
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 

"ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ" 
 

 

 

 

 

 

2η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2008 

 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 2 από 28 

ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile).............................................4 

2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Task Analysis) ..............................5 

3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης .........................................................................6 

3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων..............................................................7 
3.1.1 ∆ιαδικασία .....................................................................................7 
α) Σκοπός..............................................................................................7 
β) Περιεχόµενο εξέτασης..........................................................................7 
γ) ∆ιαδικασία εξέτασης ............................................................................7 
δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων .............................................................................8 
3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης.............................................................8 

3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων......................................................................9 
3.2.1 ∆ιαδικασία .....................................................................................9 
α) Σκοπός..............................................................................................9 
β) Περιεχόµενο εξέτασης..........................................................................9 
γ) ∆ιαδικασία εξέτασης ............................................................................9 
δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων .............................................................................9 
3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης........................................................... 10 

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ .................................................................................11 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ........................................................................ 11 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.......................................................................... 11 

Γ. Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ................................................................. 13 

∆. ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ .................................................... 13 

Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ............................................................................ 14 

ΣΤ. ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ-ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ε∆ΑΦΩΝ........................................ 16 

Ζ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ............................................................ 17 

Η. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ........................................................................................... 18 

Θ. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ................................................ 19 



  

 
 

 
 

Σελίδα 3 από 28 

ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

Ι. ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ .................................................................... 20 

ΙΑ. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ....................................... 20 

ΙΒ. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ..................................................................... 24 

ΙΓ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ........................................................ 24 

Ι∆. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ............................. 25 

ΙΕ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ .......................................................... 26 

ΙΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ...................................................................... 28 

ΙΖ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ................................................. 28 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 4 από 28 

ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile) 
 

Ο κάτοχος Πιστοποιητικού Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα "Βοηθός Γεωργοκτηνοτροφικών 
Εκµεταλλεύσεων" έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις του, έπειτα από επιτυχή θεωρητική και πρακτική 
δοκιµασία, στο παραπάνω αντικείµενο.  
 Κατόπιν τούτου, είναι ικανός να λειτουργήσει µια γεωργοκτηνοτροφική εκµετάλλευση σε όλα τα 
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριµένα, είναι ικανός να συµβάλλει ουσιαστικά στη 
διαχείριση µιας γεωργοκτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, να παράγει ζωοτροφές, να χειρίζεται µε σύγχρονο 
επιστηµονικό τρόπο τα ζώα µιας κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, να χειρίζεται τα γεωργικά µηχανήµατα, 
να τηρεί τα λογιστικά βιβλία της εκµετάλλευσης, να κοστολογεί τα προϊόντα της και να τα προωθεί στην 
αγορά. 
 Πέρα από την προσφορά υπηρεσιών σε µεγάλες  ιδιωτικές ή συνεταιριστικές κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις, είναι ικανός, µετά την απόκτηση και διετούς πρακτικής εµπειρίας, να διαχειριστεί δική 
του γεωργοκτηνοτροφική εκµετάλλευση, µε σύγχρονο και επιστηµονικό τρόπο, ώστε να είναι 
ανταγωνιστική στην αγορά. 
 Ο "Βοηθός Γεωργοκτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων" ασκεί µε σωστό τρόπο τις οργανωτικές, 
παραγωγικές και διαχειριστικές εργασίες σε µία γεωργοκτη-νοτροφική εκµετάλλευση και τη βοηθά να 
γίνει παραγωγικότερη και ανταγωνιστικότερη στην αγορά. 

 Επιτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελµατικές δραστηριότητες: 

1. Παράγει κάθε είδους ζωοτροφές που είναι αναγκαίες στην εκµετάλλευση, τις αποθηκεύει και 
καταρτίζει τα σιτηρέσια των ζώων που διαχειρίζεται. 

2. Επιµελείται της επίβλεψης των αγρών, φροντίζοντας για τη λίπανση, τις αρδεύσεις και τα 
εγγειοβελτιωτικά έργα που είναι αναγκαία να γίνουν. 

3. Χρησιµοποιεί και συντηρεί τα µηχανήµατα της εκµετάλλευσης. 
4. Συντηρεί σωστά τις κατασκευές της εκµετάλλευσης. 
5. Ασχολείται µε την εκτροφή και την προληπτική υγιεινή των ζώων. 
6. Τηρεί τους αναγκαίους λογαριασµούς κόστους ή εσόδων της εκµετάλλευ-σης. 
7. Συµβάλλει στην επιστηµονική κοστολόγηση των προϊόντων της εκµετάλ-λευσης και φροντίζει 

για την προώθησή τους στην αγορά. 
8. Επιµελείται της προστασίας του περιβάλλοντος από τη δραστηριότητα της εκµετάλλευσης, 

φροντίζοντας παράλληλα για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. 
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2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Task Analysis) 
 

  Περιγραφή Γενικών Ικανοτήτων 

 Οι καταρτιζόµενοι αναµένεται να αποκτήσουν:  

α) σύγχρονες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να συµµετέχουν στην παραγωγή προϊόντων και να 
παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας, σύµφωνες µε τη ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών, όπως 
καθορίζονται από την Κοινή και Εθνική Γεωργική και Αγροτική Πολιτική. 

β) οικονοµικές - διαχειριστικές γνώσεις και δεξιότητες διαχείρισης µιας αγροτικής εκµετάλλευσης, η 
οποία θα είναι βιώσιµη, στα πλαίσια της παγκοσµιοποιηµένης ανταγωνιστικής αγοράς και 
ολοκληρωµένη στα πλαίσια των αναπτυξιακών προγραµµάτων και πρωτοβουλιών στον αγροτικό χώρο. 

γ) γνώσεις σχετικά µε τα πλαίσια του νέου παγκοσµιοποιηµένου πλαισίου άσκησης των δραστηριοτήτων 
στον αγροτικό χώρο. 

δ) δεξιότητες σχετικές µε τη χρήση των Η/Υ και της Αγγλικής γλώσσας. 

 

  Περιγραφή Βασικών Επαγγελµατικών Ικανοτήτων 

 Γνώση των κρίσιµων αρχών και παραγόντων και δεξιότητες συµµετοχής στην εξάσκηση της 
σύγχρονης γεωργικής ή/ και κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Βασικές γνώσεις και δεξιότητες, 
συνδεόµενες µε την αγροτική οικονοµία, τη λογιστική και εκτιµητική, την κοστολόγηση, το µάρκετινγκ, την 
οργάνωση - διαχείριση, την αγροτική πίστη και την αξιολόγηση επενδύσεων στις γεωργοκτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις. ∆εξιότητες που συνδέονται µε την προσωπικότητα των καταρτιζόµενων, την 
παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο εργασίας τους και τη λήψη αποφάσεων. Ικανοποιητική γνώση 
στη χρήση των Η/Υ και της Αγγλικής γλώσσας. 

 

  Περιγραφή Ειδικών Επαγγελµατικών Ικανοτήτων 

 Ειδικές γνώσεις περί συνεταιρισµών και πολιτικών στον αγροτικό χώρο. Ειδικές γνώσεις που 
συνδέονται µε τις τεχνικές καλλιέργειας και εκτροφής σε γεωργο-κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
 

Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Βοηθός Γεωργοκτηνοτροφικών 
Εκµεταλλεύσεων πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 
επαγγελµατικής κατάρτισης. 

β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
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απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 
 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Βοηθός Γεωργοκτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της 
ειδικότητας. 

 
 Συγκεκριµένα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις στις παρακάτω 
θεµατικές ενότητες: 

 

Α.  Γενική Φυτική Παραγωγή 
Β.  Γενική Ζωική Παραγωγή 
Γ.  Εδαφολογία - Λιπασµατολογία 
∆.  Γεωργικοί Ελκυστήρες & Μηχανήµατα 
Ε.  Γεωργικές Κατασκευές 
ΣΤ. Αρδεύσεις - Στραγγίσεις & Βελτιώσεις Εδαφών 
Ζ.  Εισαγωγή στη Βιολογική Γεωργία 
Η.  Μαθηµατικά 
Θ.  Γεωργική & Συνεταιριστική Οικονοµία 
Ι.   Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας 
ΙΑ.  Γεωργική Λογιστική & Αγροτική Εκτιµητική 
ΙΒ.  Κοστολόγηση Προϊόντων 
ΙΓ.  Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων 
Ι∆.  Οργάνωση - ∆ιαχείριση Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων 
ΙΕ.  Αγροτική Πολιτική & Ανάπτυξη 
ΙΣΤ. Γεωργία & Περιβάλλον 
ΙΖ.  Επικοινωνία & Προσωπική Ανάπτυξη   
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Βοηθός Γεωργοκτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων, εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της 
ειδικότητας. 

