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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
 ΘΕΜΑ Α  
Α1.  α. Σωστό  

β. Σωστό  
γ. Λάθος  
δ. Λάθος  
ε. Σωστό (σελίδα 89)  

 

A2. 1 – β,  2 – γ,  3 – α, 4 – ε. 
 
A3. γ 
 
ΘΕΜΑ Β  
Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 114  

Οι δαπάνες που γίνονται για την παραγωγή ενός προϊόντος 
ονομάζονται παραγωγικές δαπάνες ή έξοδα. 
Βασικές κατηγορίες παραγωγικών δαπανών (επιλέγω 5):  
 αμοιβή ανθρώπινης εργασίας,  
 δαπάνη έργου μηχανημάτων,  
 αξία αναλώσιμων υλικών και προσφερόμενων υπηρεσιών,  
 απόσβεση κεφαλαίων,  
 οι δαπάνες συντήρησης και επισκευών των κεφαλαίων, 
 οι δαπάνες ασφαλίστρων, 
 οι τόκοι κεφαλαίων, 
 ενοίκιο εδάφους.  



 
Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδες 19-20  (επιλέγω  6  από τα  8) 

 
 
Β3. Σχολικό βιβλίο σελίδα 27 

 φυτικά προϊόντα : φρούτα, λαχανικά, (σιτηρά, βαμβάκι) 
 ζωικά προϊόντα : διάφορα είδη κρέατος, γάλα, (αυγά, ψάρια) 

 
ΘΕΜΑ Γ  
 
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 62  

«Μερικά προϊόντα παράγονται «μαζί» ... μεγαλύτερη ποσότητα του 
άλλου προϊόντος.» 

 
Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 24 

«Γεωργικές επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα παράγουν … 
προϊόντα σε επιχειρήσεις λιανεμπορίου).» 



 
Γ3. Σχολικό βιβλίο σελίδες 32, 34 

Οι σπουδαιότεροι κίνδυνοι είναι οι καιρικές συνθήκες και οι ασθένειες 
των καλλιεργούμενων φυτών και των εκτρεφόμενων ζώων. 
Τα μέτρα που παίρνουν οι κυβερνήσεις, με σκοπό να 
σταθεροποιήσουν τα εισοδήματα όσων ασχολούνται με την 
πρωτογενή γεωργική παραγωγή είναι είτε επιδοτήσεις, είτε άλλες 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παράγουν γεωργικά 
προϊόντα,  είτε μέτρα πολιτικής για τον επηρεασμό των τιμών που 
διαμορφώνονται στην αγορά. 
 

ΘΕΜΑ Δ  
Δ1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 53 

Η «εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης» μετράει την 
«αντίδραση» της ζήτησης στις μεταβολές του εισοδήματος.  

β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 53 
Για τα περισσότερα αγαθά η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 
θετική, δηλαδή η αύξηση του εισοδήματος οδηγεί σε αύξηση της 
ζητούμενης ποσότητας.  

γ. Σχολικό βιβλίο σελίδα 53 
Για τα αγαθά κατώτερης ποιότητας όταν αυξάνεται το εισόδημα, 
μειώνεται η ζήτηση διότι στα υψηλότερα εισοδήματα 
καταναλώνονται σε μικρότερες ποσότητες.  

δ. Σχολικό βιβλίο σελίδα 50 

 



 
 
Δ2. α.  Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα (παραγωγή 

γεωργικών προϊόντων) και στον τριτογενή τομέα (παροχή 
υπηρεσιών, αγροτουρισμός) 

 

β. Σταθερό κεφάλαιο (επιλέγω 4 από τα 5) 
 είκοσι στρέμματα κερασιές  
 δέκα στρέμματα μηλιές  
 ένας γεωργικός ελκυστήρας  
 αποθήκη-Ψυγείο  
 ενοικιαζόμενα δωμάτια 
 
Μεταβλητό κεφάλαιο (επιλέγω 4 από τα 5) 
 μετρητά  
 λιπάσματα  
 φυτοφάρμακα 
 κεράσια που δεν έχουν συγκομιστεί ακόμα  
 αδιάθετα προϊόντα εντός αποθήκης- ψυγείου  
 

γ. Σχολικό βιβλίο σελίδα 26 
Η επιχείρηση  Α  που παράγει μήλα και κεράσια, με το 
διαμορφούμενο ακαθάριστο κέρδος, ενώ η επιχείρηση  Β  που 
παρέχει φιλοξενία και αναψυχή με το ύψος της ετήσιας αξίας των 
πωλήσεων (τζίρος). 


