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_____________________________________________________________________ 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 
ΘΕΜΑ Α 
Α.1. 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. Η επιχειρηματική δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο εμφανίζεται με δυο 

μορφές κυρίως, ως γεωργική επιχείρηση και ως γεωργική εκμετάλλευση. 
β. Οι σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις σήμερα μπορούν να εξελιχθούν σε 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και με 
πλήρη προσανατολισμό και προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς. 

γ. Οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα, είναι 
πιθανότερο να επιτύχουν και υψηλότερα κέρδη. 

δ. Στα οικονομικά εξισώνεται ο όρος χρησιμότητα με την ικανοποίηση. 
ε. Ο μονοπωλητής μπορεί να ελέγχει  την ζήτηση των καταναλωτών. 
στ. Η επιλογή του τρόπου και ο συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής μιας 

επιχειρήσεις αφορά θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση του 
συστήματος παραγωγής από τον διευθυντή.  

ζ. Παραγωγικές δαπάνες ονομάζονται αυτές που γίνονται για την αγορά ενός 
προϊόντος και εκτιμώνται με βάση τις τιμές που ισχύουν στην αγορά. 

η. Η μεγάλη εξειδίκευση στον τομέα της εργασίας οδήγησε στη μείωση της 
χρησιμοποιούμενης εργασίας κατά μονάδα παραγόμενου προϊόντος κατά 
κανόνα στη γεωργία. 

Μονάδες 15 
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A.2. 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. 

 
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
1. Πολυτεμαχισμός α. Προβλήματα οικονομικά 

2. Κομματισμός β. Προβλήματα εγγειοδιαρθρωτικά 

3. Έλεγχος συντελεστών παραγωγής γ. Εμπόδια εισόδου στην αγορά 

4. Χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο δ. Προβλήματα τεχνολογικά 
 

5. Δυσλειτουργίες εσωτερικής αγοράς ε. Περιορισμένη ανάπτυξη των 
Αγροτικών Συνεταιρισμών 

 στ. Κοινωνικά προβλήματα 

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β.1. Ποιες είναι οι δυο (2) κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα γεωργικά προϊόντα 

ως προς τον τρόπο παραγωγής;  
Μονάδες 6 

 
Β.2. Ποιες δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες των σύγχρονων 

γεωργικών επιχειρήσεων; 
Μονάδες 10 

 
Β.3. Πως διαμορφώνονται οι τιμές των αγαθών στην αγορά; Τι είναι η τιμή 

ισορροπίας; Σχεδιάστε ένα διάγραμμα και δείξτε την τιμή ισορροπίας ενός 
προϊόντος. 

Μονάδες 9 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ.1.  

α) Τι μετράει  η σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης και πώς υπολογίζεται; 
Πως χαρακτηρίζονται τα αγαθά ανάλογα με το πρόσημο της σταυροειδούς 
ελαστικότητα της ζήτησης; 

β) Για ορισμένα αγαθά δεν φαίνεται να ισχύει ο γενικός κανόνας της ζήτησης. 
Ποιες είναι οι κατηγορίες αυτών των αγαθών; 

Μονάδες 9 
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Γ.2.  
α) Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών που τους 

διαφοροποιούν από τις εταιρίες; 
β) Πώς δημιουργείται  μια Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ) και 

ποιος είναι ο σκοπός της; 
Μονάδες 8 

 
Γ.3. Πως ορίζεται η διευθυντική εργασία; Να αναφέρετε ποιος παρέχει την 

διευθυντική εργασία σε μικρού μεγέθους γεωργικές επιχειρήσεις και να 
περιγράψετε τι πρέπει να διαθέτει αυτό το άτομο με βάση την προσπάθεια που 
απαιτεί αυτή η εργασία.  

Μονάδες 8 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ.1. Είστε μέλος ενός αγροτικού συνεταιρισμού που παρασκευάζει και διακινεί 

παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού και χρησιμοποιεί ως πρώτες ύλες φρούτα 
που παράγουν τα μέλη του συνεταιρισμού.  
Α) Τι ρυθμίζει το καταστατικό ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας 

ως μέλος του συνεταιρισμού; 
Β) Αν μειωθεί η έμμεση φορολογία (μικρότερος συντελεστής Φ.Π.Α.) τι θα 

συμβεί με το επίπεδο παραγωγής (προσφορά γλυκών του κουταλιού) εφόσον 
οι άλλοι παράγοντες παραμένουν αμετάβλητοι. 

Γ) Σε ποια κατηγορία κεφαλαίου του συνεταιρισμού κατατάσσονται τα 
παρακάτω κεφαλαιουχικά αγαθά:  
1) Μηχανή τυποποίησης γλυκών  
2) Υλικά συσκευασίας  
3) Αποθήκη 

Δ) Οι σπουδαιότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες γεωργικές 
επιχειρήσεις μπορούν να επηρεάσουν τον συνεταιρισμό; Αν ναι με ποιο 
τρόπο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

Μονάδες 13 
 
Δ.2. Μια γεωργική επιχείρηση  εκτρέφει  όρνιθες  αυγοπαραγωγής. Η ίδια διαθέτει 

τυποποιητήριο, συσκευάζει τα προϊόντα της (αυγά) και τα διαθέτει (πουλάει) σε 
δικά της πρατήρια πώλησης.    
α. Σε ποιους τομείς παραγωγής δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη επιχείρηση; 

Λαμβάνοντας υπόψη την απάντησή σας, να χαρακτηρίσετε την επιχείρηση 
αυτή.  

β. Η ελαστικότητα της ζήτησης των αυγών έχει τιμή -0,2. Η επιχείρηση 
σχεδιάζει να αυξήσει την τιμή των αυγών. Τι αναμένεται να συμβεί με τα 
συνολικά έσοδα της επιχείρησης μετά από μια τέτοια κίνηση και γιατί; 
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γ. Πολλοί παράγοντες είναι δυνατό να επηρεάσουν την ελαστικότητα της 
ζήτησης σε σχέση με την τιμή ενός προϊόντος. Σε ποιον ή ποιούς παράγοντες 
πιστεύετε ότι μπορεί να οφείλεται η μικρή ελαστικότητα της ζήτησης των 
αυγών; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

Μονάδες 12 
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