
 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  HMEΡΗΣΙΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2016  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤH ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ-ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 

ΘΕΜΑ Α  
Α1.  α. Σωστό, β. Λάθος, γ. Σωστό, δ. Λάθος, ε. Λάθος.  
Α2.  1 – δ,      2 – γ,    3 – β, 4 – α,  5 – στ.  
 

ΘΕΜΑ Β  
Β1.  Σχολικό βιβλίο σελίδες  16-17   επιλέγω 4 από τα παρακάτω 

• βοοτροφία 
• αιγοπροβατοτροφία 
• χοιροτροφία 
• μόνοπλα 
• πτηνοτροφία 
• κονικλοτροφία 
• θηρηματοπονία 
• γουνοφόρα ζώα 
• σαλιγκαροτροφία 
• μελισσοκομία 
• σηροτροφία 
• υδατοκαλλιέργειες 

Β2.  Σχολικό βιβλίο σελίδα  95 
Η μεγάλη κοιλία, ο κεκρύφαλος, ο ένιχος ή βίβλος και το ήνυστρο. 

B3. Σχολικό βιβλίο σελίδα  410 
Χωρητικότητα ή βοσκοϊκανότητα ονομάζουμε τη δυνατότητα 
που έχει ο βοσκότοπος να εξασφαλίζει τροφή σε ορισμένο 
αριθμό ζώων και για ορισμένο διάστημα, χωρίς να βλάπτεται. 
Τρέχουσα βοσκοϊκανότητα ονομάζουμε αυτή που έχει σήμερα 
ο βοσκότοπος. 
Μέγιστη δυνατή βοσκοϊκανότητα λέμε αυτή που θα μπορούσε 
να έχει αν βελτιωνόταν μέχρι το ανώτερο δυνατό σημείο για 
κάθε τόπο. 



 
 
ΘΕΜΑ Γ  
 
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  23 
 κοινωνικά προβλήματα 
 τεχνολογικά προβλήματα 
 οικονομικά προβλήματα 
 υγειονομικά προβλήματα 
 περιβαλλοντικά προβλήματα 

 
Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  68 

α) με βάση το βαθμό χρησιμοποίησης των διαφόρων 
συντελεστών παραγωγής : 
 εντατικό σύστημα 
 εκτατικό σύστημα 
 ημιεντατικό σύστημα 
 

β) με βάση την πιστοποίηση του παραγόμενου προϊόντος: 
 συστήματα συμβατικής εκτροφής  
 συστήματα βιολογικής εκτροφής 
 συστήματα βοείου-μοσχαρίσιου κρέατος ποιότητας 

 
Γ3.  Σχολικό βιβλίο σελίδα  331 
 
 Τα τριχοπρόβατα που όλο το σώμα τους καλύπτεται από 

καλυπτήριες τρίχες. 
 Τα αναμεικτόμαλλα που το μαλλί τους αποτελείται στο 

μεγαλύτερο ποσοστό από αγανώδεις τρίχες ανακατωμένες 
με εριότριχες. 

 Τα ομοιόμαλλα που το μαλλί τους αποτελείται σχεδόν 
αποκλειστικά από εριότριχες και λίγες αγανώδεις τρίχες. 

 Τα μερινόμαλλα που το μαλλί τους αποτελείται από πυκνές 
εριότριχες. 

 



 

 

 
ΘΕΜΑ Δ  
 
Δ1. Σχολικό βιβλίο σελίδες  199-200 

 Έγκριση μελέτης χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων και 
έγκριση της διάθεσης των αποβλήτων στον προτεινόμενο 
αποδέκτη. 
 Προέγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αξιολόγηση 
αυτών. 
 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 
 Άδεια ίδρυσης. 
 Οικοδομική άδεια. 
 Άδεια λειτουργίας. 
 

Δ2. α) Σχολικό βιβλίο σελίδα  256 
Μεταποίηση ενός πρωτογενούς προϊόντος ονομάζεται η 
μετατροπή του σε άλλη μορφή προϊόντος. 
 

β) Σχολικό βιβλίο σελίδα  256 
 Η παραγωγή νέων προϊόντων, που ικανοποιούν καλύτερα 

υπάρχουσες ανάγκες των καταναλωτών ή νέες ανάγκες τους. 
 Η αύξηση της διάρκειας συντήρησης των προϊόντων. 
 Η μείωση του όγκου ή του βάρους ή και των δύο ενός 

προϊόντος, με ανάλογη μείωση του κόστους μεταφοράς και 
αποθήκευσης του μεταποιημένου προϊόντος. 

 Η αύξηση του εισοδήματος των εκτροφέων, λόγω αύξησης 
της πωλούμενης ποσότητας από τα προϊόντα τους. 

 Η δημιουργία πρόσθετης απασχόλησης και εισοδήματος 
στις περιοχές που εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας-
μεταποίησης πρωτογενών προϊόντων. 

 
 


