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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

(και με τη προοδευτική δομή της ύλης του βιβλίου) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    1Ο             ΨΙΨΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις μορφές με τις οποίες εμφανίζεται η επιχειρηματική 

δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο. (2015, 2010 & 2006) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Να αναφέρετε τέσσερις περιπτώσεις τουλάχιστον, όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα στον 

αγροτικό χώρο διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

(2008) 

3. Σ -  Λ  H επιχειρηματική δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο παίζει σημαντικό ρόλο στην 

οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. (2014) 

4.  Σ-  Λ  Η επιχείρηση είναι το βασικό εργαλείο της ελεύθερης οικονομικής δραστηριότητας. (2015) 
 

5. Σ -  Λ  Η επιχειρηματική δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο συντελεί στην παραμονή του 

πληθυσμού στην ύπαιθρο.  (2013) 

6. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική 

γεωργία.(2016, 2012&  2009) 

7. Να αναφέρετε τα τέσσερα (4) εγγειοδιαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας (2013 

&2017) 

8. Ποια είναι τα κοινωνικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας και ποια είναι τα αποτελέσματά 

τους; (2006,  2010,  2015 & 2018) 

9. Ποια είναι τα οικονομικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας και ποια τα αποτελέσματα τους. 

(2008) 

10. Η ελληνική γεωργία παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα  ανάπτυξης. Να αναφέρετε, ονομαστικά, 

έξι (6)  προϋποθέσεις, που θα δημιουργούσαν ευνοϊκές  προοπτικές για την ανάπτυξή της. (2013 

& 2017) 

11. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τους τομείς παραγωγής, στους οποίους δραστηριοποιούνται οι 

γεωργικές επιχειρήσεις. Να δώσετε ένα παράδειγμα επιχειρηματικής γεωργικής δραστηριότητας 

για κάθε έναν από τους τομείς αυτούς. (2006 & 2013) 

12. Σ - Λ Επιχειρήσεις που παράγουν γεωργικά προϊόντα φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης ανήκουν στο 

δευτερογενή τομέα.  (2012) 

13. Σ - Λ Τα γεωργικά προϊόντα των επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα παραγωγής 

μεταποιούνται στις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.(2017) 

14. Σ - Λ Οι ατομικές γεωργικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τριτογενή τομέα 

παραγωγής. (2018) 
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15. Σ - Λ Μια γεωργική επιχείρηση κάθετης ολοκλήρωσης αναλαμβάνει τα στάδια παραγωγής, 

μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων ή δύο από τα στάδια αυτά. (2019) 

16. Ποια είναι τα κυριότερα φυσικά και κοινωνικο-οικονομικά μεγέθη, τα οποία χαρακτηρίζουν το 

μέγεθος  μιας σύγχρονης γεωργικής επιχείρησης; (2013) 

17. Σ -Λ Τα προϊόντα διατροφής και ένδυσης χαρακτηρίζονται ως άϋλα. (2016) 

18. Ποιες είναι οι δύο (2) κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα γεωργικά προϊόντα, ανάλογα με την 

προέλευσή τους; Να αναφέρετε δύο (2) παραδείγματα για κάθε κατηγορία.(2014 & 2017)) 

19. Σε ποιες κατηγορίες μπορούν να διακριθούν τα γεωργικά προϊόντα ως προς το βαθμό 

ανθεκτικότητας; Να αναφέρετε δύο (2) παραδείγματα σε κάθε κατηγορία.(2019 ,2015) 

20. Να αναφέρετε ονομαστικά τις δύο (2) κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα γεωργικά προϊόντα, 

ανάλογα με τη μορφή κατανάλωσής τους. Να γράψετε δύο (2) παραδείγματα προϊόντων σε 

κάθε κατηγορία. (2015 &2018) 

21.  Σ -Λ Τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας παράγονται με τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. (2015) 

22. Πώς διακρίνονται τα γεωργικά προϊόντα των σύγχρονων γεωργικών επιχειρήσεων ως προς το 

φορέα μεταποίησής τους; Να αναφέρετε δύο (2) παραδείγματα προϊόντων για κάθε φορέα 

μεταποίησης. (2016, 2009) 

23. Τί χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες των σύγχρονων γεωργικών επιχειρήσεων. Να δοθεί ένα 

