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ΘΕΜΑ  Β 
Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  17 

 Ο μεγάλος αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων - περίπου 
817.000 - που δραστηριοποιούνται στη μικρή σχετικά έκταση 
γεωργικής γης της Ελλάδας. Αποτέλεσμα είναι το μικρό 
στρεμματικό μέγεθος της μέσης γεωργικής εκμετάλλευσης (η μέση 
έκταση είναι 44 στρέμματα, ενώ στις χώρες της Ε.Ε. είναι 181 
στρέμματα). 
 Ο πολυτεμαχισμός κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης, αφού η μέση 
γεωργική εκμετάλλευση αποτελείται από 6-7 αγροτεμάχια. 
 Η χαμηλή αναλογία των εκτάσεων που αρδεύονται (περίπου 33%). 
 Η ανεπαρκής γενικά υποδομή του αγροτικού χώρου (π.χ. 
αγροτικοί δρόμοι). 

Β2. 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, το έδαφος και η εργασία διεύθυνσης της επιχείρησης. 

Β3. Σχολικό βιβλίο σελίδες  61-62  
 Μεταβολές στο κόστος παραγωγής, 
 Μεταβολές στις τιμές συνδεόμενων προϊόντων, 
 Μεταβολές στις καιρικές συνθήκες, 
 Προβλέψεις για τις μελλοντικές συνθήκες της αγοράς, 
 Μεταβολές στην έμμεση φορολογία και στις επιδοτήσεις. 



 

 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδες  21-22  αναφέρουμε ένα μόνο παράδειγμα 

 Επιχειρήσεις που παράγουν γεωργικά προϊόντα φυτικής ή ζωικής 
προέλευσης (σιτηρά, βαμβάκι, ελιές, γάλα, κρέας κτλ.) 
 Επιχειρήσεις που μεταποιούν, τυποποιούν και συσκευάζουν τα 
γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τον πρωτογενή τομέα 
(βιομηχανίες ζυμαρικών, βιομηχανίες γάλακτος, βιομηχανίες 
χυμών, κτλ.). 
 Επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα προϊόντα των γεωργικών 
επιχειρήσεων των δυο προηγούμενων κατηγοριών 
(χονδρεμπορικές επιχειρήσεις κηπευτικών, φρούτων, κρεάτων 
κτλ.). 

 
Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδες  26-27 

 Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (Χ.Γ.Ε.) των επιχειρήσεων 
του πρωτογενούς τομέα, μετρούμενη σε στρέμματα. Πρόκειται για 
το σύνολο των ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων εκτάσεων της 
γεωργικής γης (καλλιεργούμενη γη και γη σε αγρανάπαυση), των 
βοσκότοπων και των δασών που διαχειρίζεται η επιχείρηση. 
 Ο αριθμός των παραγωγικών ζώων των επιχειρήσεων του 
πρωτογενούς τομέα, μετρούμενος σε ζωικές μονάδες.  
 Το οικονομικό μέγεθος, που μετράται για τις γεωργικές 
επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα µε το διαμορφούμενο 
ακαθάριστο κέρδος, ενώ για τις επιχειρήσεις του δευτερογενούς ή 
τριτογενούς τομέα µε το ύψος της ετήσιας αξίας πωλήσεων 
(τζίρος). 
 Η αξία του επενδυμένου κεφαλαίου των επιχειρήσεων. 
 Η απασχόληση στις γεωργικές επιχειρήσεις (του πρωτογενούς, 
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα), η οποία μετράται σε ετήσιες 
μονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.). 

 
Γ3. Σχολικό βιβλίο σελίδα  161 

 η μέθοδος του κόστους κατασκευής ή αντικατάστασης, 
 η μέθοδος της τρέχουσας τιμής αγοράς και πώλησης, 
 η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης της προσόδου. 

 
  



 

 

ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Σχολικό βιβλίο σελίδες  19-20  επιλέγουμε  6  

 αξιοποίηση της ποικιλίας των κλιματικών και εδαφικών συνθηκών, 
 ενδυνάμωση του ρόλου των νέων γεωργών, 
 ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των καλλιεργειών και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, 
 ανάπτυξη δραστηριοτήτων συμπληρωματικού εισοδήματος, όπως 
αυτές που σχετίζονται µε την προσφορά υπηρεσιών αναψυχής και 
φιλοξενίας στην ύπαιθρο (αγροτουρισμός και λοιπές μορφές 
εναλλακτικού τουρισμού), προετοιμασία για την αξιοποίηση της 
αυξημένης ζήτησης μεσογειακών προϊόντων (μεσογειακή 
διατροφή), που θα προέλθει από τη διεύρυνση της Ε.Ε. µε την 
ένταξη χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης 
 επαγγελματική κατάρτιση των νέων αγροτών, 
 αύξηση της παραγωγής προϊόντων ποιότητας, 
 αποτελεσματική τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία των 
αγροτικών προϊόντων. 

 
Δ2. Σχολικό βιβλίο σελίδες  122,129 

  Το κέρδος της γεωργικής επιχείρησης υπολογίζεται µε την 
αφαίρεση του συνόλου των παραγωγικών δαπανών της γεωργικής 
επιχείρησης από την ακαθάριστη πρόσοδο της επιχείρησης. 
  Ρευστότητα είναι η δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί 
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, όπως την πληρωμή μισθών 
και ημερομισθίων, την εξόφληση δόσης δανείου, την πληρωμή 
φόρων, την εξόφληση προμηθευτών κτλ. Για την ικανοποίηση των 
υποχρεώσεων αυτών η επιχείρηση πρέπει να έχει στην διάθεσή της 
ανάλογα μετρητά (ρευστά διαθέσιμα). 
  Η κερδοφορία δεν εξασφαλίζει απαραίτητα τη ρευστότητα της 
επιχείρησης, επειδή ορισμένες δαπάνες (π.χ. οι αποσβέσεις) δεν 
καταβάλλονται σε μετρητά αλλά και γιατί συχνά οι πωλήσεις 
προϊόντων, καθώς και οι αγορές πρώτων υλών, δεν γίνονται τοις 
μετρητοίς αλλά επί πιστώσει. 
 