 
 Συγκεκριµένα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις στις παρακάτω 
θεµατικές ενότητες: 

 

Α.  Γενική Φυτική Παραγωγή 
Β.  Γενική Ζωική Παραγωγή 
Γ.  Εδαφολογία - Λιπασµατολογία 
∆.  Γεωργικοί Ελκυστήρες & Μηχανήµατα 
Ε.  Γεωργικές Κατασκευές 
ΣΤ. Αρδεύσεις - Στραγγίσεις & Βελτιώσεις Εδαφών 
Ζ.  Εισαγωγή στη Βιολογική Γεωργία 
Η.  Μαθηµατικά 
Θ.  Γεωργική & Συνεταιριστική Οικονοµία 
Ι.   Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας 
ΙΑ.  Γεωργική Λογιστική & Αγροτική Εκτιµητική 
ΙΒ.  Κοστολόγηση Προϊόντων 
ΙΓ.  Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων 
Ι∆.  Οργάνωση - ∆ιαχείριση Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων 
ΙΕ.  Αγροτική Πολιτική & Ανάπτυξη 
ΙΣΤ. Γεωργία & Περιβάλλον 
ΙΖ.  Επικοινωνία & Προσωπική Ανάπτυξη 
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
 

1. Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες, από τους οποίους επηρεάζεται η απορρόφηση θρεπτικών 
στοιχείων από τα φυτά; 

2. Τι είναι διαπνοή και τι φωτοπεριοδικότητα; 
3. Τι είναι ο αγενής πολλαπλασιασµός και µε ποιους τρόπους γίνεται; 
4. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αύξηση και την ωρίµανση των φυτών; 
5. Να αναφερθούν (ονοµαστικά) οι µέθοδοι βελτίωσης των αυτογονιµοποιούµενων φυτών και των 

αγενώς πολλαπλασιαζόµενων φυτών. 
6. Τι είναι αµειψισπορά; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατά της; 
7. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του φθινοπωρινού οργώµατος; 
8. Τι είναι τα ζιζανιοκτόνα και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; 
9. Τι είναι ο περονόσπορος και ποια φυτά προσβάλλει; 
10. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα της πρώιµης συγκοµιδής; 
 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
 

1. Τι είναι η πολυδυµία των αιγοπροβάτων; 
2. Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στο πρωτόγαλα και το γάλα; 
3. Ποιες ελληνικές φυλές προβάτων γνωρίζετε µε υψηλή γαλακτοπαραγωγή; 
4. Αναφέρετε µερικές από τις σηµαντικότερες κρεοπαραγωγικές φυλές βοοειδών, προβάτων και 

χοιρινών. 
5. Πώς χωρίζονται τα πρόβατα, βάσει της ποιότητας του µαλλιού; 
6. Ποιοι παράγοντες, εκτός της κληρονοµικότητας, επηρεάζουν το µέγεθος του αυγού; 
7. Από πόσα µέρη αποτελείται το αυγό και ποια είναι αυτά; 
8. Ποιες µεθόδους επιλογής ζώων γνωρίζετε; 
9. Τι είναι ο υβριδισµός;  
10. Τι είναι το γενεαλογικό βιβλίο;  
11. Ποιά είναι η διαφορά ανάµεσα στο κλειστό και το ανοικτό γενεαλογικό βιβλίο; 
12. Από τι αποτελείται το κύτταρο; 
13. Ποια είναι η σηµασία του αναπνευστικού συστήµατοςτων ζώων; 
14. Από ποια µέρη αποτελείται το αναπνευστικό σύστηµα των πτηνών; 
15. Πώς διακρίνεται το κυκλοφορικό σύστηµα στα ζώα και ποια είναι η σηµασία του; 
16. Ποια είναι η λειτουργία της µικρής κυκλοφορίας και ποια της µεγάλης; 
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17. Από ποια τµήµατα αποτελείται ο πεπτικός σωλήναςτων ζώων; 
18. Ποια είναι τα τµήµατα του στοµάχου των µηρυκαστικών;  
19. Ποια η σηµασία του ουροποιητικού συστήµατος για τον οργανισµό; 
20. Από τι αποτελείται το γεννητικό σύστηµα του αρσενικού; 
21. Ποιες είναι οι µεταµορφώσεις του ζυγωτού; 
22. Σε χρησιµεύει ο πλακούς; 
23. Τι είναι η θρέψη; 
24. Ποιος είναι ο ρόλος των τροφών; 
25. Ποια είναι τα στάδια της πέψης των τροφών; 
26. Πώς γίνεται η πέψη στο στοµάχι των µονογαστρικών; 
27. Τι είναι ο διάµεσος µεταβολισµός; 
28. Τι είναι οι χονδροειδείς ζωοτροφές; Να αναφέρετε µερικές από αυτές. 
29. Τι είναι το ενσίρωµα ; 
30. Ποιες άλλες µεθόδους συντήρησης, πλην της ενσιρώσεως, των χονδροειδών ζωοτροφών 

γνωρίζετε; 
31. Ποιους τρόπους αποθήκευσης των ζωοτροφών γνωρίζετε; 
32. Ποιος είναι ο βασικός εξοπλισµός ενός παρασκευαστηρίου ζωοτροφών; 
33. Πώς χωρίζονται οι ανάγκες των ζώων σε θρεπτικά συστατικά; 
34. Τι ονοµάζεται ισόρροπο σιτηρέσιο; 
35. Με ποιες µονάδες υπολογίζεται η θρεπτική αξία των ζωοτροφών; 
36. Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες ενός σιτηρεσίου; 
37. Προκειµένου να καταρτιστεί το σιτηρέσιο ενός ζώου, τι πρέπει να γνωρίζουµε; 
38. Ποια συστήµατα διατροφής των αγροτικών ζώων γνωρίζετε; 
39. Τι χαρακτηρίζει το εντατικό σύστηµα διατροφής των ζώων; 
40. Τι σηµαίνει διατροφή των ζώων κατά βούληση και σε ποιες περιπτώσεις εφαρµόζεται; 
41. Σε ποιες περιπτώσεις ακολουθείται η διατροφή των ζώων κατά µερίδες; 
42. Γιατί η οικογένεια των ψυχανθών είναι η σπουδαιότερη οικογένεια των κτηνοτροφικών φυτών; 
43. Ποιο είναι το σπουδαιότερο και περισσότερο διαδεδοµένο στην Ελλάδα χορτοδοτικό φυτό; 
44. Με ποιους τρόπους γίνεται η βελτίωση των βοσκών; 
45. Τι σηµαίνει χωρητικότητα των βοσκών; 
46. Ποια είναι η θέση του κλάδου της βοοτροφίας στην ελληνική κτηνοτροφία; 
47. Ποια είναι η θέση του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας στην ελληνική κτηνοτροφία; 
48. Ποια είναι η θέση του κλάδου της χοιροτροφίας στην ελληνική κτηνοτροφία; 
49. Ποια είναι η θέση του κλάδου της πτηνοτροφίας στην ελληνική κτηνοτροφία; 
50. Ποια είναι η θέση του κλάδου της κονικλοτροφίας στην ελληνική κτηνοτροφία; 
51. Ποια είναι η θέση του κλάδου της µελισσοκοµίας στην ελληνική κτηνοτροφία; 
52. Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η ποσότητα νερού στο κρέας; 
53. Ποια παρασκευάσµατα του κρέατος γνωρίζετε; 
54. Ποια είναι τα βασικότερα συστατικά του γάλακτος; 
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55. Ποια είναι η σηµασία της ρεννίνης και της πεψίνης στην τυροκόµιση; 
56. Τι είναι η οισύπη και ποια είναι η σηµασία της;  
57. Τι είναι η πρόπολις και πώς παράγεται; 
 

Γ. Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
 

1. Ποια είναι η σύσταση του εδάφους; 
2. Πώς µπορεί να µεταβληθεί το πορώδες του εδάφους; 
3. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ αργιλώδους και αµµώδους εδάφους; 
4. Με ποιους τρόπους χάνεται νερό από το έδαφος; 
5. Ποιοι είναι οι κυριότεροι µικροοργανισµοί του εδάφους; 
6. Πότε ένα έδαφος είναι όξινο και πότε αλκαλικό; 
7. Τι είναι οι τροφοπενίες και πώς δηµιουργούνται; 
8. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ποσότητα του λιπάσµατος που θα ρίξουµε σε ένα χωράφι; 
9. Τι θα συµβεί στα φυτά, εάν χορηγηθεί υπερβολικό Ν και Ρ; 
10. Τι γνωρίζετε για τα µικτά λιπάσµατα; 
 

