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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.
α. Εάν η χρησιμοποιούμενη εργασία είναι ίση με τη
διαθέσιμη, υπάρχει πλήρης απασχόληση.
β. Στο ημερολόγιο δεν καταχωρούνται οι δοσοληψίες
της επιχείρησης με τρίτους .
γ. Βασική επιχειρηματική μονάδα της
οικονομίας είναι η ατομική επιχείρηση.

αγροτικής

δ. Τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης
είναι αναγκαίο να καταγράφονται και να αποτιμάται
η αξία τους σε χρήμα.
ε.

Τα
προϊόντα
διατροφής
χαρακτηρίζονται ως άυλα.

και

ένδυσης
Μονάδες 15

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
A2. 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
1. Μέθοδος γεωργικής
λογιστικής
2. ∆απάνη εργασίας
3. Νεκρό σημείο
4. Αγαθό πολυτελείας
5. Ελαστικότητα της
ζήτησης

α.
β.
γ.
δ.
ε.

ΣΤΗΛΗ Β
Αμοιβή μόνιμου προσωπικού
Επώνυμο προϊόν
%
%
Ενοίκιο εδάφους
Απλογραφική

στ. Η επιχείρηση δεν παρουσιάζει
ούτε κέρδος ούτε ζημιά
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β
Β1. Η ελληνική γεωργία αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα
ανάπτυξης. Να αναφέρετε, ονομαστικά τέσσερις (4) από
τις κυριότερες κατηγορίες των προβλημάτων αυτών.
Μονάδες 8
Β2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις τρεις (3) κατηγορίες στις
οποίες διακρίνονται τα γεωργικά προϊόντα ανάλογα με
τον φορέα μεταποίησής τους.
Μονάδες 9
Β3. Ο αγροτικός συνεταιρισμός πρέπει να στοχεύει στην
οικονομική του αυτοδυναμία. Να αναφέρετε, ονομαστικά,
τέσσερις (4) προϋποθέσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η
οικονομική βιωσιμότητα ενός συνεταιρισμού.
Μονάδες 8
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ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τρία (3) από τα κεφαλαιουχικά
αγαθά τα οποία περιλαμβάνει το μόνιμο ή πάγιο ή
κτηματικό κεφάλαιο.
Μονάδες 6
Γ2. Τι είναι ισολογισμός (μον. 3). Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα
δύο (2) στοιχεία που εμφανίζονται συνοπτικά στον πίνακα
ισολογισμού μιας επιχείρησης (μον. 4).
Μονάδες 7
Γ3.

Να
περιγράψετε
τα
κύρια
χαρακτηριστικά
των
συνεταιρισμών τα οποία τους διαφοροποιούν από τις
εταιρείες κεφαλαίου.
Μονάδες 12

ΘΕΜΑ ∆
∆1. Να δώσετε τον ορισμό της διευθυντικής εργασίας (ή
∆ιεύθυνση) της επιχείρησης.
Μονάδες 6
∆2. ∆ίνονται οι παρακάτω εργασίες ενός οινοποιείου:
1. Απόφαση λήψης δανείου για την επέκταση του
οινοποιείου.
2. Συμφωνία με εμπόρους για τη διάθεση των προϊόντων του
οινοποιείου.
3. Επισκευή δεξαμενής ζύμωσης.
4. Απόφαση αγοράς μούστου που παράγεται από σταφύλια
βιολογικών αμπελώνων.
5. Εργασίες κλαδέματος σε ιδιόκτητους αμπελώνες.
6. Παρακολούθηση και έλεγχος της διαδικασίας εμφιάλωσης
κρασιών.
7. Μεταφορά και διανομή του κρασιού στα σημεία πώλησης.
8. Φύλαξη των εγκαταστάσεων του οινοποιείου.
Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς καθεμιάς
από τις παραπάνω προτάσεις, γράφοντας δίπλα τους τη
φράση διευθυντική εργασία, εάν θεωρείτε την εργασία ως
διευθυντική ή τη φράση μη διευθυντική εργασία, εάν
θεωρείτε ότι η εργασία δεν είναι διευθυντική.
Μονάδες 8
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∆3. Μία από τις μορφές αγοράς είναι και το ολιγοπώλιο. Πότε
μια αγορά είναι ολιγοπωλιακή (μον. 3). Με ποιες άλλες
μορφές αγοράς μπορεί, κατά τη γνώμη σας, να πλησιάσει
το ολιγοπώλιο και γιατί(μον. 8).
Μονάδες 11

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνο με μπλε
ή μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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