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 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΡΙΤΗ  12  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΘΕΜΑ Α  
Α1. α. Σωστό, β. Λάθος,   γ. Σωστό,    δ. Σωστό,      ε. Λάθος.  
 
Α2.  1  γ,  2  α,  3  β, 2  στ,  1  δ.  
 
ΘΕΜΑ Β  
Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  99 

Οι «συντελεστές παραγωγής» είναι εκείνοι οι παράγοντες που 
βρίσκονται σε περιορισμένη ποσότητα και, συνδυαζόμενοι, 
συντελούν στην παραγωγή των διαφόρων προϊόντων. Ο 
βαθμός συμμετοχής τους ρυθμίζεται από τον επιχειρηματία-
παραγωγό. Οι συντελεστές της γεωργικής παραγωγής είναι η 
εργασία, το κεφάλαιο και το έδαφος. Ως ιδιαίτερος συντελεστής 
παραγωγής μπορεί να θεωρηθεί η εργασία διεύθυνσης της 
επιχείρησης. 

 
Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  29 

Ως προς τη μορφή κατανάλωσης, τα γεωργικά προϊόντα 
διακρίνονται σε: 
α) νωπά προϊόντα, τα οποία και καταναλώνονται σε σύντοµο 

χρονικό διάστημα, μετά την παραγωγή τους, χωρίς να τούς 
γίνονται ιδιαίτερες επεξεργασίες, όπως είναι τα φρούτα και 
λαχανικά, τα αβγά κτλ., και 

β) μεταποιημένα προϊόντα, που προέρχονται από την 
επεξεργασία των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων, όπως 
είναι η ζάχαρη, το κρασί, το ψωμί, το ελαιόλαδο, τα τυριά, οι 
µαρµελάδες, τα αλλαντικά κ.ά. (επιλέγω  3) 
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Β3. Σχολικό βιβλίο σελίδες  156, 157 
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της γεωργικής 
επιχείρησης που βρίσκονται στην κατοχή της, ανεξάρτητα από 
την προέλευσή τους ή τον τρόπο απόκτησής τους, αποτελεί το 
ενεργητικό της. Έτσι, 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 
 

ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  88 

Μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού μπορεί να γίνουν: 
 Φυσικά πρόσωπα που έχουν πλήρη ικανότητα για 

δικαιοπραξία και απασχολούνται σε οποιοδήποτε κλάδο ή 
δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας, και 

 Νομικά πρόσωπα που έχουν ως σκοπό τους την άσκηση 
επιχείρησης αγροτικής παραγωγής, εφόσον προβλέπεται στο 
καταστατικό του συνεταιρισμού η συμμετοχή νομικών προσώπων. 

Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδες  18-19   
Στα κοινωνικά προβλήματα περιλαμβάνονται: 
 Η ηλικιακή σύνθεση των Ελλήνων αρχηγών των 

παραδοσιακών γεωργικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων 
- οι περισσότεροι από αυτούς είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 
55 ετών και µόνο ελάχιστοι (7%) έχουν ηλικία μέχρι 35 ετών -  

 Το χαμηλό εκπαιδευτικό και γενικά μορφωτικό επίπεδο των 
Ελλήνων αρχηγών- γεωργών, όπως και το χαμηλό επίπεδο 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισής τους. 
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Τα παραπάνω προβλήματα έχουν ως αποτέλεσμα: 
 Την αδυναμία επιλογής των πλέον προσοδοφόρων κλάδων 

παραγωγής 
 Την εμμονή σε παρωχημένες τεχνικές, κοινωνικές αντιλήψεις 

και συνήθειες, που πηγάζουν από τα ήθη και έθιμα κάθε 
περιοχής, και 

 Την απόκτηση µη ικανοποιητικού εισοδήματος. 
Γ3. Σχολικό βιβλίο σελίδα  66 

Οι μορφές αγοράς κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 πλήρης (τέλειος) ή ελεύθερος ανταγωνισμός, 
 μονοπώλιο, 
 μονοπωλιακός ανταγωνισμός, 
 ολιγοπώλιο. 
Οι τελευταίες τρεις μορφές αγοράς συνήθως ονομάζονται 
«ατελείς αγορές», αφού οι επιχειρήσεις μπορούν να 
επηρεάσουν πλήρως ή μερικώς την τιμή του προϊόντος.  
 

ΘΕΜΑ Δ   
Δ1. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης ξένων 

κεφαλαίων και αμειβόμενης εργασίας τρίτων η αγροτική 
επιχειρηματική δραστηριότητα που θα μπορούσε να αναπτυχθεί 
είναι η γεωργική εκμετάλλευση, που χρησιμοποιεί αναλογικά 
λιγότερο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και εργασία μελών της 
οικογένειας. 

 
Κέρδος = Ακαθάριστη πρόσοδος επιχείρησης – Σύνολο παραγωγικών δαπανών επιχείρησης 

 
Αυτή η αγροτική δραστηριότητα θα καταγράψει κέρδος εάν το 
παραπάνω αποτέλεσμα είναι θετικό, ενώ σε αντίθετη περίπτωση 
θα έχουμε ζημίες. 
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Δ2. Ο πίνακας αυτός είναι πίνακας του βιβλίου απογραφής. 
 
Σχολικό βιβλίο σελίδες  166, 167 
i) Η μέθοδος του κόστους κατασκευής ή αντικατάστασης, που  η 

εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων βασίζεται στο 
κόστος τους, δηλαδή στον υπολογισμό των δαπανών που 
γίνονται για τη δημιουργία κάθε περιουσιακού στοιχείου.           
Αν επικρατεί οικονομική σταθερότητα (σταθερότητα τιμών), τότε 
η αξία μειώνεται κατά το ποσό της φθοράς, που μπορεί να έχει 
προκληθεί, ή της απόσβεσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
οικονομική σταθερότητα εφαρμόζεται η μέθοδος του κόστους 
ανακατασκευής. 

 
ii) Η μέθοδος της τρέχουσας τιμής αγοράς και πώλησης.  

Αυτή θεωρείται η πλέον αντικειμενική και διαδεδομένη μέθοδος 
εκτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, αφού 
στηρίζεται στις διαμορφούμενες τιμές αγοράς και πώλησής τους, 
βάσει της προσφοράς και της ζήτησης.  

 
iii) Η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης της προσόδου.  

Στην περίπτωση αυτή γίνεται αναγωγή του οικονομικού 
αποτελέσματος (πρόσοδος) στην πηγή που το διαμόρφωσε.  


