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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ  2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ∆ΥΟ (2) 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Ποιος είναι ο ρόλος της γεωργικής επιχείρησης στην 
οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον ; 

Μονάδες 10 

Β. Να αναφέρετε ονομαστικά τα σημαντικότερα 
προβλήματα της ελληνικής γεωργίας .  

Μονάδες 10 

Γ. Τι είναι αποτελεσματική ζήτηση ενός προϊόντος;  

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

Α. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πλήρους 
ανταγωνισμού ; 

Μονάδες 10 

Β.  Τι είναι μετοχή Α .Ε . και ποιοι είναι οι σημαντικότεροι 
τύποι μετοχών ;  

Μονάδες 8 

Γ. Πού πρέπει να στοχεύει ένας αγροτικός συνεταιρισμός 
και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να έχει βιωσιμότητα ;  

Μονάδες 7 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές κατηγορίες 
παραγωγικών δαπανών . 

Μονάδες 8 

Β. Πώς υπολογίζεται το ακαθάριστο κέρδος μιας γεωργικής 
επιχείρησης ;  

Μονάδες 5 
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Γ. Πώς υπολογίζεται η αποδοτικότητα του κεφαλαίου ; (Να 
δοθεί και ο τύπος). 

Μονάδες 5 

∆. Ποιος είναι ο σκοπός σύνταξης προϋπολογισμών σε 
γεωργική επιχείρηση ; 

Μονάδες 7 
 

ΘΕΜΑ 4ο 

Α. Πώς μετράται η μεταβολή του οικονομικού 
αποτελέσματος στο μερικό προϋπολογισμό και πότε 
χαρακτηρίζεται συμφέρουσα ; 

Μονάδες 10 

Β. Τι ονομάζεται διπλογραφική μέθοδος και τι 
πλεονεκτήματα έχει ; (∆εν απαιτείται παράδειγμα). 

Μονάδες 10 

Γ. Να αναφέρετε τα κυριότερα λογιστικά βιβλία .  

Μονάδες 5 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

1.  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  μόνο  τα  προκαταρκτικά  
(ημερομηνία ,  εξεταζόμενο  μάθημα).  Τα  θέματα   να  μην  τα  
αντιγράψετε  στο  τετράδιο .  

2.  Να  γράψετε  το  ονοματεπώνυμό  σας  στο  επάνω  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 .  
4.  Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή .  
5.  ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3) ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

φωτοαντιγράφων .  
6.  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  Μια  (1) ώρα  μετά  τη  διανομή  

των  φωτοαντιγράφων  και  όχι  πριν  τις  10.00 π .μ .  
 

KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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