παράδειγμα.(2008) 

24. Σ  - Λ   Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, τότε οι αποδόσεις σε γεωργικά προϊόντα είναι 

μικρές.(2014) 

25. Είστε ο υπεύθυνος μιας σύγχρονης γεωργικής επιχείρησης. Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα 

πέντε (5) βασικότερα θέματα τα οποία αφορούν στην ηθική, κοινωνική και περιβαλλοντική 

ευθύνη της επιχείρησής σας; (2014) 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    2Ο                          ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 

           ΨΙΨΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

1. Σ - Λ  «Αποτελεσματική ζήτηση» είναι η επιθυμία για την απόκτηση ενός συγκεκριμένου προϊόντος 

με ταυτόχρονη χρηματική καταβολή για την πληρωμή αυτού του προϊόντος.(2019, 2018, 2016, 

2015,  2012) 

2. Τι αναφέρει ο «νόμος της φθίνουσας χρησιμότητας»; (2019, 2012) 
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3. Σ - Λ  Μια μεταβολή στη ζήτηση ενός αγαθού προέρχεται πάντα από μεταβολή στην τιμή 

του.(2019) 

4. Σ -  Λ  Όταν η σταυροειδής ελαστικότητα μεταξύ δύο αγαθών είναι θετική, τότε τα δύο αυτά 

αγαθά είναι συμπληρωματικά.  (2012) 

5. Σ -  Λ  Εάν η σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης μεταξύ δύο αγαθών είναι θετική, τότε τα δύο 

αυτά αγαθά είναι υποκατάστατα (ανταγωνιστικά) (2018) 

6. Τί εκφράζει/ μετράει η σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης. Να γραφεί και ο τύπος, με τις 

αναγκαίες επεξηγήσεις αυτού.(2008 & 2010) 

7. Σ  - Λ Η ζήτηση των αγροτικών προϊόντων είναι ανεξάρτητη από τις μεταβολές στις προτιμήσεις 

των καταναλωτών.  (2013) 

8. Να αναφέρετε ονομαστικά, τουλάχιστον πέντε παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση αγροτικών 

προϊόντων.(2008, 2014 & 2017) 

9. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ελαστικότητα της 

προσφοράς των προϊόντων. (2009) 

10. Να αναφέρετε, ονομαστικά, πέντε (5) παράγοντες, που επηρεάζουν την προσφορά των αγροτικών 

προϊόντων. (2013) 

11. Εξηγήστε πώς επηρεάζεται η προσφορά αγροτικών προϊόντων από την αύξηση στο κόστος 

παραγωγής τους, όταν οι άλλοι παράγοντες παραμένουν αμετάβλητοι. (2019) 

12. Σ  - Λ Η τιμή ισορροπίας είναι η μόνη τιμή στην οποία η ζήτηση είναι μεγαλύτερη της προσφοράς 

(2018) 

13. Να αναφέρετε ονομαστικά τις διάφορες μορφές αγοράς.(2008, 2015 & 2018) 

14. Ποιες μορφές αγοράς ονομάζονται «ατελείς αγορές» και γιατί; (2010, 2018) 

15. Πότε υπάρχει καθαρό μονοπώλιο; Να αναφέρετε, ονομαστικά, δύο (2) από τις τέσσερις (4) 

κατηγορίες εμποδίων που υπάρχουν στην είσοδο των νέων επιχειρήσεων, σε κλάδους όπου 

υπάρχει μονοπώλιο.(2014) 

16. Η μονοπωλιακή επιχείρηση αποκτά υπερκέρδη, κυρίως λόγω των εμποδίων που υπάρχουν στην 

είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο. Ποια είναι αυτά τα εμπόδια; (2009) 

17.  Σ  - Λ Μια αγορά είναι ολιγοπωλιακή όταν η προσφορά ενός συγκεκριμένου αγαθού είναι στα 

χέρια μιας μόνο επιχείρησης(2017) 

18. Πότε μια αγορά είναι ολιγοπωλιακή; (2010) 

19. Σ  - Λ Το ολιγοπώλιο είναι μία από τις πιο συνηθισμένες μορφές αγοράς στον κλάδο των 

τροφίμων.(2019) 

20. Μία από τις μορφές αγοράς είναι και το ολιγοπώλιο. Πότε μια αγορά είναι ολιγοπωλιακή? Με 

ποιές άλλες μορφές αγοράς μπορεί, κατά τη γνώμη σας, να πλησιάσει το ολιγοπώλιο και γιατί. 

