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ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Με ποιες μορφές εμφανίζεται η επιχειρηματική 
δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο και τι χαρακτηρίζει 
την κάθε μορφή . 

Μονάδες 9 

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

Μονάδες 9 

Γ. Πώς ταξινομούνται οι σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις 
ανάλογα με τον τομέα παραγωγής στον οποίο 
δραστηριοποιούνται . 

Μονάδες 7 

 
ΘΕΜΑ 2ο 

Α. Τι εκφράζει η ελαστικότητα της ζήτησης . Να γραφεί και 
ο τύπος με τις αναγκαίες επεξηγήσεις . 

Μονάδες 10 

Β.  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του μονοπωλιακού 
ανταγωνισμού . 

Μονάδες 9 

Γ. Σε ποιες βαθμίδες διακρίνονται οι Αγροτικές Συνεται-
ριστικές Οργανώσεις (Α .Σ.Ο .).  

Μονάδες 6 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

Α. Ποια χαρακτηριστικά διαφοροποιούν τους συνεται-
ρισμούς από τις εταιρείες κεφαλαίου . 

Μονάδες 6 

Β. Ποιες είναι οι κύριες αποφάσεις, επιλογές και ενέργειες 
της διευθυντικής εργασίας, όσον αφορά μόνο την 
οργάνωση του συστήματος παραγωγής της επιχείρησης . 

Μονάδες 6 

Γ. Τι ονομάζονται σταθερές και τι μεταβλητές δαπάνες 
παραγωγής . Να αναφερθούν τέσσερις (4) δαπάνες 
παραγωγής από κάθε κατηγορία . 

Μονάδες 8 

∆. Τι αντιπροσωπεύει το κέρδος της επιχείρησης 
(επιχειρηματικό κέρδος) και πώς υπολογίζεται . 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 4ο 

Α. Πώς σχετίζεται η βελτιωμένη απλογραφική μέθοδος με 
την απλογραφία και τη διπλογραφία . 

Μονάδες 7 

Β. Τι είναι το Ημερολόγιο, πώς γίνονται οι εγγραφές σε 
αυτό και πώς συνδέεται με τα άλλα λογιστικά βιβλία . 

Μονάδες 9 

Γ. Να αναφέρετε και να επεξηγήσετε τις κατηγορίες στις 
οποίες διακρίνεται ο ισολογισμός με βάση τη σχέση 
ενεργητικού-παθητικού . 

Μονάδες 9 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
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  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 