 

∆. ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
 

1. Να δώσετε τον ορισµό του γεωργικού ελκυστήρα. Τι ανάγκες εξυπηρετεί; 
2. Από ποια µέρη αποτελείται ένας γεωργικός ελκυστήρας; 
3. Τι περιλαµβάνει το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης ελκυστήρα; 
4. Ποια είναι η σηµασία της συντήρησης του γεωργικού ελκυστήρα; 
5. Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η εκλογή γεωργικού ελκυστήρα, σε δεδοµένη αγροτική 

εκµετάλλευση; 
6. Τι εργασίες εκτελούν τα µηχανήµατα λίπανσης (λιπασµατοδιανοµείς) και, ανάλογα µε το είδος 

της εργασίας τους, σε τι διακρίνονται; 
7. Ποια είναι τα κυριότερα µηχανήµατα συγκοµιδής γεωργικών προϊόντων; 
8. Να δώσετε τον ορισµό των µηχανηµάτων θρυµατισµού και αναµίξεως. 
9. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται οι τρόποι µείωσης του κόστους εργασίας των γεωργικών 

µηχανηµάτων; 
10. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι δαπάνες που συνθέτουν το κόστος των γεωργικών 

µηχανηµάτων; 
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Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
  

1. Ποια είναι η σηµασία του ξύλου στις κατασκευές των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων; 
2. Ποιες είναι οι βασικές εφαρµογές της ξυλουργικής στις γεωργικές εγκαταστάσεις; 
3. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα των µετάλλων στις γεωργικές 

κατασκευές; 
4. Ποιες µορφές µετάλλων γνωρίζετε; 
5. Ποια υλικά χρησιµοποιούνται για την τοιχοποιία; 
6. Τι είναι οι ξύλινες τοιχοποιίες και τι πλεονεκτήµατα έχουν; 
7. Τι είναι το οπλισµένο σκυρόδεµα και ποια τα πλεονεκτήµατά του; 
8. Ποιες είναι οι αναλογίες του σκυροδέµατος Β120; 
9. Ποια υλικά χρησιµοποιούνται για την επικάλυψη των στεγών; 
10. Ποια είναι η σηµασία της ψευδοροφής; 
11. Ποια είδη θεµελιώσεων γνωρίζετε; 
12. Τι είναι τα βραχώδη και τι τα γεώδη εδάφη και ποια είναι η σηµασία τους στη θεµελίωση; 
13. Ποια είναι η σηµασία της περίφραξης; 
14. Τι υλικά χρησιµοποιούνται για την περίφραξη; 
15. Ποια είναι η σηµασία των µονώσεων στις γεωργικές κατασκευές; 
16. Πώς κατατάσσονται τα θερµοµονωτικά υλικά ανάλογα µε την προέλευση και την επεξεργασία 

τους; 
17. Ποια είναι, κατά προσέγγιση, η απαιτούµενη επιφάνεια σε m2 ανά αγελάδα στον περιορισµένο 

σταυλισµό; 
18. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα της βραχείας και της µακράς θέσης; 
19. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιλογή του συστήµατος σταυλισµού των 

γαλακτοπαραγωγών αγελάδων; 
20. Στο σύστηµα του ελεύθερου σταυλισµού: 

Α) Τι εξασφαλίζει ο ελεύθερος σταυλισµός; 
Β) Ποιοι είναι οι απαραίτητοι χώροι που πρέπει να διαθέτει αυτός; 

21. Στον τύπο αµελκτηρίου τάντεµ (tandem): 
Α) Οι θέσεις άµελξης πώς µπορούν να διαταχθούν; 
Β) Ποιες είναι οι τυπικές διαστάσεις; 

22. Ποιοι είναι οι βασικότεροι παράγοντες για την εκλογή της κατηγορίας και του τύπου της αίθουσας 
άµελξης; 

23. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία στέγασης των µοσχαριών από τη γέννηση µέχρι τον 
απογαλακτισµό; 

24. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία στέγασης των µοσχαριών πάχυνσης; 
25. Ποιος είναι ο βασικότερος εξοπλισµός των βουστασίων γαλακτοπαραγωγής; 
26. Ποια µηχανήµατα είναι απαραίτητα για την αποκοµιδή της κοπριάς; 
27. Πόση επιφάνεια σε m2 απαιτείται για την απόθεση κοπριάς ανά ζώο και ανά εξάµηνο; 
28. Κατά το σχεδιασµό ενός βουστασίου, σε ποιους παράγοντες πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή; 
29. Κατά το σχεδιασµό βουστασίου µε ελεύθερο σταυλισµό αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, ποιοι 

βασικοί χώροι πρέπει να υπάρχουν; 
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30. Ποια βασικά µέτρα πρέπει να λαµβάνονται για την υγιεινή κατάσταση των ευρύτερων χώρων 
των βουστασίων; 

31. Ποια µέτρα ασφαλείας πρέπει να λαµβάνονται στις βοοτροφικές εκµεταλλεύσεις; 
32. Ποιες είναι οι ανάγκες σε συνολική επιφάνεια και σε δάπεδο αναπαύσεως στους θαλάµους 

χοιροµητέρων και παχυνόµενων χοιριδίων βάρους µέχρι τα 25 κιλά; 
33. Ποιες είναι οι βασικές ανάγκες σε συνολική επιφάνεια και σε δάπεδο αναπαύσεως των κάπρων 

σε ατοµικές θέσεις και των παχυνόµενων χοιριδίων βάρους πάνω από 45 κιλά; 
34. Ποιες είναι οι επιτρεπόµενες αποστάσεις από κατοικηµένες περιοχές για την κατασκευή 

χοιροστασίων; 
35. Ποιοι φυσικοί παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή της θέσης εγκατάστασης του χοιροστασίου; 
36. Ποια πλεονεκτήµατα παρουσιάζει η καλή οργάνωση του χοιροστασίου; 
37. Ποια είναι τα παραδεκτά ζωοτεχνικά δεδοµένα οργάνωσης ενός χοιροστασίου; 
38. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι κελιών που χρησιµοποιούνται στα χοιροστάσια; 
39. Περιγράψτε τα κελιά των παχυνόµενων χοιριδίων. 
40. Περιγράψτε την ηµιαυτόµατη διατροφή και αναφέρατε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά 

της. 
41. Τι γνωρίζετε για την υγρή διατροφή; 
42. Από τι αποτελείται η υγρή κοπριά και ποια είναι τα πλεονεκτήµατά της; 
43. Ποια είναι η διαδικασία αποκοµιδής της ξηρής κοπριάς; 
44. Ποια βοηθητικά κτίσµατα είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του χοιροστασίου; 
45. Ποια τµήµατα πρέπει να περιλαµβάνει ένα χοιροστάσιο; 
46. Ποια προληπτικά υγειονοµικά µέτρα πρέπει να λαµβάνονται στα χοιροστάσια; 
47. Ποια είναι τα βασικά µέτρα ασφαλείας στα χοιροστάσια; 
48. Ποιες είναι οι σηµαντικότερες διαφορές στις συνθήκες εκτροφής των ορνίθων αναπαραγωγής 

από τις αντίστοιχες των πουλάδων και των ορνίθων αυγοπαραγωγής; 
49. Ποια είναι η σηµασία των θαλάµων χωρίς παράθυρα για τις ωοτόκες όρνιθες; 
50. Ποιες είναι οι καταλληλότερες συνθήκες θερµοκρασίας για τους νεοσσούς; 
51. Ποια είναι τα συστήµατα θέρµανσης για τους νεοσσούς; 
52. Ποιοι είναι οι βασικότεροι σκοποί του µηχανικού εξοπλισµού των πτηνοτροφείων; 
53. Περιγράψτε τις επιµήκεις και τις κυκλικές ταΐστρες και τον τρόπο πλήρωσής τους. 
54. Περιγράψτε τους βασικούς τύπους θαλάµων ανάλογα µε τον τρόπο εκτροφής. 
55. Ποια είναι τα κριτήρια της επιλογής της τοποθεσίας και της διάταξης των πτηνοτροφείων; 
56. Ποιοι είναι οι κυριότεροι τρόποι µε τους οποίους µεταδίδονται οι ασθένειες στα πτηνοτροφεία; 
57. Ποια είναι η σηµασία της απολύµανσης στα πτηνοτροφεία; 
58. Ποιους απαραίτητους χώρους πρέπει να διαθέτει ένα προβατοστάσιο; 
59. Ποιες είναι οι ελάχιστες επιφάνειες σε m2 για τις προβατίνες που θηλάζουν και ποιες είναι για τα 