(2016) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ     3Ο                                   ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 

 

1. Σ -  Λ Βασική επιχειρηματική μονάδα της αγροτικής οικονομίας είναι η ατομική επιχείρηση. (2016) 

2.  Σ -  Λ Στην ατομική επιχείρηση κάτοχος θεωρείται το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου 

λειτουργεί η επιχείρηση.(2017) 

3. Σε ποιες βαθμίδες διακρίνονται οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.)  ∆ώστε από ένα 

παράδειγμα για κάθε βαθμίδα. (2014, 2006) 

4. Σ -  Λ Οι πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις δημιουργούνται με την αναγκαστική οικονομική  

συνεργασία. (2013) 

5. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των συν/σμών που τους διαφοροποιούν από τις εταιρείες; 

(2016, 2009) 

6. Να αναφέρετε ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη ενός αγροτικού συνεταιρισμού, περιγράφοντας και τα 

χαρακτηριστικά τους.(2018) 

7. Τι καθορίζουν οι διατάξεις του καταστατικού του αγροτικού συνεταιρισμού, σχετικά με τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του; (2009) 

8.  Σ -  Λ  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ενός Αγροτικού Συνεταιρισμού εκλέγεται από τη Γενική 

Συνέλευση.(2017) 

9. Σ -  Λ  Τα μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.(2015) 

10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να έχει βιωσιμότητα ένας αγροτικός συνεταιρισμός.(2008, 2016 

& 2019) 

11. Σ - Λ Συνεταιριστική μερίδα είναι το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής κάθε μέλους στο 

κεφάλαιο του συνεταιρισμού.  (2012) 

12. Πώς δημιουργούνται οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και ποιος είναι ο σκοπός τους. (2008) 

13. Ποιος είναι ο στόχος των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων (Δ.Ο.);(2010) 

14. Τι είδους φορείς είναι οι διεπαγγελματικές οργανώσεις και ποιοι μπορεί να είναι μέλη τους;(2019)  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ       4Ο                   ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 

1. Τι ονομάζονται και ποιοι είναι οι τέσσερις (4) συντελεστές παραγωγής? (2013) 

2. Ένας από τους συντελεστές παραγωγής είναι η εργασία.  

Να γράψετε τους ορισμούς α) της εργασίας και β) της αμοιβής της εργασίας. Πώς καθορίζεται το ύψος της 

αμοιβής των εργαζομένων; (2015) 

3. Σ - Λ Στη φυτική παραγωγή παρουσιάζεται έντονα το φαινόμενο της εποχικά άνισης κατανομής των 

απαιτούμενων ωρών εργασίας.  (2013) 
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4. Σ -  Λ Εάν η χρησιμοποιούμενη εργασία είναι ίση με τη διαθέσιμη, υπάρχει πλήρης απασχόληση (2016) 

5. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις τρεις (3) κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα κεφαλαιουχικά 

αγαθά. Σε ποια κατηγορία κεφαλαιουχικών αγαθών ανήκει κάθε ένα από τα παρακάτω αγαθά; (2014) 

1. πολυετείς φυτείες                                   2. ζωικό κεφάλαιο                         3. σπόροι 

4. κτίσματα                                                    5. λιπάσματα                                 6. μηχανήματα      

6. Να αναφέρετε τα κεφαλαιουχικά αγαθά που περιλαμβάνονται στο μόνιμο ή πάγιο ή κτηματικό 

κεφάλαιο. (2016, 2012 & 2008) 

7. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα κεφαλαιουχικά αγαθά που περιλαμβάνονται στο ημιμόνιμο ή ημιπάγιο 

κεφάλαιο.(2019 & 2010) 

8. Τι ορίζεται ως διευθυντική εργασία ή διεύθυνση (management) της επιχείρησης; (2016, 2010) 

9. Δίνονται οι παρακάτω εργασίες ενός οινοποιείου: 

• Απόφαση λήψης δανείου για την επέκταση του οινοποιείου. 

• Συμφωνία με εμπόρους για τη διάθεση των προϊόντων του οινοποιείου. 

• Επισκευή δεξαμενής ζύμωσης. 

