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ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. 

 Ως προς την προέλευσή τους, τα γεωργικά προϊόντα διακρίνονται σε : 

 φυτικά προϊόντα  

 ζωικά προϊόντα  

Απαντήσεις πανελληνίων θεμάτων Σύγχρονων Γεωργικών 

Επιχειρήσεων Γ΄ΕΠΑΛ 

 10-06-2017 
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Φυτικά προϊόντα είναι φρούτα και λαχανικά, ζωικά προϊόντα είναι είδη κρέατος και 

γάλακτος.     

 

 

B2.  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση είναι : 

 οι μεταβολές στο διαθέσιμο εισόδημα. Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος 

οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για πολλά αγροτικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

 οι μεταβολές στις τιμές των υποκατάστατων προϊόντων. Αύξηση στην τιμή 

ενός αγροτικού προϊόντος θα οδηγήσει στη μείωση της ζητούμενης 

ποσότητας αυτού του προϊόντος και αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του 

υποκατάστατου.    

 οι μεταβολές στον καιρό ή στην εποχή. Υπάρχουν αγαθά των οποίων η 

ζήτηση αυξάνεται ορισμένες εποχές είτε λόγω εθίμων , είτε λόγω καιρικών 

συνθηκών.  

 

 

Β3. 

Τέσσερις βασικές κατηγορίες παραγωγικών δαπανών είναι:  

1. η αμοιβή ανθρώπινης εργασίας 

2. το ενοίκιο εδάφους 

3. οι τόκοι κεφαλαίων 

4. οι δαπάνες ασφαλίστρων 

 

ΘΕΜΑ Γ   

 

Γ1. Τα εγγειοδιαρθρωτικά  προβλήματα που παρουσιάζει η ελληνική γεωργία είναι  

τα εξής: 

α) ο μεγάλος αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται 

στη μικρή σχετικά έκταση γεωργικής γης της Ελλάδας.  

β) ο πολυτεμαχισμός κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης, αφού η μέση γεωργική 

εκμετάλλευση αποτελείται από 6-7 αγροτεμάχια 

γ) η χαμηλή αναλογία των εκτάσεων που αρδεύονται  

δ) η ανεπαρκής υποδομή του αγροτικού χώρου 
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Γ2. 

Οι προϋποθέσεις για ευνοϊκή προοπτική της ελληνικής γεωργίας είναι : 

1. αξιοποίηση της ποικιλίας των κλιματικών και εδαφικών συνθηκών, 

2. ενδυνάμωση του ρόλου των νέων γεωργών, 

3. επαγγελματική κατάρτιση των νέων αγροτών, 

4. αποτελεσματική τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών 

προϊόντων.   

 

Γ3. 

Οι τρεις επικρατέστερες μέθοδοι εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των  

γεωργικών επιχειρήσεων είναι : 

1. μέθοδος του κόστους κατασκευής ή αντικατάστασης, 

2. μέθοδος της τρέχουσας τιμής αγοράς και πώλησης, 

3. η μέθοδος κεφαλαιοποίησης της προσόδου. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. 

Οι συντελεστές παραγωγής διακρίνονται σε τρεις περιπτώσεις ανάλογα με το 

βαθμό χρησιμοποίησής του. Έτσι διακρίνονται σε : 

 συντελεστές που χρησιμοποιούνται εξολοκλήρου όπως τα λιπάσματα, 

 συντελεστές που χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία φορές, οι οποίοι 

φθείρονται σταδιακά σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους όπως 

τα μηχανήματα και 

 συντελεστές που χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία φορά, αλλά δεν 

φθείρονται όπως το έδαφος. 

Δ2. 

Τα κύρια λογιστικά βιβλία είναι το βιβλίο απογραφής, το ημερολόγιο, το καθολικό, 

το βιβλίο αποθήκης και το βιβλίο ταμείου. Το σημαντικότερο από αυτά είναι το 

καθολικό γιατί τα στοιχεία που εγγράφονται σε αυτό επιτρέπουν όχι μόνο τη 

λεπτομερή οικονομική ανάλυση των κλάδων εκμετάλλευσης ,τις μεταβολές των 

περιουσιακών στοιχείων, αλλά και των υπολογισμό του οικονομικού 

αποτελέσματος. 
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Δ3. 

1- καταβαλλόμενη 

2- μη καταβαλλόμενη 

3- μη καταβαλλόμενη 

4- καταβαλλόμενη 

5- καταβαλλόμενη 

ΣΧΟΛΙΑ 

Τα θέματα στο μάθημα των σύγχρονων γεωργικών επιχειρήσεων ήταν απλά, 

κατανοητά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες για μαθητές που είχαν μελετήσει όλη την 

ύλη του μαθήματος. 

 

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  

 

Κολοβού Κατερίνα  

Γεωπόνος 

 

 


