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ΘΕΜΑ  Α  
A1.  α. Σωστό, β. Λάθος, γ. Λάθος, δ. Σωστό, ε. Λάθος. 
 

A2.  1  γ,  2  δ, 3  α, 4  β, 5  στ. 
 
ΘΕΜΑ  Β 
Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  27  σε κάθε κατηγορία επιλέγω 2 προϊόντα 

«Ως προς την προέλευσή τους, τα γεωργικά προϊόντα διακρίνονται σε: 
α) φυτικά προϊόντα, που προέρχονται από την καλλιέργεια της γης 

(φρούτα και τα λαχανικά, τα σιτηρά και το βαμβάκι) 
β) ζωικά προϊόντα, που προέρχονται από την εκτροφή των αγροτικών 

παραγωγικών ζώων και την αλιεία,  
   (τα διάφορα είδη κρέατος και γάλακτος, τα αβγά και τα ψάρια).». 

 

Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδες  56-58  επιλέγω  4  από τους  8 
 οι μεταβολές στο διαθέσιμο εισόδημα 
 οι μεταβολές στις τιμές των υποκατάστατων προϊόντων 
 οι μεταβολές στις τιμές των συμπληρωματικών προϊόντων 
 οι μεταβολές στον καιρό ή στην εποχή 
 οι μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών 
 οι μεταβολές στον πληθυσμό και στη διάρθρωσή του, κατά ηλικία 
και φύλο 

 η ύπαρξη καταναλωτικής πίστης επηρεάζει σημαντικά τη ζήτηση 
 οι προβλέψεις των καταναλωτών για την κίνηση των τιμών 

 

Β3. Σχολικό βιβλίο σελίδα  162 
«Οι συνήθως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι γεωργικής λογιστικής είναι:  
i) η απλογραφική,  
ii) η διπλογραφική,  
iii) η βελτιωμένη απλογραφική μέθοδος.». 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  85  αναφέρουμε ένα μόνο παράδειγμα 

«Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) διακρίνονται σε: 
α. πρωτοβάθμιες, όπου υπάγονται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί (Α.Σ.), 
β. δευτεροβάθμιες, όπου ανήκουν οι Ενώσεις Αγροτικών 

Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) και οι Κοινοπραξίες Αγροτικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.), 

γ. τριτοβάθμιες, στις οποίες υπάγονται οι Κεντρικές Συνεταιριστικές 
Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.)». 

 
Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  173 

«Ο ισολογισμός μπορεί να διακριθεί σε θετικό, ουδέτερο και αρνητικό, 
µε βάση τη σχέση ενεργητικού - παθητικού.» 

 
Γ3. Σχολικό βιβλίο σελίδα  68 

«Καθαρό μονοπώλιο υπάρχει, όταν η προσφορά ενός συγκεκριμένου 
αγαθού είναι στα χέρια μιας µόνο επιχείρησης ή μιας μικρής ομάδας 
επιχειρήσεων, οι οποίες όμως ακολουθούν κοινή πολιτική προώθησης 
των πωλήσεων (καρτέλ).» 

Σχολικό βιβλίο σελίδα  69  επιλέγω  2  από τα  4  εμπόδια 
τεχνικά εμπόδια 
νομικά εμπόδια 
έλεγχος συντελεστών παραγωγής ή καναλιών διανομής 
(πωλήσεων) 

 συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Σχολικό βιβλίο σελίδες  103-104 

μόνιμο ή πάγιο ή κτηματικό κεφάλαιο 
ημιμόνιμο ή ημιπάγιο κεφάλαιο 
κυκλοφοριακό ή αναλώσιμο κεφάλαιο  

 

1. πολυετείς φυτείες   μόνιμο ή πάγιο ή κτηματικό κεφάλαιο 
2. ζωικό κεφάλαιο   ημιμόνιμο ή ημιπάγιο κεφάλαιο 
3. σπόροι    κυκλοφοριακό ή αναλώσιμο κεφάλαιο 
4. κτίσματα    μόνιμο ή πάγιο ή κτηματικό κεφάλαιο 
5. λιπάσματα    κυκλοφοριακό ή αναλώσιμο κεφάλαιο 
6. μηχανήματα   ημιμόνιμο ή ημιπάγιο κεφάλαιο 



 

 

 
Δ2. Σχολικό βιβλίο σελίδες  35-36   επιλέγω  5  από τα παρακάτω 

Η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας συγκεκριμένων περιοχών 
από επιχειρηματικές δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση, 
μόλυνση, τοξικά απόβλητα, ανατροπή της βιοποικιλότητας, 
αλλοίωση του τοπίου κτλ. 
Η συνειδητή παραγωγή προϊόντων µε προβληματικές ή και 
επιβλαβείς πρώτες ύλες, καθώς και η υπέρβαση κανόνων και 
προδιαγραφών, που καταστρατηγούν τη θέληση των 
καταναλωτών για παραγωγή προϊόντων υγιεινών και ασφαλών 
Η αναγκαία σε πολλές περιπτώσεις αναδιάρθρωση των 
επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να επιφέρει μειώσεις στον αριθμό 
των εργαζομένων, μειώσεις στις αποδοχές τους, διακοπή 
λειτουργίας και μαζικές απολύσεις κ.ά. 
Η έλλειψη σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων και οι 
διακρίσεις ή και οι κάθε είδους παρενοχλήσεις, λόγω φύλου, 
ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών και κοινωνικών 
διαφορών. 
Η διαφθορά και οι δωροδοκίες. 
Η καταχρηστική επιβολή της επιχειρηματικής ισχύος, είτε στην 
αγορά είτε στην πολιτική και κοινωνική ζωή. 

 