• Απόφαση αγοράς μούστου που παράγεται από σταφύλια βιολογικών αμπελώνων. 

• Εργασίες κλαδέματος σε ιδιόκτητους αμπελώνες. 

• Παρακολούθηση και έλεγχος της διαδικασίας εμφιάλωσης κρασιών. 

• Μεταφορά και διανομή του κρασιού στα σημεία πώλησης. 

• Φύλαξη των εγκαταστάσεων του οινοποιείου.    ΨΙΨΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Χαρακτηρίστε κάθε μία από τις παραπάνω εργασίες ως διευθυντική ή μη διευθυντική.(2016) 

10. Σ - Λ Σε γεωργικές επιχειρήσεις μικρού μεγέθους τη διευθυντική εργασία παρέχει ο αρχηγός και 

ιδιοκτήτης της επιχείρησης.(2014) 

11. Σε μια μικρού μεγέθους γεωργική επιχείρηση τη διευθυντική εργασία παρέχει ο ιδιοκτήτης της 

επιχείρησης. Ποια προσόντα πρέπει να διαθέτει κατά τη γνώμη σας, για την επιτυχή άσκηση των 

καθηκόντων του; (2012) 

12. 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(2017). 

13. Να αναφέρετε, ονομαστικά, έξι (6) από τις οκτώ (8) βασικές κατηγορίες παραγωγικών δαπανών. 

(2009,2012 & 2017) 

14. Σ - Λ   Οι σταθερές δαπάνες αντιστοιχούν στους μεταβλητούς συντελεστές παραγωγής. (2014) 

15. Τι ονομάζονται μεταβλητές δαπάνες; Να αναφέρετε (2) παραδείγματα μεταβλητών δαπανών. (2009) 

16. ∆ίνονται οι παρακάτω πέντε (5) παραγωγικές δαπάνες:  

1. αμοιβή μόνιμου προσωπικού (οικογενειακού και μη)  

2. συντήρηση κεφαλαίων  
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3. αξία αναλώσιμων υλικών (λιπάσματα, ζωοτροφές)  

4. αμοιβή εργασίας μη μόνιμου προσωπικού (ημερομίσθιου και εποχικού)  

5. ασφάλιστρα κεφαλαίων   

Να ταξινομήσετε τις παραπάνω παραγωγικές δαπάνες α) σε σταθερές δαπάνες και μεταβλητές δαπάνες 

και β) σε δαπάνες εργασίας και δαπάνες κεφαλαίου (2015) 

 

16α) 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 της οικογενείας του.  

4. Αξία αγοραζομένων και αναλωσίμων υλικών.  

5. Καταβαλλόμενοι τόκοι. (2017) 

 

16β. Έχετε αναλάβει τη διαχείριση μιας σύγχρονης γεωργικής επιχείρησης. ∆ιαπιστώνετε ότι τα κέρδη της 

τρέχουσας περιόδου προβλέπονται μειωμένα. α) Να εξηγήσετε ποια κατηγορία παραγωγικών δαπανών 

θα μειώσετε, έτσι ώστε να αυξηθούν τα κέρδη της επιχείρησης σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

β) Να επιλέξετε ποιες από τις παρακάτω δαπάνες μπορείτε να μειώσετε για να επιτύχετε τον στόχο σας : 

-αξία φυτοφαρμάκων  

-ενοίκιο εδάφους 

-ασφάλιστρα εγκαταστάσεων  

-αξία καυσίμων  

-αμοιβή μόνιμου προσωπικού  

-απόσβεση κεφαλαίου  

-έξοδα μεταφορικών 

 -αξία ζωοτροφών  (2019)   ΨΙΨΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Σ - Λ Τελικά προϊόντα ονομάζονται τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται από τους λεγόμενους 

«ενδιάμεσους ή βοηθητικούς» κλάδους παραγωγής. (2011) 

18. Σ - Λ Ενδιάμεσα προϊόντα είναι αυτά που παράγονται από τους  τελικούς ή κύριους κλάδους 

παραγωγής. (2015) 

19. Τι ονομάζεται ακαθάριστη πρόσοδος επιχείρησης; (2012) 

20. Σ - Λ Ακαθάριστη πρόσοδος ονομάζεται η συνολική αξία όλων των ενδιάμεσων προϊόντων που 

παράγονται σε μία γεωργική επιχείρηση κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής περιόδου. (2019) 