κριάρια σε ατοµικά κελιά; 
60. Τι πρέπει να εξασφαλίζουν τα δάπεδα σε ένα αιγοπροβατοστάσιο; 
61. Πώς πρέπει να είναι η τοιχοποιία και σε τι ύψος πρέπει να φτάνει σε ένα αιγοπροβατοστάσιο; 
62. Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισµός σε ένα αιγοπροβατοστάσιο; 
63. Ποιους τύπους ταϊστρών γνωρίζετε; 
64. Με ποιο τρόπο γίνεται η αποµάκρυνση της κόπρου από ένα αιγοπροβατοστάσιο και πόσες 

φορές το χρόνο; 
65. Ποια είναι τα ζωοτεχνικά στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, για το σχεδιασµό ενός 

αιγοπροβατοστασίου; 
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66. Ποιοι λόγοι συνηγορούν για την κατασκευή ανοικτών ή ηµιανοικτών αιγοπροβατοστασίων στη 
χώρα µας; 

67. Τι είναι τα σπορεία και ποια η σηµασία τους; 
68. Ποια είδη θερµοκηπίων γνωρίζετε; 
69. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η εκλογή του κατάλληλου θερµοκηπίου; 
70. Σε τι χωρίζονται τα θερµοκήπια ανάλογα µε τη µορφή τους,; 
71. Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στη σχεδίαση των θερµοκηπίων; 
72. Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την εγκατάσταση των θερµοκηπίων; 
73. Ονοµάστε τους βασικότερους παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη των φυτών στα 

θερµοκήπια. 
74. Γιατί είναι απαραίτητη η θέρµανση των θερµοκηπίων; 
75. Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται ο έλεγχος της θερµοκρασίας του θερµοκηπίου; 
76. Ποια είναι η σηµασία του φωτισµού στα θερµοκήπια; 
77. Με ποιους τρόπους εξασφαλίζεται το φως στα θερµοκήπια; 
78. Ποια είναι η σηµασία του αερισµού στα θερµοκήπια; 
79. Πώς εξασφαλίζεται ο αερισµός των θερµοκηπίων; 
80. Ποια είναι η επίδραση της υγρασίας στα φυτά του θερµοκηπίου; 
81. Με ποιους τρόπους γίνεται η άρδευση στα θερµοκήπια; 
82. Τι είναι τα υποκατάστατα του εδάφους; 
83. Αναφέρατε υποκατάστατα του εδάφους και προσδιορίστε τη σηµασία τους. 
84. Ποιος είναι ο ρόλος του θερµοστάτη στα θερµοκήπια; 
85. Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισµός των θερµοκηπίων; 
86. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν οι αποθήκες χόρτου; 
87. Ποιες πρέπει να είναι οι θερµοκρασίες για την αποθήκευση των γεωµήλων; 
88. Τι είναι οι σιροί και ποια η σηµασία τους για την κτηνοτροφική παραγωγή; 
89. Τι είναι τα ξηραντήρια και ποια είναι η αποστολή τους; 
 

ΣΤ. ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ-ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ε∆ΑΦΩΝ      
 

1. Τι είναι η αρδευτική περίοδος και από ποιους παράγοντες εξαρτάται; 
2. Από ποια βασικά µέρη απαρτίζεται ένα αντλητικό συγκρότηµα; 
3. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου συστήµατος άρδευσης; 
4. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα της άρδευσης µε σταγόνες (στάγδην); 
5. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των στραγγίσεων; 
6. Τι είναι επικλινή εδάφη και τι αναβαθµίδες; 
7. Πού αποσκοπεί η προσθήκη χηµικών ουσιών στα αλκαλιωµένα αλατούχα ή όχι εδάφη; Ποιες 

χηµικές ουσίες χρησιµοποιούνται συνήθως; 
8. Ποια είναι τα µέτρα προστασίας από την υδατική διάβρωση; 
9. Ποια είναι τα µέτρα προστασίας από την αιολική διάβρωση; 
10. Ποιες από τις δραστηριότητες του ανθρώπου ευνοούν την υδατική διάβρωση; 
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Ζ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
 

1. Να γράψετε τρεις από τους βασικούς στόχους της βιολογικής γεωργίας. 
2. Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, η βασικότερη αρχή της βιολογικής γεωργίας; 
3. Τι είναι η IFOAM; 
4. Ποια βασικά κεφάλαια και τοµείς περιλαµβάνει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τη βιολογική 

γεωργία; 
5. Περιγράψτε µε συντοµία τη διαδικασία παρασκευής του κόµποστ. 
6. Αναφέρετε πέντε υλικά, τα οποία θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την παρασκευή του 

κόµποστ. 
7. Τι είναι η χλωρή λίπανση; Ποια είδη φυτών χρησιµοποιούνται και γιατί; 
8. Ποιες αρχές πρέπει να ακολουθούνται στην αµειψισπορά; Ποια είδη φυτών πρέπει να 

περιλαµβάνει µια σωστή αµειψισπορά; 
9. Ποιες από τις παρακάτω έννοιες συµφωνούν µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας; 

-αµειψισπορά 
-χλωρή λίπανση 
-βαθύ όργωµα 
-περιορισµένη χρήση συνθετικών λιπασµάτων 
-ανακύκλωση οργανικών υπολειµµάτων 

10. Ποια από τα παρακάτω υλικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο κόµποστ; 
-κοπριά 
-νιτρική αµµωνία 
-σκόνη πετρωµάτων 
-φύκια 
-καµένα κλαδιά 
-οστεάλευρα 

11. Κατά την κοµποστοποίηση, ποια διαδικασία λαµβάνει χώρα; 
-αναερόβια ζύµωση 
-αερόβια ζύµωση 

12. Περιγράψτε τρεις τρόπους ελέγχου ζιζανίων µε τις µεθόδους της βιολογικής γεωργίας. 
13. Αναφέρετε µια µυκητολογική προσβολή σε λαχανικά και τον τρόπο που αντιµετωπίζεται στη 

βιολογική γεωργία. 
14. Αναφέρετε µια εντοµολογική προσβολή σε δέντρα και τους τρόπους αντιµετώπισής της στη 

βιολογική γεωργία. 
15. Σε τι χρησιµεύουν οι φυτικοί φράκτες σε ένα βιολογικό αγρόκτηµα; 
16. Αναφέρετε δύο περιπτώσεις καλλιεργητικών τεχνικών που βοηθούν στη φυτοπροστασία των 

βιολογικών αγροκτηµάτων. 
17. Αναφέρετε τη διαδικασία σποράς στη βιολογική γεωργία. Ποιες κατεργασίες γίνονται; Πώς 

γίνεται η απολύµανση εδάφους ή σπόρου; Τι σπόρους χρησιµοποιούµε; 
18. Να αναφερθούν τα βασικά στοιχεία για τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών 

προϊόντων. 
19. Ποιοι είναι στην Ελλάδα οι φορείς ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων; 
20. Πώς µπορεί ο καταναλωτής να καταλάβει ότι ένα προϊόν είναι βιολογικό; 
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Η. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
 

1. Ένας κτηνοτρόφος απασχολείται, πέρα από την εκτροφή των ζώων του, και µε την παραγωγή 
των ζωοτροφών του. Για την ιδιοπαραγωγή ζωωτροφών έχει τρεις ξεχωριστούς αγρούς των 50, 
60 και 80 στρεµµάτων. Ο ετήσιος συνολικός χρόνος απασχόλησης µε τις ζωωτροφές είναι 
τέσσερις ώρες το στρέµµα. Τις υπόλοιπες τέσσερις ώρες της εργάσιµης ηµέρας ασχολείται µε 
τα ζώα του. ∆εδοµένου ότι η απασχόληση στην κτηνοτροφία θέλει απασχόληση 365 ηµέρες το 
χρόνο, να ευρεθεί το ποσοστό της απασχόλησής του στην παραγωγή ζωωτροφών και το 
ποσοστό απασχόλησής του µε τα ζώα του. 

