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_____________________________________________________________________ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
ΘΕΜΑ Α 
A.1.  

α) Λ 
β) Λ 
γ) Σ 
δ) Σ 
ε) Λ 
στ) Λ 
ζ) Λ 
η) Σ 

 
A.2. 

1. – β. 
2. – ε. 
3. – γ. 
4. – στ. 
5. – α. 

 
ΘΕΜΑ Β 
Β.1. 
Οι δυο (2) κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα γεωργικά προϊόντα ως προς τον 
τρόπο παραγωγής είναι: 

• Συμβατικής καλλιέργειας και εκτροφής 
• Βιολογικής καλλιέργειας και εκτροφής 

(σελ.28) 
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Β.2. 
Χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες, δραστηριότητες που συνήθως : 

• Συνδέονται με το γεωργικό ή αγροτικό περιβάλλον και  
• Αποσκοπούν στην ικανοποίηση αναγκών ή επιθυμιών ανθρώπων που 

επισκέπτονται τις αγροτικές περιοχές (αγροτουρισμός). 
• Επίσης τελευταία αναγνωρίζονται και δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

προστασία του περιβάλλοντος, μέσω αναδασώσεων, κατασκευής και 
συντήρησης αναβαθμίδων σε επικλινή εδάφη. 

(σελ. 31) 
 
Β.3. 
Οι τιμές των αγαθών στην αγορά διαμορφώνονται από την αλληλεπίδραση των 
δυνάμεων ζήτησης και προσφοράς. 
Τιμή ισορροπίας στην αγορά, είναι η τιμή εκείνη στην οποία η ζήτηση και η προσφορά 
είναι ίσες. 
 

 

Η τιμή ισορροπίας είναι η τιμή Po. 
(σελ. 63) 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ.1. 

α) Μετράει την αντίδραση της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού όταν 
μεταβάλλεται η τιμή ενός άλλου αγαθού, υποκατάστατου ή συμπληρωματικού.  
Υπολογίζεται: 

 
σταυροειδής ελαστικότητα=       %ΔQA   
                                                     %ΔΡB 

 
όπου           %ΔQΑ= ποσοστιαία μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα του Α και 
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                    %ΔPB= ποσοστιαία μεταβολή στην τιμή του Β 
 

Αν η σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης είναι θετική, τα αγαθά Α και Β 
είναι υποκατάστατα ή ανταγωνιστικά, δηλαδή αύξηση της τιμής του αγαθού Β 
οδηγεί σε αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του Α, αφού οι καταναλωτές το 
υποκαθιστούν.  

      
Αν είναι αρνητική τα αγαθά Α και Β είναι συμπληρωματικά, δηλαδή αύξηση της 
τιμής του αγαθού Β οδηγεί σε μείωση της ζητούμενης ποσότητας του Α.  
(σελ. 54) 

β) Οι εξαιρέσεις αγαθών από το νόμο της ζήτησης είναι: 
• Τα αγαθά Giffen  
• Τα αγαθά πολυτελείας (σελ. 55) 

 
Γ.2.   
α)  

• Στις Α.Σ.Ο. υπάρχει δημοκρατική διοίκηση δηλαδή κάθε μέλος έχει μία ψήφο 
στη λήψη αποφάσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος της προσωπικής του 
επιχείρησης. 

• Τα χρηματικά οφέλη χρησιμοποιούνται για την επέκταση των δραστηριοτήτων 
τους. Όταν αυτά διανέμονται, ως βάση χρησιμοποιείται το ύψος των 
συναλλαγών κάθε μέλους με το συνεταιρισμό, ενώ π.χ. στις Α.Ε. με βάση το 
κεφάλαιο που διέθεσε κάθε μέτοχος. (σελ. 86) 

 
β) Oι Ε.Α.Σ δημιουργούνται μετά από απόφαση των  Γενικών Συνελεύσεων δυο ή και 

περισσοτέρων αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίες υπογράφουν καταστατικό που 
εγκρίνεται από το Πρωτοδικείο. Έτσι αναλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, είτε 
για τα μέλη της, είτε για λογαριασμό της που έχουν σκοπό: 

• Την ενίσχυση 
• Τη διεύρυνση (επέκταση) 
• Και το συντονισμό αυτών των δραστηριοτήτων. 
(σελ. 91) 

 
Γ.3.   