21. Ποια στοιχεία περιλαμβάνονται στην ακαθάριστη πρόσοδο της γεωργικής επιχείρησης; (2010) 
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22. Σ - Λ Το κέρδος της επιχείρησης υπολογίζεται με την αφαίρεση του συνόλου των παραγωγικών 

δαπανών της γεωργικής επιχείρησης από την ακαθάριστη πρόσοδο της επιχείρησης. (2011) 

23. Σ - Λ «Νεκρό σημείο» καλείται το ύψος της παραγωγής, στο οποίο η ακαθάριστη πρόσοδος ισούται με 

τις συνολικές δαπάνες. (2012) 

 

24. Σ - Λ  Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στοχεύουν στην επίτευξη του μέγιστου δυνατού γεωργικού 

οικογενειακού εισοδήματος. (2015) 

25. Τί αντιπροσωπεύει το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα. Να δοθεί ένας τρόπος υπολογισμού 

του.(2008) 

26. Να γράψετε τον τύπο υπολογισμού της αποδοτικότητας του κεφαλαίου. (2009) 

27. Στην εποχή μας προτείνεται ως μια διέξοδος στην οικονομική κρίση η ανάπτυξη γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης ξένων 

κεφαλαίων και αμειβόμενης εργασίας τρίτων, να δικαιολογήσετε τη μορφή της αγροτικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα αναπτύσσατε.  

Αφού αναφέρετε τον τρόπο υπολογισμού του κέρδους, να προσδιορίσετε σε ποια περίπτωση η αγροτική 

δραστηριότητά σας θα καταγράψει κέρδος και σε ποια ζημία. (2018) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

28. Σ - Λ  Βιώσιμη γενικά είναι μία επιχείρηση, όταν παρουσιάζει κερδοφορία και ρευστότητα. (2011, 

2017) 

29. Τι είναι κέρδος και τι ρευστότητα μιας γεωργικής επιχείρησης; Εάν μια γεωργική επιχείρηση 

παρουσιάζει κέρδη, εξασφαλίζει απαραίτητα και τη ρευστότητά της; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας. (2013) 

30. (2018) 

 1η στήλη 2η στήλη 

1 
  Ρευστότητα  

α  Πρόσοδος καθαρής περιουσίας + αμοιβή οικογενειακής 

εργασίας 

2  Γεωργικό οικογενειακό εισόδημα   β  Σταθερές δαπάνες + κέρδος 

3  Ακαθάριστο κέρδος   γ  Κέρδος + Αποσβέσεις 

4  Πρόσοδος καθαρής περιουσίας   δ  Πρόσοδος καθαρής περιουσίας  

-----------------------------------------        Χ  100 

 Μέσο επενδυµένο ίδιο κεφάλαιο       

5  Αποδοτικότητα ιδίου κεφαλαίου   ε  Τόκοι + ενοίκιο 

  στ  (Καθαρή πρόσοδος επιχείρησης) – (Τόκοι ξένου κεφαλαίου 

και ενοίκιο ξένου εδάφους) 

 

 



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ     -        ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ   -2019         8 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6             ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ     

1. Σ -  Λ  Τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης είναι αναγκαίο να καταγράφονται και να 

αποτιμάται η αξία τους σε χρήμα. (2016) 

2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τρεις (3) επικρατέστερες  μεθόδους εκτίμησης των περιουσιακών 

στοιχείων μιας  γεωργικής επιχείρησης. (2013 & 2017) 

3. Ποιες είναι, ονομαστικά, οι τρεις (3) πιο συνηθισμένες μέθοδοι γεωργικής λογιστικής; (2014) 

4. Σ -  Λ  Στην απλογραφική μέθοδο, σε κάθε συναλλαγή ενεργοποιούνται δύο τουλάχιστον λογαριασμοί, 

με ισόποσες ταυτόχρονες εγγραφές μία ως χρέωση και μία ως πίστωση.(2019) 

5. Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτημα της διπλογραφικής μεθόδου; (2009) 

6. Τι είναι  και τι περιλαμβάνει  το ενεργητικό της γεωργικής επιχείρησης; Ποια σχέση συνδέει το 

ενεργητικό με την καθαρή περιουσία και τις υποχρεώσεις μιας γεωργικής επιχείρησης;(2018) 

7. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κύρια λογιστικά βιβλία και να περιγράψετε ένα απ’ αυτά. (2008, 2012 & 

