ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
HMEΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

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. Στην
ακαθάριστη
πρόσοδο
μιας
γεωργικής
επιχείρησης περιλαμβάνεται και η αξία των
προϊόντων που καταναλώθηκαν από τον παραγωγό
και την οικογένειά του.
β. Στο βιβλίο ταμείου καταγράφεται η κίνηση των
προμηθειών και των πρώτων υλών που διακινούνται
μέσω της αποθήκης.
γ. Σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, τη διευθυντική
εργασία παρέχει ο αρχηγός και ιδιοκτήτης της
επιχείρησης.
δ. Τα κεφαλαιουχικά αγαθά, πλην του εδάφους, είναι
φθαρτά.
ε.

Το ανώτατο όργανο διοίκησης ενός συνεταιρισμού
είναι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.
Μονάδες 15
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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

ΣΤΗΛΗ Β

1.

Ελαστικότητα της ζήτησης (e)

α.

|e|

2.

«Ανελαστική» ζήτηση

β.

%∆QD
%∆P

3.

Εισοδηματική ελαστικότητα
ζήτησης

γ.

%∆Qs
%∆P

4.

«Ελαστική» ζήτηση

δ.

%∆QDA
%∆PB

5.

Σταυροειδής ελαστικότητα
ζήτησης

ε.

%∆QD
%∆Y

στ.

|e|

1

1

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1. Να αναφέρετε τέσσερις(4) φορείς κοινωνικής οικονομίας.
Μονάδες 4
Β2. Ένας από τους συντελεστές παραγωγής είναι η εργασία.
α) Να γράψετε τους ορισμούς της εργασίας (μον. 2) και
της αμοιβής της εργασίας. (μον. 2)
β) Πώς καθορίζεται το
εργαζομένου (μον. 2);

ύψος

της
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αμοιβής

του

Μονάδες 6
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Β3. α) Τι είναι η λογιστική χρήση σε μια επιχείρηση; (μον. 5)
β) Ποιες παραγωγικές δαπάνες ονομάζονται σταθερές
(μον. 4) και ποιες μεταβλητές (μον. 4); Να δώσετε ένα
παράδειγμα για κάθε περίπτωση (μον. 2).
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Ποια φυσικά και κοινωνικο-οικονομικά μεγέθη θεωρούνται
σημαντικά για τον χαρακτηρισμό του μεγέθους μιας
γεωργικής επιχείρησης;
Μονάδες 10
Γ2. Να αναφέρετε ονομαστικά τους παράγοντες που επηρεάζουν
την ελαστικότητα της προσφοράς.
Μονάδες 8
Γ3. Πότε υπάρχει καθαρό μονοπώλιο; (μον. 3). Να αναφέρετε
ονομαστικά τις κατηγορίες εμποδίων που υπάρχουν στην
είσοδο των νέων επιχειρήσεων, σε κλάδους όπου υπάρχει
μονοπώλιο (μον. 4).
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ ∆
∆1. Ένας εύρωστος γεωργικός συνεταιρισμός δραστηριοποιείται
στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ενός βιολογικού
προϊόντος, το οποίο είναι Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης (Π.Ο.Π.).
α. Να αναφέρετε δύο (2) προϋποθέσεις που δημιουργούν
ευνοϊκές προοπτικές για την ελληνική γεωργία, με τις
οποίες είναι σύμφωνη η λειτουργία του συνεταιρισμού
(μον. 4).
β. Ποιά
μέθοδο
γεωργικής
λογιστικής
πρέπει
να
χρησιμοποιήσει ο συνεταιρισμός και γιατί, ώστε να του
παρέχει εργαλεία που θα τον βοηθήσουν σε πιθανή
μελλοντική αναδιοργάνωσή του (μον. 6);
Μονάδες 10
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∆2. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο ισολογισμός μιας
γεωργικής επιχείρησης:
Ενεργητικό
Έδαφος
Έγγειες βελτιώσεις
Γεωργικές κατασκευές
Μόνιμες φυτείες
(χωρίς αξία εδάφους)
Ζώα παραγωγής
Μηχανήματα και εργαλεία
Αποθέματα πρώτων υλών
και προϊόντων
Πιστώσεις σε πελάτες
Χρήματα
Σύνολο ενεργητικού

Παθητικό
186.900
Ίδια κεφάλαια
22.050 Μετοχικό κεφάλαιο
και αποθεματικό
60.000 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
21.900
10.800
Υποχρεώσεις
12.000 Μακροπρόθεσμο δάνειο
Βραχυπρόθεσμό ∆άνειο
15.300
20.100 Πιστωτές
3.000 Σύνολο Υποχρεώσεων
352.050 Σύνολο Παθητικού

291.150
291.150

15.000
3.000
42.900
60.900
352.050

α. Πόση είναι η καθαρή περιουσία (μον.3); Να αναφέρετε
τον τύπο υπολογισμού της (μον. 5).
β. Να εκτιμήσετε αν ο ισολογισμός αυτός είναι θετικός,
αρνητικός ή ουδέτερος (μον. 5) και να επισημάνετε τι
σημαίνει αυτό για την επιχείρηση (μον. 2).
Μονάδες 15
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον 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,
μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο στυλό ανεξίτηλης
μελάνης.
4. Κάθε επιστημονικά
τεκμηριωμένη
απάντηση
είναι
αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 17.00
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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