Διευθυντική εργασία ή διεύθυνση (management) είναι η συνολική πνευματική 
εργασία του επικεφαλής της επιχείρησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
οργάνωσης και διαχείρισης, προκειμένου να πετύχει τους προκαθορισμένους στόχους 
της. 

Την διευθυντική εργασία ασκεί ο αρχηγός και ιδιοκτήτης της επιχείρησης.  
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Ο αρχηγός και ιδιοκτήτης πρέπει να διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και 
πνευματικές ικανότητες αντίληψης και κατανόησης των συνθηκών αγοράς και του 
οικονομικού περιβάλλοντος. Γενικά πρέπει να μπορεί να αντιλαμβάνεται και να 
αντιδρά ορθολογικά στις μεταβολές του πλαισίου (κοινωνικού, πολιτικού, 
οικονομικού) στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. 
(σελ. 105) 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1.   
Α) Ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του συνεταιρισμού, το 

καταστατικό ρυθμίζει: 
• Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
• Τη συμμετοχή των μελών στις γενικές συνελεύσεις 
• Τη συμμετοχή των μελών στη διανομή πλεονασμάτων 
• Τη συμμετοχή των μελών στις δραστηριότητες και συναλλαγές του 

συνεταιρισμού 
• Μπορεί επίσης να προβλέπονται και κυρώσεις για τη μη εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων. 
(σελ. 88) 

Β) Αν μειωθεί η έμμεση φορολογία (μικρότερος συντελεστής Φ.Π.Α.) εφόσον οι 
άλλοι παράγοντες παραμένουν αμετάβλητοι, η προσφορά του παραγόμενου 
προϊόντος θα αυξηθεί γιατί θα μειωθεί το κόστος παραγωγής.  
(σελ. 62) 

 
Γ)  

1) Μηχανή τυποποίησης γλυκών = ημι-μόνιμο κεφάλαιο 
2) Υλικά συσκευασίας = αναλώσιμο κεφάλαιο 
3) Αποθήκη = μόνιμο κεφάλαιο 
(σελ. 103-104) 

 
Δ) Ναι, οι σπουδαιότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες γεωργικές 

επιχειρήσεις μπορούν να επηρεάσουν τον συνεταιρισμό που ασχολείται με την 
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.  Για παράδειγμα, αν λόγω καιρικών συνθηκών 
ή ασθενειών καταστραφεί σημαντικό μέρος της παραγωγής φρούτων ο 
συνεταιρισμός δεν θα βρίσκει επαρκή πρώτη ύλη για να παρασκευάσει τα προϊόντα 
του.  
(σελ. 34) 
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Δ.2.  
α. Δραστηριοποιείται και στους τρεις τομείς παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή 

και τριτογενή τομέα). Η επιχείρηση αυτή χαρακτηρίζεται ως κάθετης 
ολοκλήρωσης. (σελ. 25) 

β. Εφόσον η ελαστικότητα της ζήτησης των αυγών έχει τιμή -0,2 η ζήτηση είναι 
ανελαστική. Αν η τιμή αυξηθεί, τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης θα 
αυξηθούν. (σελ. 52) 

γ. Η μικρή ελαστικότητα της ζήτησης των αυγών πιθανότατα οφείλεται είτε στον 
αριθμό χρήσεων του προϊόντος που είναι πολλές, είτε στην αναγκαιότητα του 
προϊόντος, ως τρόφιμο καθημερινής διατροφής. (σελ. 53) 
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