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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

(ΟΜΑΔΑ A΄) 
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

ΘΕΜΑ Α 
Α1. α. → Λάθος,  β. → Σωστό,  γ. → Λάθος,  δ. → Σωστό,  ε. → Σωστό. 

Α2. 1 → β,  2 → α,  3 → ε,  4 → στ,  5 → γ. 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Σχολικό σελίδες 17-19. 

1.  Προβλήματα εδάφους - κλίματος 
2.  Προβλήματα εγγειοδιαρθρωτικά 
3.  Προβλήματα τεχνολογικά 
4.  Προβλήματα κοινωνικά 
5.  Προβλήματα οικονομικά 

 
Β2. Σχολικό σελίδα 29 
«Ως προς το βαθμό ανθεκτικότητας, τα γεωργικά προϊόντα μπορούν να διακριθούν σε: 
α. ευπαθή προϊόντα, τα οποία αλλοιώνονται σε μικρό χρονικό διάστημα, αμέσως μετά την 

παραγωγή τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια της συντήρησής τους σε χαμηλές 
θερμοκρασίες, όπως είναι το νωπό κρέας, το νωπό γάλα, ορισμένα φρούτα και λαχανικά, 

β.  διατηρήσιμα προϊόντα, που διατηρούνται για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα σε 
ελεγχόμενες ή όχι συνθήκες. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται προϊόντα όπως τα σιτηρά, τα 
όσπρια, τα αποξηραμένα φρούτα, το κατεψυγμένο κρέας, το συμπυκνωμένο γάλα, τα 
κατεψυγμένα λαχανικά, τα τυριά και τα αλλαντικά και γενικότερα τα μεταποιημένα 
προϊόντα.» 

 
Β3. Σχολικό σελίδα 47 
«Ο νόμος της φθίνουσας χρησιμότητας αναφέρει ότι όσο αυξάνεται η κατανάλωση ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος, κάθε επόμενη μονάδα του προϊόντος αυτού προσφέρει μικρότερη 
χρησιμότητα (ικανοποίηση) από την προηγούμενη μονάδα. Με άλλα λόγια, όσο αυξάνεται η 
κατανάλωση, η «οριακή χρησιμότητα» μειώνεται.» 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Σχολικό σελίδα 115 
Αναφέρουμε (6) από τις παρακάτω (8) κατηγορίες. 
α.  η αμοιβή ανθρώπινης εργασίας, 
β. η δαπάνη έργου μηχανημάτων, 
γ.  η αξία αναλώσιμων υλικών και προσφερόμενων υπηρεσιών, 
δ.  η απόσβεση κεφαλαίων, 
ε.  οι δαπάνες συντήρησης και επισκευών των κεφαλαίων, 
στ.  οι δαπάνες ασφαλίστρων, 
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ζ.  οι τόκοι κεφαλαίων, 
η.  το ενοίκιο εδάφους. 
 
Γ2. Σχολικό σελίδα 121 
«Ακαθάριστη πρόσοδος επιχείρησης ονομάζεται η συνολική αξία όλων των τελικών προϊόντων 
που παράγονται σε μια γεωργική επιχείρηση στη διάρκεια ορισμένης χρονικής περιόδου 
(ημερολογιακό ή γεωργικό έτος), συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αποζημιώσεων και 
επιδοτήσεων της παραγωγής.» 
 
Γ3. Σχολικό σελίδα 103 
 Το έδαφος 
 Οι έγγειες βελτιώσεις 
 Τα κτίσματα (αποθήκες, στάβλοι κτλ.) 
 Οι πολυετείς φυτείες (δενδρώνες, αμπελώνες, πολυετείς θάμνοι, δασικά δένδρα κτλ.) 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Σχολικό σελίδες 105 ‐106 
«Σε μικρού μεγέθους γεωργικές επιχειρήσεις, τη διευθυντική εργασία παρέχει ο αρχηγός και 
ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Με βάση την προσπάθεια που απαιτεί αυτή η εργασία, όπως 
περιγράφηκε προηγουμένως, προκύπτει ότι ο αρχηγός της επιχείρησης πρέπει να διαθέτει 
υψηλό επίπεδο γνώσεων (σε θέματα τεχνικών παραγωγής και οικονομίας) και σημαντικές 
πνευματικές ικανότητες αντίληψης και κατανόησης των εξελίξεων, όσον αφορά τις συνθήκες 
της αγοράς και του οικονομικού περιβάλλοντος που διαμορφώνει η αγροτική και η οικονομική 
πολιτική. Γενικότερα, ο αρχηγός της επιχείρησης θα πρέπει να διαθέτει τις γνώσεις και τις 
ικανότητες, για να αντιλαμβάνεται και να αντιδρά ορθολογικά στις μεταβολές του πλαισίου 
(περιβαλλοντικού, κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού), στο οποίο λειτουργεί η γεωργική 
επιχείρηση.» 
 
Δ2. Σχολικό σελίδα 156 
«Στο ενεργητικό περιλαμβάνονται το έδαφος, οι έγγειες βελτιώσεις, οι διάφορες κατασκευές, 
οι μόνιμες φυτείες, τα παραγωγικά αγροτικά ζώα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία και ο λοιπός 
εξοπλισμός, οι προκαταβολές καλλιέργειας ή εκτροφής, η «ηρτημένη εσοδεία», οι προμήθειες, 
τα αποθέματα πρώτων υλών και προϊόντων, οι πιστώσεις στους πελάτες και τα διαθέσιμα 
μετρητά.» 
Ενεργητικό = Καθαρή περιουσία + Υποχρεώσεις 
 
Δ3. Σχολικό σελίδα 166 
«Τα βασικά και κύρια λογιστικά βιβλία είναι το Βιβλίο Απογραφής, το Ημερολόγιο, το 
Καθολικό, το Βιβλίο Αποθήκης και το Βιβλίο Ταμείου.» 