2. Ένας αγρός συνορεύει µε δρόµο µήκους 30 µέτρων και έχει βάθος 50 µέτρα. 
Ποια είναι η έκτασή του:  
α) σε στρέµµατα  
β) σε τετραγωνικά µέτρα;  

3. Τι υποδηλώνουν τα σύµβολα Μ, KM, Μ2, ΚΜ2.   

4. Μία αποθήκη χόρτου έχει σχήµα παραλληλόγραµµο. Η πλευρά της εισόδου έχει µήκος 20 µέτρα 
και το πλάτος της είναι 10 µέτρα. Η σκεπή της είναι µε κλίση, αλλά τα οριζόντια δοκάρια της δεν 
επιτρέπουν την εκµετάλλευση του χώρου πάνω από τα δοκάρια. Το ύψος της είναι 8 µέτρα. 
Υπολογίστε τον όγκο της αποθήκης και πόσες µπάλες χόρτου µπορεί να αποθηκεύσει ο 
κτηνοτρόφος, όταν η µπάλα του χόρτου έχει διαστάσεις 100 εκατοστά, επί 50 εκατοστά, επί 50 
εκατοστά. 
Αν οι διαστάσεις της µπάλας του χόρτου ήταν ένα µέτρο, επί 45 εκατοστά, επί 45 εκατοστά, η 
αποθήκη θα χωρούσε περισσότερο ή λιγότερο χόρτο; 

5. Ένας κτηνοτρόφος, αφού δεν µπόρεσε να συγκεντρώσει το απαραίτητο κεφάλαιο, κατέφυγε 
τελικά στην Τράπεζα για δανεισµό, προκειµένου να επεκτείνει τη µονάδα του. ∆ανείστηκε 
λοιπόν 10.000.000. δραχµές, µε επιτόκιο µακροπρόθεσµων δανείων, για επενδύσεις ύψους 
12% ετησίως και για χρονική διάρκεια δέκα χρόνια. Ζήτησε δε από την Τράπεζα να πληρώνει, 
πέρα από τον ετήσιο τόκο, και ένα εκατοµµύριο ετησίως για χρεωλύσιο. Πόσα χρήµατα θα 
πληρώσει για τόκους τον πρώτο χρόνο, πόσα τον δεύτερο και πόσα χρήµατα θα πληρώσει 
συνολικά για τόκους; 
Θα µπορέσει να είναι συνεπής µε τις υποχρεώσεις του στην Τράπεζα, αν τα καθαρά κέρδη από 
την επέκταση που θα κάνει θα είναι σταθερά 2 εκατοµµύρια δραχµές ετησίως; 

6. Ένας κτηνοτρόφος ενοικίασε την πρώτη Οκτωβρίου, για χρονική διάρκεια πέντε µηνών, έναν 
αγρό 50 στρεµµάτων, για φθινοπωρινό γρασίδι, έναντι 8.000 δραχµών το στρέµµα. Για το ποσό 
αυτό σύναψε καλλιεργητικό δάνειο µε την ΑΤΕ, έναντι επιτοκίου 13%. Πόσα χρήµατα θα 
πληρώσει στην Τράπεζα, στο τέλος Φεβρουαρίου; 

7. Κτηνοτροφική επιχείρηση πλήρωσε, στο τέλος του χρόνου, στην Τράπεζα, για ένα δάνειο 
κυκλοφοριακού κεφαλαίου, ύψους 50 εκατοµµυρίων δραχµών, που σύναψε, τόκους και 
κεφάλαιο 58 εκατοµµύρια δραχµές. Με τι επιτόκιο δανείστηκε η επιχείρηση το παραπάνω 
δάνειο; 
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8. α) Πόσα πρόβατα κάνουν µία µεγάλη ζωική µονάδα (Μ.Ζ.Μ.); 
β) Πόσα χοιρινά κάνουν µία µεγάλη ζωική µονάδα (Μ.Ζ.Μ.); 

9. Με τη µέθοδο του λογιστικού τετραγώνου, να καταρτιστεί µίγµα µε ενεργειακό περιεχόµενο 7,1 
Μj ΚΕΓ (Καθαρής Ενέργειας Γαλακτοπαραγωγής) µε δύο ζωοτροφές, την ταπιόκα τύπου 55 
που περιέχει 8,91 Μj ΚΕΓ/ χλγ. και στέµφυλα τοµάτας που περιέχουν 5,35 Μj ΚΕΓ/χλγ. 

10. Ποια είναι τα βασικότερα κριτήρια που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, για να καταρτιστεί ένα 
σιτηρέσιο γαλακτοπαραγωγών υψιπαραγωγών αγελάδων; 

 

Θ. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

1.  Να αναφέρετε και να περιγράψετε συνοπτικά άτυπες µορφές συνεργασίας στον ευρωπαϊκό 
χώρο, µέχρι την περίοδο του διαφωτισµού. 

2. Με ποιο τρόπο επηρέασε η βιοµηχανική επανάσταση την εξέλιξη της ιδέας της συνεργασίας και 
αλληλεγγύης; 

3. Να περιγράψετε συνοπτικά το ιστορικό φαινόµενο του ''συνεταιρισµού" των Αµπελακίων. 
4. Γιατί οι Συνεταιρισµοί στην Ελλάδα δεν ακολούθησαν την ίδια ιστορική πορεία µε τους 

Συνεταιρισµούς των κρατών της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης στις απαρχές του 1900; 
5. Αναφέρατε τον ορισµό τριών, τουλάχιστον, Συνεταιριστικών Αρχών. 
6. Γιατί υπήρξαν, κατά καιρούς, περισσότεροι του ενός ορισµοί για τους Συνεταιρισµούς και ποιος 

είναι ο επικρατέστερος σήµερα στη χώρα µας; 
7. Να ορίσετε τις οµοιότητες και τις διαφορές των Συνεταιρισµών µε τις Α.Ε.. 
8. Να ορίσετε τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ των Συνεταιρισµών και των αγροτικών 

συλλόγων. 
9. Θεωρείτε αναγκαία την ύπαρξη ειδικής νοµοθεσίας, για την προαγωγή του θεσµού των 

Γεωργικών Συνεταιρισµών στη χώρα µας και γιατί; 
10. Να περιγράψετε συνοπτικά το ρόλο των διοικητικών οργάνων ενός Συνεταιρισµού. 
11. Ποιες είναι οι αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης σε ένα γεωργικό Συνεταιρισµό; 
12. Να αναφέρετε τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Συνεταιρισµοί σήµερα στη 

χώρα µας και να αναλύσετε διεξοδικά το ουσιαστικότερο από αυτά. 
13. Να περιγράψετε τα οφέλη που απορρέουν για τους αγρότες µιας χώρας, µε σωστά οργανωµένο 

σύστηµα αγροτικών Συνεταιρισµών. 
14. Να αναφέρετε τα βασικά στοιχεία της επικρατούσας σήµερα στη χώρα µας συνεταιριστικής 

πολιτικής. 
15. Να περιγράψετε το ρόλο των αγροτικών Συνεταιρισµών στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη της 

υπαίθρου και στην προστασία του περιβάλλοντος. 
16. Να αναφέρετε παραδείγµατα της πολύπλευρης δράσης των Συνεταιρισµών στην ύπαιθρο, που 

έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των µελών τους και τη γενικότερη κοινωνικοοικονοµική 
βελτίωση της περιοχής. 

17. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι η εργατική δύναµη των µεταναστών που ζουν στην ύπαιθρο µπορεί 
να δώσει λύση στο χρόνιο πρόβληµα της εποχικής έλλειψης εργατικών χεριών, σε ορισµένες 
αγροτικές περιοχές της χώρας; 
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18. Γιατί η έρευνα αγοράς αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των αγροτικών µας 
προϊόντων; 

19. Τι καλείται καθαρή πρόσοδος ή πρόσοδος κεφαλαίου; 
20. Πώς υπολογίζεται η αποδοτικότητα του ιδίου κεφαλαίου; 
 

Ι. ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  
 

1. Ποια είναι τα σηµαντικότερα χειµερινά σιτηρά; Να αναφέρετε τα κυριότερα είδη και την τεχνική 
καλλιέργειας του σιταριού. 

