
 

                                                                            

 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:         14/06/2022 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.      α. Σωστό  

            β. Σωστό  

            γ. Λάθος  

            δ. Σωστό  

            ε. Λάθος  

Α2.      1. γ 

            2. δ 

            3. α 

Α3.       α. 6 (αρνητικό) 

             β. 1 (χαμηλή) 

             γ. 5 (περισσότερα) 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α) Σελίδα 99, Πρώτη Παράγραφος του Σχολικού Βιβλίου: «Οι 

συντελεστές παραγωγής… των διαφόρων προϊόντων». 

 

Β1. β) Σελίδα 99, Πρώτη Παράγραφος του Σχολικού Βιβλίου: «Ο βαθμός 

συμμετοχής τους ρυθμίζεται από τον επιχειρηματία - παραγωγό». 

 

Β1. γ) Σελίδα 99, Πρώτη Παράγραφος του Σχολικού Βιβλίου: «Οι 

συντελεστές της γεωργικής παραγωγής είναι η εργασία, το κεφάλαιο και 

το έδαφος». 

 

 

Β2. Σελίδα 115, Παράγραφος 4.4.2 του Σχολικού Βιβλίου: «Η ταξινόμηση 

των παραγωγικών δαπανών… και μη καταβαλλόμενες δαπάνες». 

 

 

Β3. α) Σελίδα 166, Παράγραφος 6.4 του Σχολικού Βιβλίου: «Από αυτά τα 

βασικά και κύρια είναι το Βιβλίο Απογραφής, το Ημερολόγιο, το 

Καθολικό, το Βιβλίο Αποθήκης και το Βιβλίο Ταμείου». 

 

Β3.β) Σελίδα 169, Πρώτη Παράγραφος του Σχολικού Βιβλίου: 

«Επισημαίνεται ότι το Καθολικό… του οικονομικού αποτελέσματος». 



 

                                                                            

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Σελίδα 27, Παράγραφος 1.5 του Σχολικού Βιβλίου: «Τα γεωργικά 

προϊόντα μπορούν, επίσης, να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες 

ανάλογα με την προέλευση, τον τρόπο παραγωγής, το βαθμό 

ανθεκτικότητας, τη μορφή κατανάλωσης και το φορέα μεταποίησης». 

 

Γ2. α) Σελίδα 51, Παράγραφος 2.2.2 του Σχολικού Βιβλίου: «Μετράει την 

αντίδραση της ζητούμενης ποσότητας στις μεταβολές της τιμής». 

 

Γ2. β) (e) = %ΔQd / %ΔP 

            όπου: 

            %ΔQd = ποσοστιαία μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα 

            %ΔP = ποσοστιαία μεταβολή στην τιμή  

 

Γ3. α) Σελίδα 121, Παράγραφος 1. του Σχολικού Βιβλίου: «Ακαθάριστα 

πρόσοδος επιχείρησης ονομάζεται η συνολική αξία όλων των τελικών 

προϊόντων που παράγονται σε μια γεωργική επιχείρηση στη διάρκεια 

ορισμένης χρονικής περιόδου συμπεριλαμβανομένων και τυχόν 

αποζημιώσεων και επιδοτήσεων της παραγωγής». 

 

Γ3. β) Σελίδα 121, Δεύτερη και Τρίτη Παράγραφος του Σχολικού Βιβλίου: 

«Τελικά προϊόντα… τελικούς κλάδους ως συντελεστές παραγωγής». 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. α) Σελίδες 117 και 118 του Σχολικού Βιβλίου: 

Σταθερές δαπάνες: Αμοιβή οικογενειακής εργασίας, Ενοίκιο εδάφους, 

Απόσβεση κεφαλαίων και Συντήρηση κεφαλαίων. 

Μεταβλητές δαπάνες: Αμοιβή εργασίας εποχικών εργατών και αξία 

αναλωσίμων υλικών. 

 

Δ1. β) Τις μεταβλητές δαπάνες. Σελίδα 117, Δεύτερη Παράγραφος του 

Σχολικού Βιβλίου: «Αντίθετα, οι μεταβλητές δαπάνες… αναδιοργάνωση 

της επιχείρησης». 

 

Δ1. γ) Προσφέρει την διευθυντική εργασία. 

 

Δ1. δ) Αρμόζει η Απλογραφική μέθοδος επειδή η γεωργική επιχείρηση 

είναι οικογενειακή και είναι πολύ μικρή. 

 

Δ2. α) Σελίδα 32, Τρίτη Παράγραφος του Σχολικού Βιβλίου: «Αυτό 

συμβαίνει, γιατί οι τιμές αυτές επηρεάζονται από πολλές μεταβλητές, 

όπως είναι… καθώς και οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών». 

 

 

 



 

                                                                            

 

 

Δ2. β) Σελίδες 56, 57 και 58, Παράγραφος 2.2.3 του Σχολικού Βιβλίου: 

Πρέπει να αναφερθούν τέσσερις (4) από τους παρακάτω παράγοντες: 

1) Μεταβολές στο διαθέσιμο εισόδημα 

2) Μεταβολές στις τιμές των υποκατάστατων προϊόντων  

3) Μεταβολές στις τιμές των συμπληρωματικών προϊόντων  

4) Μεταβολές στον καιρό η στην εποχή  

5) Μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών  

6) Μεταβολές στον πληθυσμό  

7) Ύπαρξη καταναλωτική πίστης 

8) Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την κίνηση των τιμών 

 

 

Δ2. γ) Σελίδα 161, Πρώτη Παράγραφος του Σχολικού Βιβλίου: 

i) Κόστος κατασκευής  

ii) Τρέχουσα τιμή αγοράς η πώλησης 

iii) Κεφαλαιοποίηση προσόδου  

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικονομική σταθερότητα, η επιχείρηση 

θα εφαρμόσει το κόστος κατασκευής. 

 


