
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ  1ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :   ΤΡΕΙΣ (3)

ΘΕΜΑ 1ο

α. Να δώσετε την έννοια των συντελεστών παραγωγής . 
Μονάδες 4

β. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους συντελεστές παραγωγής .

Μονάδες 8

γ. Να αναπτύξετε τα οικονοµικά προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η ελληνική γεωργία .

Μονάδες 13

ΘΕΜΑ 2ο

α. Να αναφέρετε τα κριτήρια που προσδιορίζουν το
µέγεθος των γεωργικών επιχειρήσεων .

Μονάδες 6

β. Να ονοµάσετε τους παράγοντες που πρέπει να λάβουµε
υπόψη µας κατά την εγκατάσταση µιας γεωργικής
επιχείρησης, ώστε να είναι επιτυχής η µετέπειτα
λειτουργία της.

Μονάδες 8

γ. Να αναπτύξετε τη χαρακτηριστική ιδιότητα του εδάφους
«δεν αυξάνεται» (σταθερό µέγεθος).

Μονάδες 11



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ  2ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο

α. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της απλογραφικής
λογιστικής µεθόδου, πώς διαπιστώνεται το οικονοµικό
αποτέλεσµα µε τη χρήση της, από ποιες γεωργικές
επιχειρήσεις προτιµάται και γιατί .

Μονάδες 13

β. Τι είναι απογραφή περιουσιακών στοιχείων της
γεωργικής επιχείρησης .

Μονάδες 6

γ. Ποια είναι η σηµασία της απογραφής περιουσιακών
στοιχείων της γεωργικής επιχείρησης .

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4ο

α. Τι είναι ακαθάριστη πρόσοδος ή ακαθάριστο εισόδηµα
µιας γεωργικής επιχείρησης .

 Μονάδες 5

β. Τι είναι παραγωγικές δαπάνες µιας γεωργικής
επιχείρησης .

 Μονάδες 5

γ. Τι είναι γεωργικό εισόδηµα . 
Μονάδες 6

δ. Ποια είναι η σηµασία του γεωργικού εισοδήµατος για
τον παραγωγό .

Μονάδες 9



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ  3ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
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 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 , τα οποία θα
καταστραφούν  µετά το πέρας της εξέτασης .

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 :  Μία (1) ώρα µετά τη

διανοµή των φωτοαντιγράφων  και όχι πριν τις 10:00
π .µ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