2015) 

8. Σ -  Λ  Στο βιβλίο αποθήκης καταχωρούνται, με χρονολογική σειρά, οι εισπράξεις και οι πληρωμές της 

επιχείρησης. (2011) 

9. Σ -  Λ  Στο Βιβλίο Ταμείου καταγράφεται η κίνηση των προμηθειών και των πρώτων υλών που  

διακινούνται μέσω της αποθήκης. (2014) 

10. Σ - Λ    Στο ημερολόγιο δεν καταχωρούνται οι δοσοληψίες επιχείρησης με τρίτους. (2016) 

11. Γιατί το καθολικό είναι το σημαντικότερο χρησιμοποιούμενο λογιστικό βιβλίο;(2010) 

12. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει λογιστικές εγγραφές γεωργικής επιχείρησης που αφορούν είδος 

πρώτης ύλης (ζωοτροφή) 

Εισαγωγή Εξαγωγή 

Ημ/νία Προέλευση Ποσότητα(κιλά ή 

μονάδες) 

Ημ/νία Προέλευση Ποσότητα(κιλά ή 

μονάδες) 

1/1/2019 Απογραφή 600 5/1/2019 Αγελάδες 400 

7/1/2019 Αγορά 100 8/1/2019 Πρόβατα 200 

12/1/2019 Αγορά 200 31/1/2019 Υπόλοιπο 300 

31/1/2019 Σύνολο 900 31/1/2019 Σύνολο 900 

 

α) Να αναφέρετε σε ποιο λογιστικό βιβλίο αποτυπώνονται οι παραπάνω εγγραφές. Αιτιολογήστε την 

απάντησή σας. β) Να αναφέρετε με ποια άλλα λογιστικά βιβλία συνδέεται το βιβλίο αυτό. (2019) 

13.  Σ - Λ    Ο ισολογισμός δείχνει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης σε ορισμένη χρονική στιγμή 

(συνήθως στη λήξη της λογιστικής χρήσης). (2018) 
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14. Σ - Λ    Ισολογισμός είναι η στιγμιαία «ακτινογραφία» της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, 

αφού σ’ αυτόν εμφανίζονται τα περιουσιακά της στοιχεία, σε είδος και χρηματική αξία, καθώς και οι 

πηγές χρηματοδότησής της σε ορισμένη χρονική στιγμή. (2011) 

15. Να δοθεί ο ορισμός του ενεργητικού μιας γεωργικής επιχείρησης και να γραφεί η σχέση αυτού με την 

καθαρή περιουσία και το παθητικό. (2012 & 2008) 

16. Πώς διακρίνεται ο ισολογισμός μιας γεωργικής επιχείρησης με βάση τη σχέση ενεργητικού – 

παθητικού;          Τι ισχύει σε κάθε περίπτωση ισολογισμού; (2009) 

17. Ποιες είναι οι τρεις (3) κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται ο ισολογισμός μιας γεωργικής 

επιχείρησης;(2014) 

18. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει καταγραφές της αξίας των περιουσιακών στοιχείων μιας γεωργικής 

επιχείρησης: 

Περιουσιακά στοιχεία Αξία (σε ευρώ) 

Έδαφος  146.700 

Κατασκευές  8.800 

Αγροτικά παραγωγικά ζώα  20.500 

Μηχανήματα και εργαλεία  58.700 

Λιπάσματα, σπόροι, φάρμακα  4.400 

Απαιτήσεις από πελάτες  10.000 

Πολυετείς φυτείες σε πλήρη παραγωγική ανάπτυξη  160.000 

Σε ποιο λογιστικό βιβλίο της γεωργικής επιχείρησης περιλαμβάνεται ο πίνακας αυτός;  

Προκειμένου να εκτιμηθούν τα αναγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, να 

περιγράψετε συνοπτικά τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των 

γεωργικών επιχειρήσεων (2018). 
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

2011              ΨΙΨΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ    

1η στήλη 2η στήλη 

1 Ημερολόγιο α Μέθοδος γεωργικής λογιστικής 

2 
Μέθοδος τρέχουσας τιμής 

   αγοράς και πώλησης 

β Είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο χρονικών στιγμών, 

  θεωρώντας την πρώτη ως έναρξη και τη δεύτερη ως λήξη 

3 ∆ιπλογραφική  μέθοδος γ Λογιστικό βιβλίο 

4 Καθαρή περιουσία δ Το ενεργητικό είναι μεγαλύτερο των υποχρεώσεων 

5 Θετικός ισολογισμός ε Μέθοδος εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων 

