
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ  2019 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΠΕΝΤΕ  (5) 

 

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 .  Το ολιγοπώλιο  είναι μία από τις πιο συνηθισμένες  
μορφές αγοράς  στον κλάδο των τροφίμων .  

β .  Μια μεταβολή στη ζήτηση ενός αγαθού προέρχεται  
πάντα από μεταβολή στην τιμή του .  

γ .  Ακαθάριστη πρόσοδος ονομάζεται  η συνολική αξία  
όλων των ενδιάμεσων προϊόντων που παράγονται  σε 
μία γεωργική επιχείρηση κατά τη διάρκεια  ορισμένης  
χρονικής περιόδου .   

δ .  Μια γεωργική  επιχείρηση κάθετης ολοκλήρωσης 
αναλαμβάνει  τα στάδια παραγωγής , μεταποίησης  και 
εμπορίας  αγροτικών προϊόντων ή δύο από τα στάδια 
αυτά .  

ε .  Στην απλογραφική μέθοδο , σε κάθε συναλλαγή 
ενεργοποιούνται  δύο τουλάχιστον λογαριασμοί , με 
ισόποσες  ταυτόχρονες  εγγραφές  μία ως χρέωση και 
μία ως πίστωση .  

Μονάδες 15 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 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. Υπεραπασχόληση ή 

χρησιμοποίηση εξωτερικής 
εργασίας 

α. Ο βαθμός απασχόλησης είναι100% 

2. Υποαπασχόληση β. Καφές και ζάχαρη 
3. Πλήρης απασχόληση  γ. Χρησιμοποιούμενη εργασία 

μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη  
4. Συμπληρωματικά 

προϊόντα 
δ. Υποκατάστατα αγαθά 

5. Θετική σταυροειδής 
ελαστικότητα ζήτησης 

ε. Χρησιμοποιούμενη εργασία 
μικρότερη από τη διαθέσιμη  

  στ. Αγαθά πολυτελείας 
 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ  Β 

Β1. Ποια κεφαλαιουχικά αγαθά περιλαμβάνει το ημιμόνιμο ή 
ημιπάγιο κεφάλαιο; (μον. 6)  
Να αναφέρετε ένα (1) παράδειγμα για κάθε περίπτωση.  

(μον. 3) 
Μονάδες 9 

Β2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις κατηγορίες στις οποίες 
διακρίνονται τα γεωργικά προϊόντα ανάλογα με τον 
βαθμό ανθεκτικότητάς τους . (μον . 4). Να γράψετε δύο (2) 
παραδείγματα για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές 
(μον . 4). 

Μονάδες 8 

Β3. α) Τι είναι η «αποτελεσματική ζήτηση»; (μον. 3)  
 β) Τι λέει ο «νόμος της φθίνουσας χρησιμότητας»; (μον.5) 

Μονάδες 8 
 

 
 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ  Γ 
Γ1. α) Τι είδους φορείς είναι οι διεπαγγελματικές οργανώσεις 

(μον. 2) και ποιοι μπορεί να είναι μέλη τους; (μον. 3) 
 β) Να αναφέρετε τρεις (3) από τις προϋποθέσεις με τις 

οποίες επιτυγχάνεται η οικονομική βιωσιμότητα ενός 
αγροτικού συνεταιρισμού. (μον. 6) 

Μονάδες 11 

Γ2. Εξηγήστε πώς επηρεάζεται η προσφορά αγροτικών 
προϊόντων από την αύξηση στο κόστος παραγωγής τους, 
όταν οι άλλοι παράγοντες παραμένουν αμετάβλητοι. 

Μονάδες 5 

Γ3. Να διατυπώσετε τα οικονομικά προβλήματα της ελληνικής 
γεωργίας (μον. 6), τα αποτελέσματά τους (μον. 2) και τη 
συνέπειά τους για τις παραδοσιακές γεωργικές επιχειρήσεις. 
(μον. 1) 

Μονάδες 9 
 
ΘΕΜΑ  ∆ 
∆1. Έχετε αναλάβει τη διαχείριση μιας σύγχρονης γεωργικής 

επιχείρησης. ∆ιαπιστώνετε ότι τα κέρδη της τρέχουσας 
περιόδου προβλέπονται μειωμένα.  
α) Να εξηγήσετε ποια κατηγορία παραγωγικών δαπανών θα 
μειώσετε, έτσι ώστε να αυξηθούν τα κέρδη της επιχείρησης 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. (μον. 7)  
β) Να επιλέξετε ποιες από τις παρακάτω δαπάνες μπορείτε 
να μειώσετε για να επιτύχετε τον στόχο σας (μον. 4): 
-αξία φυτοφαρμάκων 
-ενοίκιο εδάφους 
-ασφάλιστρα εγκαταστάσεων 
-αξία καυσίμων 
-αμοιβή μόνιμου προσωπικού 
-απόσβεση κεφαλαίου 
-έξοδα μεταφορικών 
-αξία ζωοτροφών 

Μονάδες 11 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

∆2. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει λογιστικές εγγραφές 
γεωργικής επιχείρησης που αφορούν είδος πρώτης ύλης 
(ζωοτροφή)  

 

Εισαγωγή Εξαγωγή 

Ημ/νία Προέλευση 
Ποσότητα 

(κιλά ή 
μονάδες) 

Ημ/νία Λογαριασμός 
Ποσότητα 

(κιλά ή 
μονάδες) 

1/1/2019 Απογραφή 600 5/1/2019  Αγελάδες 400 

7/1/2019 Αγορά 100 8/1/2019 Πρόβατα 200 

12/1/2019 Αγορά 200 31/1/2019 Υπόλοιπο 300 

31/1/2019 Σύνολο 900 31/1/2019 Σύνολο 900 

  

 α) Να αναφέρετε σε ποιο λογιστικό βιβλίο αποτυπώνονται 
οι παραπάνω εγγραφές. (μον. 4) Αιτιολογήστε την απάντησή 
σας. (μον. 6) 

 β) Να αναφέρετε με ποια άλλα λογιστικά βιβλία συνδέεται 
το βιβλίο αυτό. (μον. 4) 

Μονάδες 14 

 

  



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο 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, μόνο με μπλε 
ή μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης. 

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

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

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


