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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 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.  Η γεωργική εκμετάλλευση στηρίζεται, σχεδόν 
αποκλειστικά, στην εργασία των μελών της οικογένειας 
του παραγωγού .  

β.  Στον πλήρη ανταγωνισμό οι αγοραστές έχουν πάντα τη 
δυνατότητα να αγοράσουν από τους παραγωγούς που, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, έχουν χαμηλότερες 
τιμές.  

γ.  Τα  μέλη του Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού δεν 
ευθύνονται εξίσου για κάθε ζημιά που προκάλεσαν στον 
συνεταιρισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους .   

δ .  Βιώσιμη, γενικά, είναι μία επιχείρηση όταν παρουσιάζει 
κερδοφορία και ρευστότητα.  

ε .  Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της γεωργικής 
επιχείρησης, που βρίσκονται στην κατοχή της, αποτελεί 
το παθητικό της .  

Μονάδες 10 
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A2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3  από τη 
στήλη Α  και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της στήλης 
Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα 
γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.   

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. μόνιμο κεφάλαιο α. λιπάσματα 

2. ημιμόνιμο κεφάλαιο β. εργασία 

3. αναλώσιμο κεφάλαιο γ. έδαφος 

  δ. εργαλεία 
 

Μονάδες 9  

Α3.  Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα α, β, γ καθεμίας από 
τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα, έναν από τους αριθμούς 
1 έως 6 που αντιστοιχεί στη λέξη, η οποία συμπληρώνει 
σωστά την πρόταση. Σημειώνεται ότι τρεις (3) από τις 
παρακάτω λέξεις θα περισσέψουν. 

1. χαμηλή 2. θετικό 3. λιγότερα 

4. υψηλή 5. περισσότερα 6. αρνητικό 

 

α. Η τιμή της ελαστικότητας της ζήτησης έχει ____________ 
πρόσημο, δεδομένου ότι η τιμή και η ζητούμενη ποσότητα 
κινούνται αντίστροφα.  

β. Αν το προϊόν δημιουργεί κάποια εξάρτηση ή συνήθεια, η 
ελαστικότητα της ζήτησης είναι  _______________.  

γ.  Όσο _________________ υποκατάστατα προϊόντα είναι 
διαθέσιμα στην αγορά, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η 
ελαστικότητα ζήτησης ενός προϊόντος.  

Μονάδες 6  
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. α)  Τι είναι οι «συντελεστές παραγωγής» (μον. 4); 

β)  Από ποιον ρυθμίζεται ο βαθμός συμμετοχής τους στην 
παραγωγή (μον. 2); 

γ) Να αναφέρετε, ονομαστικά, τρείς (3) συντελεστές της 
γεωργικής παραγωγής (μον. 3). 

Μονάδες 9  

 
Β2.  Με ποιους τρόπους γίνεται, συνήθως, η ταξινόμηση των 

παραγωγικών δαπανών; 
Μονάδες 6  

 
Β3. α)  Ποια είναι τα βασικά και κύρια λογιστικά βιβλία (μον. 5); 

β)  Ποιο είναι το σημαντικότερο λογιστικό βιβλίο (μον. 2) και 
γιατί (μον. 3); 

Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται για τη διάκριση των υλικών 

γεωργικών προϊόντων σε κατηγορίες;  
Μονάδες 5  

 
Γ2. α) Τι μετράει η «ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή» 

(μον. 2);  

β) Να γράψετε τον τύπο με τον οποίο υπολογίζεται (μον. 2) και 
να επεξηγήσετε τα σύμβολα (μον.4). 

Μονάδες 8  
 
Γ3. α)  Τι ονομάζεται ακαθάριστη πρόσοδος επιχείρησης (μον. 4);  

β) Ποια γεωργικά προϊόντα ονομάζονται τελικά και ποια 
ενδιάμεσα (μον. 8); 

Μονάδες 12 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  Ένας παραγωγός είναι ιδιοκτήτης μίας μικρής γεωργικής 
εκμετάλλευσης με καλλιέργεια 50 στρέμματα μηλιές. Εκτός από 
τον παραγωγό, στην εκμετάλλευση απασχολούνται ο γιος του 
και δύο εποχικοί εργάτες, κατά την περίοδο συγκομιδής των 
μήλων. Η γεωργική εκμετάλλευση διαθέτει μία αποθήκη, 
διάφορα εργαλεία και αναλώσιμα υλικά. Κατά την προηγούμενη 
καλλιεργητική περίοδο πραγματοποιήθηκαν στη γεωργική 
εκμετάλλευση οι παρακάτω παραγωγικές δαπάνες: 

1. Αμοιβή οικογενειακής εργασίας 

2.  Αμοιβή εργασίας εποχικών εργατών 

3.  Ενοίκιο εδάφους 
4. Απόσβεση κεφαλαίων (αποθήκης και γεωργικών 

εργαλείων) 
5.  Συντήρηση κεφαλαίων (αποθήκης και γεωργικών 

εργαλείων) 

6.  Αξία αναλώσιμων υλικών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα).  

α)  Ποιες από τις παραπάνω παραγωγικές δαπάνες της 
γεωργικής εκμετάλλευσης είναι σταθερές και ποιες 
μεταβλητές;  Κάθε δαπάνη να χαρακτηριστεί μια φορά 
(μον. 6).  

β)  Ποια από τις δύο κατηγορίες δαπανών (σταθερές ή 
μεταβλητές) μπορεί να μειώσει ο παραγωγός σε σύντομο 
χρονικό διάστημα για να αυξηθούν τα κέρδη της γεωργικής 
επιχείρησης (μον. 1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 
(μον. 2).  

γ)  Ποια άλλη μορφή εργασίας προσφέρει στη γεωργική 
επιχείρηση ο ιδιοκτήτης παραγωγός, εκτός από τη 
χειρωνακτική εργασία (μον. 1);  

δ) Ποια μέθοδος γεωργικής λογιστικής αρμόζει στην 
παραπάνω γεωργική επιχείρηση οικογενειακής μορφής 
και γιατί (μον. 2);  

Μονάδες 12 
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Δ2. Μία οικογενειακή γεωργική επιχείρηση ασχολείται με την 
παραγωγή τομάτας την οποία μεταποιεί, τυποποιεί και διαθέτει 
στην τοπική αγορά ως τοματοχυμό. 

α) Να αναφέρετε τέσσερις (4) μεταβλητές που θα επηρεάσουν 
την τιμή πώλησης του τοματοχυμού (μον. 4);  

β)   Το τελευταίο διάστημα η επιχείρηση καταγράφει αλλαγές 
στη ζήτηση των προϊόντων της στην τοπική αγορά. Να 
αναφέρετε τέσσερις (4) παράγοντες που μπορεί να την 
επηρεάζουν (μον. 4).  

γ) Η επιχείρηση θέλει να κάνει αποτίμηση (εκτίμηση) των 
περιουσιακών της στοιχείων. Ποιες είναι οι επικρατέστερες 
μέθοδοι εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων (μον. 3); Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει οικονομική σταθερότητα, ποια 
μέθοδο θα εφαρμόσει η επιχείρηση (μον. 2); 

  Μονάδες 13 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 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. Δεν 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. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

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

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