 
 στ Είναι η διαφορά μεταξύ του  ενεργητικού και του συνόλου 

των υποχρεώσεων της επιχείρησης 

 

 

                                    2012 

1η στήλη 2η στήλη 

1 Μέγεθος γεωργικής επιχείρησης  α Μονοπωλιακός ανταγωνισμός 

2 Μορφή αγοράς β Ο αριθμός των παραγωγικών ζώων 

3 
Μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας 

στον αγροτικό χώρο 

γ Αμοιβή μόνιμου προσωπικού 

 

4 Είδος απογραφής δ Βιώσιμη επιχείρηση 

5 Σταθερή δαπάνη ε Γεωργική εκμετάλλευση 

  στ Εξωλογιστική 

 

 

2013 

 1η στήλη 2η στήλη 

1 Αγροτουρισμός α Όργανο διοίκησης αγροτικού συνεταιρισμού  

2 Τιμή ισορροπίας    β ∆απάνη Κεφαλαίου  

3 
Γενική Συνέλευση          γ Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της γεωργικής 

επιχείρησης  που βρίσκονται στην κατοχή της 

4 Ασφάλιστρα     δ ∆ραστηριότητες συμπληρωματικού εισοδήματος 

5 Ενεργητικό       ε Μεταποιημένα Γεωργικά Προϊόντα  

  στ Η μόνη τιμή, στην οποία η ζήτηση και η προσφορά είναι 

ίσες 
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2014 
 1η στήλη 2η στήλη 

1 Aπογραφή α Ευπαθές προϊόν 

2 Έδαφος β Καμπύλη ζήτησης 

3 
Νωπό γάλα γ Καταγραφή και καταμέτρηση  όλων των περιουσιακών 

στοιχείων  
της επιχείρησης και αποτίμηση της  αξίας τους  

4 Νόμος της ζήτησης δ Συντελεστής παραγωγής 

5 Διοικητικό Συμβούλιο ε Κοινωνικά προβλήματα 

  στ  Όργανο διοίκησης αγροτικού  συνεταιρισμού 

            ΨΙΨΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   
   
 

2015 

1η στήλη 2η στήλη 

1 Συνεταιριστική μερίδα α Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι γεωργικές επιχειρήσεις 

2 Ασθένειες φυτικής και 
ζωικής παραγωγής  

β Μαρμελάδα 

3 Νόμος προσφοράς γ Εσωτερική ή εσωλογιστική 

4 
Προϊόν οικοτεχνικής 

δραστηριότητας 

δ Ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής 

5 Απογραφή ε Ακαθάριστο κέρδος επιχείρησης 

  στ Καμπύλη προσφοράς 

 

 

 

 

 

2016 

1η στήλη 2η στήλη 

1 
Μέθοδος γεωργικής 

λογιστικής 

α Αμοιβή μόνιμου προσωπικού 

2 Δαπάνη εργασίας β Επώνυμο προϊόν 

3 
Νεκρό σημείο γ           %ΔQD 

(e)=----------- 
         %ΔΡ 

4 Αγαθό πολυτελείας δ Ενοίκιο εδάφους 

5 Ελαστικότητα της ζήτησης ε Απλογραφική 

  στ Η επιχείρηση δεν παρουσιάζει ούτε κέρδος ούτε 
ζημία 
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2017 

1η στήλη 2η στήλη 

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 

               ΨΙΨΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

 

 

 

2019  
1η στήλη 2η στήλη 

1 
Υπεραπασχόληση ή χρησιμοποίηση εξωτερικής 

εργασίας 

α Ο βαθμός απασχόλησης είναι 
100% 

2 Υποαπασχόληση β Καφές και ζάχαρη 

3 Πλήρης απασχόληση γ Χρησιμοποιούμενη εργασία 
μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη 

4 Συμπληρωματικά προϊόντα δ Υποκατάστατα αγαθά 

5 Θετική σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης ε Χρησιμοποιούμενη εργασία 
μικρότερη από τη διαθέσιμη 

  στ Αγαθά πολυτελείας 

 