2. Να αναφέρετε µερικές χρήσεις καλαµποκιού. 
3. Ποιες είναι οι ασθένειες του καπνού; 
4. Να αναφέρετε την τεχνική της καλλιέργειας των ζαχαρότευτλων. 
5. Ποιες είναι οι εδαφολογικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη του φασολιού; 
6. Τι εννοούµε µε τον όρο χορτοδοτικά φυτά; Να αναφέρετε κάποια από αυτά. 
7. Ποιες ποικιλίες της µηδικής γνωρίζετε; Ποια είναι η σηµασία της για τη χώρα µας; 
8. Ποια φυτά ονοµάζουµε κλωστικά; Να αναφέρετε τα κυριότερα από αυτά. 
9. Ποιοι είναι οι εχθροί και ποιες οι ασθένειες του ηλίανθου; 
10. Ποια αυτοφυή αρωµατικά φυτά γνωρίζετε; 
 

 

ΙΑ. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ  

  

1. Ποια είναι η έννοια της Λογιστικής και της Αγροτικής Λογιστικής; 
2. Ποια είναι η έννοια του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ και της ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ή 

ΘΕΣΗΣ) και ποια βασική ισότητα διέπει τα µεγέθη αυτά; 
3. Ποια είναι τα βασικότερα στοιχεία του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Περιουσίας; 
4. Τι λέγεται απόσβεση, µε ποιες µεθόδους µπορεί να γίνει και πώς αντιµετωπίζεται λογιστικά; 
5.  Ποια είναι η έννοια της Απογραφής και του Ισολογισµού; 
6. Ποια είναι η έννοια του Λογαριασµού και ποια τα κυριότερα είδη των Λογαριασµών;   Να 

απεικονίσετε µε κατάλληλη γραµµογράφηση ένα υπόδειγµα λογαριασµού, µε τις απαραίτητες 
στήλες. 

7. Να απεικονισθούν, µε τη διπλογραφική µέθοδο, οι εγγραφές που προκύπτουν από τις 
παρακάτω οικονοµικές πράξεις της γεωργικής επιχείρησης Α΄: 
α) Αγορά από τον προµηθευτή Κ’, 500 kg Λιπασµάτων τύπου α΄ µετρητοίς, αντί συνολικού 
τιµήµατος 20000 δρχ. 
β) Κατάθεση σε λογαριασµό όψεως στην Εθνική Τράπεζα 500000 δρχ. 
γ) Πληρωµή σε Προµηθευτή Κ’, ποσού 50000 δρχ. 
δ) Αγορά από την εταιρεία Ε’, 100 τεµαχίων σάκων ενσακισµού σιταριού, µε  αποδοχή 
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συναλλαγµατικής αξίας 50000 δρχ. 
ε) Αγορά αντλίας νερού από την εταιρεία Α’, µε πίστωση του τιµήµατος, ύψους  25000 δρχ. 
στ) Πώληση σωληνώσεων άρδευσης, αντί τιµήµατος 30000 δρχ στον αγρότη Β’,   µετρητοίς. 
ζ) Πληρωµή ηµεροµισθίων σε εργάτες, ύψους 50000 δρχ. 

8. Να συνταχθεί το Ισοζύγιο των παρακάτω λογαριασµών και να προσδιορισθεί η καθαρή θέση 
της αγροκτηνοτροφικής επιχείρησης Α’. 

 Εδαφικές εκτάσεις-αγροί 3.000.000

Ζώα αναπαραγωγής 1.000.000

Προκαταβολές σε προµηθευτές 100.000

Πελάτες 500.000

Γραµµάτια εισπρακτέα 250.000

Ζωοτροφές 500.000

Προµηθευτές 1.000.000

Προκαταβολές από Πελάτες 1.000.000

Γραµµάτια Πληρωτέα 1.200.000

Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικά Ταµεία 50.000

Ταµείο 150.000

Λιπάσµατα και σπόροι 260.000

Οφειλόµενα Ασφάλιστρα 85.000

Αγροτικά ∆άνεια από ΑΤΕ 1.570.000

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 358.000

Εργοδοτικές Εισφορές 75.000

Αµοιβές Τρίτων 25.000

Τόκοι δανείων ΑΤΕ 218.000
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9. Ο Ισολογισµός της γεωργικής επιχείρησης Ψ’ είχε την 31/12/97, ως εξής: 

 

                   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ψ'  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟ  

Εδαφικές εκτάσεις 2.500.000 Κεφάλαιο 7.500.000

Μηχανήµατα 3.000.000 Υποχρεώσεις σε Γεωργ.Συν/σµό 2.030.000

Εργαλεία 250.000 Γραµµάτια Πληρωτέα 650.000

Προιόντα στις αποθήκες 4.050.000 ∆άνεια από την ΑΤΕ 1.800.000

Λιπάσµατα και σπόροι 450.000  

Χρεώστες 800.000  

Ταµείο 930.000  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.980.000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 11.980.000

  

 Στη συνέχεια, να πραγµατοποιήσετε τις παρακάτω πράξεις: 

1) Να αγοράσετε µε πίστωση από Συνεταιρισµό, λιπάσµατα αξίας 150.000 δρχ. 
2) Να εξοφλήσετε ένα Γραµµάτιο,  αξίας 1.000.000 δρχ. 
3) Να εκδώσετε Γραµµάτιο σε διαταγή Συνεταιρισµού, έναντι του ανοικτού λογαριασµού του, αξίας 

1.000.000 δρχ. 
4) Να πωλήσετε Προιόντα µετρητοίς, αντί 250.000 δρχ. 
5) Μηχάνηµα αξίας 1.000.000 δρχ., ανασφάλιστο, καταστρέφεται ολοσχερώς από πυρκαγιά. 

Ζητείται να συνταχθεί νέος Ισολογισµός της επιχείρησης, που να απεικονίζει τη νέα οικονοµική 
της κατάσταση.  
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10. Από την Απογραφή της περιουσίας της γεωργικής επιχείρησης Α΄, προέκυψαν τα παρακάτω 
περιουσιακά στοιχεία: 

Μετρητά 500.000 

Καταθέσεις σε τράπεζες 1.250.000 

Γραµµάτια εισπρακτέα 500.000 

Πελάτες 250.000 

Εξαρτήµατα µηχανηµάτων 180.000 

Γεωργικά µηχανήµατα-Τρακτέρ και εξαρτήµατα 3.150.000 

Καταβληθείσες προκαταβολές για αγορά νέων  

γεωργικών µηχανηµάτων 500.000 

Αγροί (80 στρ.σε τιµή αγοράς) 15.000.000 

Αξία προιόντων σε αποθήκες 1.550.000 

Οφειλόµενα σε ΑΤΕ δάνεια 5.850.000 

Υποχρεώσεις σε γεωργικό συνεταιρισµό 2.800.000 

Λιπάσµατα 230.000 

Σπόροι 180.000 

Οφειλόµενοι τόκοι δανείων ΑΤΕ 850.000 

Εισπραχθείσα προκαταβολή για πώληση  

παλαιού τρακτέρ 100.000 

Οφειλόµενα εργατικά 210.000 

Καταβληθείσες εγγυήσεις 80.000 

Να συνταχθεί σχετικό Ισοζύγιο λογαριασµών και να προσδιορισθεί η καθαρή θέση της επιχείρησης. 
Στη συνέχεια να προσδιορισθεί η τρέχουσα αγοραία αξία της επιχείρησης, λαµβανοµένων υπόψη των 
εξής: 
1) Η τρέχουσα αγοραία αξία των γεωργικών µηχανηµάτων υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το κόστος 
κτήσης κατά 10 %, πλην ενός τρακτέρ, του οποίου το κόστος κτήσης είναι 500.000 δρχ., αλλά λόγω 
σοβαρής βλάβης, έχει συµφωνηθεί µε συνεργείο τρακτέρ να πωληθεί αντί τιµήµατος 100.000 δρχ, ποσό 
το οποίο έχει εισπράξει προκαταβολικά από το συνεργείο η επιχείρηση. 
2) Η σηµερινή εµπορική αξία των αγρών υπολογίζεται σε 240.000 δρχ. το στρέµµα. 
11. Ποια τα βασικά λογιστικά συστήµατα τήρησης των λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων; 
12. Ποιες είναι οι βασικές λογιστικές µέθοδοι για την τήρηση λογιστικών βιβλίων; 
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ΙΒ. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
1. Τι είναι κόστος και ποια είναι τα βασικά στοιχεία του στην παραγωγή αγροτικών προιόντων; 
2. Ποιες είναι οι µορφές των παραγωγικών δαπανών; 
3. Πώς γίνεται ο υπολογισµός των παραγωγικών δαπανών; 
4. Ποιες είναι οι έννοιες της απλογραφικής και της διπλογραφικής µεθόδου προσδιορισµού του 

κόστους; 
5. Ποια είναι η έννοια του πραγµατικού και ποια του προτύπου κόστους; 
6. 6. Ποια είναι η έννοια του προϋπολογιστικού και ποια  του απολογιστικού κόστους; 
7. Ποια είναι η έννοια του στατικού και ποια του δυναµικού κόστους; 
8. Ποια είναι η έννοια του συνολικού και ποια του µέσου κόστους;  
9. Ποια είναι η σηµασία της µείωσης του κόστους των αγροτικών προιόντων, στα πλαίσια της 

ανταγωνιστικότητας και ποια η σηµασία του κόστους αυτού, σε επίπεδο χωρών Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης; 

 

ΙΓ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
 

1. Ποιοι είναι οι παράγοντες της ζήτησης και της προσφοράς, που καθορίζουν την τιµή ισορροπίας 
των αγροτικών προϊόντων, σε µία ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά; ∆ώστε ένα παράδειγµα. 

