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ΥΓΧΡΟΝΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Γ΄ΕΠΑΛ 
                                                                                                              

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο ωο ζωζηέο (Σ) ή ιάζνο (Λ). 

 

α. Η δήηεζε ηωλ αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ είλαη αλεμάξηεηε από ηηο κεηαβνιέο ζηηο πξνηηκήζεηο ηωλ 

θαηαλαιωηώλ.  

β. Όηαλ ε ζηαπξνεηδήο ειαζηηθόηεηα κεηαμύ δύν αγαζώλ είλαη ζεηηθή, ηόηε απηά ηα δύν αγαζά είλαη 

ζπκπιεξωκαηηθά. 

γ. Βαζηθή επηρεηξεκαηηθή κνλάδα αγξνηηθήο νηθνλνκίαο είλαη ε αηνκηθή επηρείξεζε. 

δ. Οη δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο (Γ.Ο.) δε ζπγθξνηνύληαη από εθπξνζώπνπο θνξέωλ πνπ 

αλαπηύζζνπλ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο.  

ε. Ννκηθά πξόζωπα δε κπνξνύλ λα γίλνπλ κέιε ελόο αγξνηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ (Α.Σ.).  

ζη. Αγξνηηθνί Σπλεηαηξηζκνί πνπ δελ είλαη κέιε Δλώζεωλ Αγξνηηθώλ Σπλεηαηξηζκώλ (Δ.Α.Σ.) δε 

κπνξνύλ λα κεηέρνπλ ζε Κεληξηθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Δλώζεηο (ΚΔ.Σ.Δ.) 
                              (Μονάδες  17) 

Α2. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Ι κε ηα θαηάιιεια ηεο ζηήιεο ΙΙ. 

 

Σηήιε Ι Σηήιε ΙΙ 

1. Αύμεζε ηεο δήηεζεο Α.Μεηαηόπηζε θακπύιεο πξνο ηα επάλω 

2. Μείωζε ηεο δήηεζεο 

3. Αύμεζε ηεο πξνζθνξάο Β. Μεηαηόπηζε θακπύιεο πξνο ηα θάηω 

4. Μείωζε ηεο πξνζθνξάο 

 
                               (Μονάδες  8) 

           

        

ΘΔΜΑ B 

 

Β1. Τη γλωξίδεηε γηα ηε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα; 
(Μονάδες 10) 

Β2. Οη ηνκείο παξαγωγήο ζηελ νηθνλνκία είλαη ηξεηο. Πώο δξαζηεξηνπνηνύληαη νη ζύγρξνλεο 

γεωξγηθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ θάζε έλαλ από απηνύο; 

  

(Μονάδες 6) 

Β3. Τη κεηξάεη ε ειαζηηθόηεηα ηεο δήηεζεο; Να γξαθεί ν ηύπνο κε ηηο επεμεγήζεηο ηωλ ζπκβόιωλ 

ηνπ.  

(Μονάδες 9) 
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Πόηε δύν αγαζά είλαη ζπκπιεξωκαηηθά θαη πόηε ππνθαηάζηαηα (αληαγωληζηηθά); 

Χξεζηκνπνηείζηε ηελ ηηκή θαη ηε δεηνύκελε πνζόηεηα δύν αγαζώλ γηα λα επεμεγήζεηε ηηο δύν 

θαηεγνξίεο αγαζώλ.                    (Μονάδες 10) 

 

Γ2. Τη γλωξίδεηε γηα ηηο Κνηλνπξαμίεο Αγξνηηθώλ Σπλεηαηξηζηηθώλ Οξγαλώζεωλ (Κ.Α.Σ.Ο.); 

                                                                    (Μονάδες 8) 

 

Γ3. Πόηε ππάξρεη ζηελ αγνξά θαζαξό κνλνπώιην;  
(Μονάδες 7) 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Τα γεωξγηθά πξνϊόληα δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Να αλαιύζεηε πωο δηαθξίλνληαη 

αλάινγα κε: 

Α) Τελ πξνέιεπζή ηνπο. 

Β) Τνλ ηξόπν παξαγωγήο ηνπο. 

Γ) Τνλ βαζκό αλζεθηηθόηεηάο ηνπο. 
(Μονάδες 9) 

Γ2. Πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο γηα λα ππάξρεη πιήξεο (ηέιεηνο) αληαγωληζκόο; 

                                          
(μονάδες 8) 

Γ2. Να αλαθέξεηε πνηα είλαη ηα όξγαλα δηνίθεζεο ελόο αγξνηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ θαη λα ηα 

αλαιύζεηε.  
                                                         (μονάδες 8) 

 

 
ΟΔΗΓΙΕ (για τους εξεταηομζνους) 

Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


