστών που διαθέτουν οι ιδιοκτήτες των γεωργικών 
επιχειρήσεων στην ίδια τους την επιχείρηση εξοικονομούνται και παραμένουν 
στην επιχείρηση ως εισόδημα αλλά και ως κεφάλαιο.  

Μονάδες 15 
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Α7.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα α, β της πρώτης στήλης και δίπλα 
τους αριθμούς της δεύτερης στήλης που δίνουν τη σωστή αντιστοίχιση. Σε 
κάθε έννοια της πρώτης στήλης αντιστοιχούν τέσσερις(4) έννοιες της δεύτερης 
στήλης. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
α. Οργάνωση συστήματος 
παραγωγής 

 

 

β. Διαχείριση συστήματος 
παραγωγής 

1. εφαρμογή αναγκαίων προσαρμογών 

2. επιλογή εφαρμοζόμενων κλάδων 
παραγωγής 

3. υπολογισμός και αξιολόγηση 
τελικών αποτελεσμάτων 

4. συνδυασμός συντελεστών 
παραγωγής 

5. διάθεση προϊόντων 

6. παρακολούθηση και έλεγχος της 
λειτουργίας της επιχείρησης 

7. προσδιορισμός είδους και 
ποσότητας συντελεστών παραγωγής 
και αγοράς τους 

8. εξασφάλιση της συνεχούς 
λειτουργίας της επιχείρησης 

 

Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ Β  
Β1.  Να διατυπωθεί ο ΄΄Νόμος της Φθίνουσας Χρησιμότητας΄΄ 

Μονάδες 8 
Β2.  Να εξηγήσετε την έννοια της χρησιμότητας και του ορθολογικού καταναλωτή. 

Μονάδες 9 
Β3.  Να αναφέρετε τέσσερα(4) παραδείγματα μη καταβαλλόμενων δαπανών της 

επιχείρησης. 
Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ Γ  
Γ1.  Τι γνωρίζετε για τις Κοινοπραξίες των Αγροτικών Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων.(Κ.Α.Σ.Ο) 

Μονάδες 6 
Γ2.  Να δώσετε τον τύπο της Αποδοτικότητας κεφαλαίου. Γιατί η μέτρησή της έχει 

ιδιαίτερη σημασία; 

Μονάδες 8 
Γ3.  Τι είναι οι επιχειρήσεις "κάθετης ολοκλήρωσης"; 

Μονάδες 4 
Γ4.  Να αναπτύξετε τη μέθοδο της τρέχουσας τιμής αγοράς και πώλησης ως μια απ’ 

τις επικρατέστερες μεθόδους εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των 
γεωργικών επιχειρήσεων. 

Μονάδες 7  

 
ΘΕΜΑ Δ  
Δ1.  Να αναπτύξετε τη διπλογραφική μέθοδο ως μέθοδο γεωργικής λογιστικής. 

Μονάδες 15 
Δ2.  Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η επιχειρηματική δραστηριότητα στον 

αγροτικό χώρο. 

Μονάδες 10 
 
 

ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ

ΑΡΙΔΑΙΑ
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