2. Γιατί η ζήτηση αγροτικών προϊόντων είναι, βραχυχρόνια , περισσότερο σταθερή από την 
προσφορά αγροτικών προϊόντων;  

3. Να δώσετε ένα παράδειγµα συµπληρωµατικών και υποκατάστατων ενός αγροτικού προϊόντος 
και να αιτιολογήσετε πώς επηρεάζουν την τιµή ισορροπίας των αγροτικών προϊόντων. 

4. Να εξηγήσετε τις οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στις έννοιες: 
Α) Αγροτικά Προϊόντα - Γεωργικά Προϊόντα 
Β) Αγροτικά Προϊόντα – Εµπορεύµατα 
Γ) Αγροτικά Προϊόντα – Τρόφιµα 

5. Να αναλύσετε τα στάδια και να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα της ταξινόµησης-τυποποίησης και 
συσκευασίας των αγροτικών προϊόντων. 

6. Ποιες είναι οι διαφορές στην επεξεργασία των νωπών από τα µεταποιηµένα αγροτικά προϊόντα; 
7. Ποιες είναι οι απαιτούµενες ενέργειες για τη διαµόρφωση και κατοχύρωση ενός εµπορικού 

σήµατος και ποιες για τη διαµόρφωση και κατοχύρωση ενός τοπικού προϊόντος; 
8. Ποιες είναι οι ωφέλειες, το κόστος και οι κίνδυνοι της αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων; 
9. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος µεταφοράς των αγροτικών προϊόντων και 

ποιοι είναι οι τρόποι µείωσης του κόστους µεταφοράς; 
10. Τι είναι "έρευνα αγοράς" και τι "έρευνα µάρκετινγκ" αγροτικών προϊόντων; 
11. Σε ποιες περιπτώσεις είναι, κατά τη γνώµη σας, αποδοτικότερη η διαφήµιση εµπορικού σήµατος 

εταιρείας αγροτικών προϊόντων και σε ποιες περιπτώσεις η διαφήµιση τοπικών αγροτικών 
προϊόντων, από δίκτυο εταιρειών που εµπορεύονται αγροτικά προϊόντα; 

12. Ποια είναι η σχέση ενός προγράµµατος διαφήµισης µε ένα πρόγραµµα µάρκετινγκ; 
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13. Να δώσετε ένα παράδειγµα µεθοδολογίας συγκέντρωσης πληροφοριών και αξιοποίησης πηγών 
εµπορικών πληροφοριών, για ένα αγροτικό προϊόν της επιλογής σας. 

14. Πώς οι παραγωγοί µπορούν να παρακάµψουν τους µεσίτες, σε µια ελεύθερη και ανταγωνιστική 
αγορά; 

15. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των Οµάδων Παραγωγών, έναντι των Συνεταιρισµών και πώς αυτά 
µπορούν να αξιοποιηθούν από τους σύγχρονους παραγωγούς; 

16. Ποια είναι η σηµασία της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στην εµπορία 
των αγροτικών προϊόντων; 

17. Ποια είναι η διαφορά του ενδοκοινοτικού εµπορίου και του εµπορίου µιας χώρας της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης µε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.; 

18. Ποια είναι για τον παραγωγό τα πλεονεκτήµατα της οµαδικής από την ατοµική εµπορία των 
προϊότων του; 

19. Ποιος είναι, κατά τη γνώµη σας, ο ρόλος των συνεταιρισµών στη σύγχρονη εµπορία των 
αγροτικών προϊόντων; 

20. Ποιος είναι, κατά τη γνώµη σας, ο σύγχρονος ρόλος του κράτους στην εµπορία και το 
µάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων; 

Ι∆. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
  
1. Τι σηµαίνει διαχείριση γεωργικής εκµετάλλευσης; 
2. Ποια είναι τα στάδια µιας ολοκληρωµένης διαχείρισης αγροτικής εκµετάλλευσης; 
3. 3.Πόσοι τύποι γεωργικών εκµεταλλεύσεων υπάρχουν; 
4. Να αναλύσετε συνοπτικά τις δραστηριότητες των τύπων γεωργικών εκµεταλλεύσεων που 

υπάρχουν. 
5. Ποιοι είναι οι βασικοί συντελεστές παραγωγής των γεωργικών εκµεταλλεύσεων;  
6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά µιας γεωργικής εκµετάλλευσης; 
7. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά µιας κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης;  
8. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά µιας µικτής γεωργοκτηνοτροφικής εκµετάλλευσης;  
9. Ποιες είναι οι λειτουργίες της ταµειακής ρευστότητας και ποια είναι η χρησιµότητά της µέσα στη 

γεωργική εκµετάλλευση;  
10. Να αναλύσετε τις λειτουργίες ενός προϋπολογισµού ταµειακής ροής µιας γεωργικής 

εκµετάλλευσης και να εξηγήσετε τη χρησιµότητα του µέσα σ΄αυτήν.  
11. Τι σηµαίνει προγραµµατισµός στη γεωργική εκµετάλλευση;  
12. Να αναφέρετε τις υπάρχουσες µεθόδους προγραµµατισµού σε µία γεωργική εκµετάλλευση και 

να αναλύσετε τη µέθοδο του γραµµικού προγραµµατισµού.  
13. Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, κατά τη διαδικασία εκτίµησης 

αποδοχής ή απόρριψης µιας απόφασης, σε µια γεωργική εκµετάλλευση; 
14. Τι γνωρίζετε για το δίκτυο ∆ΙΓΕΑΠ ( RICA); Για ποιο σκοπό επινοήθηκε και εφαρµόστηκε; 
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ΙΕ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 

1. Πόσες χώρες αποτελούν σήµερα την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ε.Ε.); Πόσες χώρες συµφώνησαν για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.); Πότε εντάχθηκε η χώρα µας στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.);  

2. Ποια είναι τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.); 
3. Πώς λαµβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ε.Ε.);  
4. Τι γνωρίζετε για τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.); 
5. Ποια είναι τα χρηµατοδοτικά όργανα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.);  
6. Τι γνωρίζετε για το Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων της Γεωργίας; 
7. Τι γνωρίζετε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; 
8. Ποιος είναι ο ρόλος των θεσµών στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας; 
9. Να αναφέρετε τα κυριότερα θεσµικά όργανα του αγροτικού τοµέα. 
10. Πώς παίρνονται οι αποφάσεις που αφορούν στον αγροτικό τοµέα στην Ελλάδα; 
11. 11. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο αγροτικός τοµέας στη  χώρα µας; 
12. Γιατί λέµε ότι υπάρχει υποαπασχόληση στον αγροτικό τοµέα στη χώρα µας; 
13. Πολλές φορές ακούµε ότι, στη χώρα µας, υπάρχει υποαπασχόληση στον αγροτικό τοµέα και ότι, 

χωρίς τους ξένους εργάτες, η αγροτική παραγωγή θα έµενε στα δένδρα ή στο χωράφι. Γιατί 
χρειαζόµαστε ξένους εργάτες, την ίδια ώρα που υποαπασχολούνται οι γεωργοί µας; 

14. Γιατί υστερεί η χώρα µας στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων; 
15. Τι εννοούµε µε τον αναδασµό; 
16. Σε τι συνίσταται η πολιτική υποδοµών για τη γεωργική εκµετάλλευση και σε τι η πολιτική 

