
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ 

(ΟΜΑ∆Α A΄) 
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  (ΟΜΑ∆Α Β΄) 
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

ΘΕΜΑ  Α 

Α1 . Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, 
γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση 
είναι λανθασμένη . 

α .  H επιχειρηματική  δραστηριότητα στον αγροτικό  
χώρο παίζει  σημαντικό  ρόλο στην οικονομία , την 
κοινωνία και το περιβάλλον .  

β .  Οι σταθερές  δαπάνες  αντιστοιχούν στους 
μεταβλητούς συντελεστές  παραγωγής .   

γ .  Στο Βιβλίο Ταμείου καταγράφεται  η κίνηση των 
προμηθειών και των πρώτων υλών που 
διακινούνται  μέσω της αποθήκης .   

δ .  Σε γεωργικές  επιχειρήσεις  μικρού μεγέθους τη 
διευθυντική εργασία  παρέχει ο αρχηγός και  
ιδιοκτήτης της επιχείρησης .   

ε . Όταν οι καιρικές  συνθήκες  είναι ευνοϊκές , τότε οι  
αποδόσεις  σε γεωργικά  προϊόντα είναι μικρές .  

Μονάδες 15 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

A2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 
από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, 
δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση . 
Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα 
περισσέψει .   

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
1. Απογραφή α. Ευπαθές προϊόν
2. Έδαφος β. Καμπύλη ζήτησης
3. Νωπό γάλα γ. Καταγραφή και καταμέτρηση 

όλων των περιουσιακών στοιχείων 
της επιχείρησης και αποτίμηση της 
αξίας τους 

4. Νόμος της ζήτησης δ. Συντελεστής παραγωγής 
5. ∆ιοικητικό Συμβούλιο ε. Κοινωνικά προβλήματα 
  στ. Όργανο διοίκησης αγροτικού 

συνεταιρισμού 
 

Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ποιες είναι οι δύο (2) κατηγορίες στις οποίες 
διακρίνονται τα γεωργικά προϊόντα, ανάλογα με την 
προέλευσή τους; Να αναφέρετε δύο (2) παραδείγματα 
για κάθε κατηγορία .  

Μονάδες 8 

Β2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τέσσερις (4) από τους οκτώ 
(8) παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη ζήτηση των 
αγροτικών προϊόντων.  

Μονάδες 8 

Β3. Ποιες είναι, ονομαστικά, οι τρεις (3) πιο συνηθισμένες 
μέθοδοι γεωργικής λογιστικής ; 

Μονάδες 9 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Ποιες είναι οι τρεις (3) βαθμίδες στις οποίες 
διακρίνονται οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις 
(Α .Σ.Ο .); (μονάδες 6) ∆ώστε από ένα παράδειγμα για 
κάθε βαθμίδα . (μονάδες 3) 

Μονάδες 9 

Γ2. Ποιες είναι οι τρεις (3) κατηγορίες στις οποίες 
διακρίνεται ο ισολογισμός μιας γεωργικής επιχείρησης ; 

Μονάδες 6 

Γ3. Πότε υπάρχει καθαρό μονοπώλιο ; Να αναφέρετε, 
ονομαστικά, δύο (2) από τις τέσσερις (4) κατηγορίες 
εμποδίων που υπάρχουν στην είσοδο των νέων 
επιχειρήσεων, σε κλάδους όπου υπάρχει μονοπώλιο .  

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις τρεις (3) κατηγορίες 
στις οποίες διακρίνονται τα κεφαλαιουχικά αγαθά 
(μονάδες 3). Σε ποια κατηγορία κεφαλαιουχικών 
αγαθών ανήκει κάθε ένα από τα παρακάτω αγαθά ; 
(μονάδες 12) 

1. πολυετείς φυτείες 
2. ζωικό κεφάλαιο 
3. σπόροι 
4. κτίσματα 
5. λιπάσματα 
6. μηχανήματα 

Μονάδες 15 
∆2. Είστε ο υπεύθυνος μιας σύγχρονης γεωργικής 

επιχείρησης . Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα πέντε 
(5) βασικότερα θέματα τα οποία αφορούν στην ηθική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη της επιχείρησής 
σας ;  

Μονάδες 10 
  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα 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. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο 

στυλό ανεξίτηλης μελάνης.  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι αποδεκτή. 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
7. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