υποδοµών για το γεωργικό τοµέα; 
17.  Γιατί θεωρείται σηµαντικός ο αγροτικός τοµέας κάθε χώρας;  
18. Ποιοι είναι οι στόχοι της Αγροτικής Πολιτικής; 
19. Σε τι διαφέρουν τα µέτρα από τα µέσα της Αγροτικής Πολιτικής; 
20. Τι εννοούµε λέγοντας πολιτική γης; 
21. Τι εννοούµε λέγοντας πολιτική τιµών και εισοδηµάτων στη γεωργία; 
22. Ποιοι είναι οι σπουδαιότεροι φορείς άσκησης αγροτικής πολιτικής στη χώρα µας; 
23. Τι γνωρίζετε για τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων;  
24. Σε τι διαφέρει το σηµερινό από το προηγούµενο καθεστώς, στον Οργανισµό Γεωργικών 

Ασφαλίσεων;  
25. Τι γνωρίζετε για το πρόγραµµα της Πρόσθετης Ασφάλισης στον Οργανισµό Γεωργικών 

Ασφαλίσεων; 
26. Τι γνωρίζετε για τη ∆ιαδοχική Ασφάλιση στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων; 
27. Τι γνωρίζετε για τον Οργανισµό "Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις" ( ΕΛΓΑ ); 
28. Από ποιες πηγές προέρχονται οι πόροι του Οργανισµού "Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις"; 
29. Τι γνωρίζετε για την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ); 
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30. Τι γνωρίζετε για την ΠΑΣΕΓΕΣ; Υπάρχει σήµερα Συνεταιριστικό Κίνηµα στην Ελλάδα; Πώς είναι 
οργανωµένες οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις στην Ελλάδα; 

31. Ποια είναι η σηµασία της εκπαίδευσης στον αγροτικό τοµέα; 
32. Στις αναπτυγµένες οικονοµικά χώρες, η εκπαίδευση στις γεωργικές δραστηριότητες διαρκεί δύο 

µε τρία χρόνια και εναλλάσσεται µεταξύ θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρµογής. Αυτές οι 
χώρες είναι οι πιο ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά. Να εξηγήσετε γιατί. 

33. Τι εννοούµε µε τον όρο διαρθρωτική πολιτική στη γεωργία; 
34. Τι εννοούµε µε τις έννοιες αυτάρκεια, πλεονασµατικό προϊόν, ελλειµµατικό προϊόν; 
35. Τι γνωρίζετε για τις ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις; 
36. Ποια είναι η δοµή της οργάνωσης των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων; 
37. Σε τι διαφέρει ο συνδικαλισµός από το συνεταιρισµό; 
38. Σε τι διαφέρουν οι Οµάδες Παραγωγών από τους Συνεταιρισµούς; 
39. Ποιοι είναι οι στόχοι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ); 
40.  Τι αποτελέσµατα έφερε η εφαρµογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στην Ευρωπαϊκή 

γεωργία; 
41. Τι επέβαλε τις συνεχείς αναθεωρήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ); 
42. Γιατί τα πλεονάσµατα των γεωργικών προϊόντων θεωρούνται πρόβληµα; 
43. Γιατί επιβάλλεται η άσκηση διαρθρωτικής πολιτικής στον αγροτικό τοµέα; 
44. Ποιο είναι το περιεχόµενο της τελευταίας αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ); 
45. Πώς επέδρασε η συµφωνία της GATT στην αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ); 
46. Ποιες είναι οι βασικές επιδιώξεις της συµφωνίας της GATT; 
47. Ποιους στόχους θέτει η Ατζέντα 2.000 για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ); 
48. Τι επιπτώσεις είχε η εφαρµογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στην ελληνική γεωργία; 
49. Πώς αναµένεται να επιδράσει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στην ανάπτυξη της 

ελληνικής υπαίθρου; 
50. Πώς αναµένεται να διαµορφωθεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στο µέλλον; 
51. Τι εννοούµε µε τον όρο οικονοµική ανάπτυξη;  
52. Τι εννοούµε µε τον όρο κοινωνική ανάπτυξη;  
53. Ποιους δείκτες χρησιµοποιούµε για να µετρήσουµε την ανάπτυξη; 
54. Τι εννοούµε µε τον όρο ολοκληρωµένη ανάπτυξη; 
55. Σε τι διαφέρει η ολοκληρωµένη ανάπτυξη από την κλαδική ανάπτυξη; 
56. Τι εννοούµε µε τον όρο αειφόρος ανάπτυξη; 
57. Τι εννοούµε όταν λέµε Τοπική Ανάπτυξη; 
58. Τι εννοούµε όταν λέµε Ολοκληρωµένη Τοπική Ανάπτυξη; 
59. Τι είναι και πώς διαµορφώνονται τα ΤΑΠ (Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράµµατα); 
60. Τι γνωρίζετε για την πρωτοβουλία του CORK; 
61. Τι επέβαλε τη στροφή της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.) προς την ολοκληρωµένη ανάπτυξη της 

υπαίθρου; 
62. Τι γνωρίζετε για την πρωτοβουλία LEADER; 
63. Σε τι διαφέρει το δεύτερο από το πρώτο LEADER; 
64. Γιατί κρίθηκε απαραίτητο να συµπληρώνεται το εισόδηµα των κατοίκων της υπαίθρου και από 

άλλες οικονοµικές δραστηριότητες; 
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65. Ποια είναι η έννοια του Αγροτουρισµού; 
66. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του αγροτουρισµού; 
67. Πώς συµβάλλουν οι αγροτικές βιοτεχνίες στην ανάπτυξη της υπαίθρου; 
68. Γιατί είναι αναγκαία η µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, κοντά στον τόπο παραγωγής τους; 
69. Ποιος είναι ο ρόλος της µεταποίησης στην τοπική ανάπτυξη;   
70. Γιατί κρίνεται αναγκαίο και επιτακτικό σήµερα να περάσουµε από την παραγωγή προϊόντων 

στην παραγωγή τροφίµων;                                     
 

ΙΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ               
 

1.  Τι εννοούµε µε τον όρο οικοσύστηµα;  
2.  Γιατί πρέπει να γνωρίζουµε τις ζώνες καλλιέργειας των φυτών;  
3.  Να περιγράψετε το περιβάλλον, µέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα φυτά.   
4.  Ποια στοιχεία καθορίζουν το κλιµατικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα φυτά;  
5.  Ποια είναι τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα;  
6.  Γιατί επιβάλλεται η καθηµερινή µετεωρολογική ενηµέρωση του σύγχρονου γεωργού; 
7.  Τι εννοούµε, όταν λέµε ρύπανση του περιβάλλοντος;   
8.  Ποιες είναι οι επιπτώσεις της ρύπανσης σε µία γεωργοκτηνοτροφική µονάδα;    
9.  Γιατί η µονοκαλλιέργεια θεωρείται επιβαρυντική για το περιβάλλον σε µια περιοχή;   
10.  Τι σηµαίνει, κατά τη γνώµη σας, διαχείριση αποβλήτων µιας γεωργο κτηνοτροφικής 

εκµετάλλευσης;   
11.  Πολλοί κτηνοτρόφοι θεωρούν δυσβάστακτο το κόστος ενός βιολογικού καθαρισµού των 

αποβλήτων της µονάδας τους. Να αναφέρετε και να αναπτύξετε τα οφέλη από την εγκατάσταση 
ενός βιολογικού καθαρισµού.  

12.  Η προστασία του περιβάλλοντος έχει γίνει βασική συνιστώσα κάθε πολιτικής σε εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο. Τι γνωρίζετε για την εθνική περιβαλλοντική πολιτική; 

13. Τι γνωρίζετε για την Περιβαλλοντική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  
 

ΙΖ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ                       
1. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες που διέπουν τη διαπροσωπική επικοινωνία; 

2. Ποιες είναι οι κύριες προϋποθέσεις για τη συγκρότηση µιας συνεκτικής οµάδας; 
3. Να αναφέρετε ορισµένες βασικές αιτίες σύγκρουσης των µελών µιας οµάδας. 
4. Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται ο τερµατισµός µιας διένεξης µέσα στην οµάδα; 
5. Τι σηµαίνει διαπραγµάτευση; 
6. Πώς αντιλαµβάνεστε το συµβιβασµό µε κάποιον, ο οποίος διαφωνεί κατ' αρχήν µε τις απόψεις 

σας; 
7. Ποιο προσόν θεωρείτε πιο σηµαντικό για την επιλογή ενός συνεργάτη σας; 
8. Τι θα προσέχατε ιδιαίτερα, προκειµένου να δώσετε µια καλή δηµόσια οµιλία; 
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