
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 

 

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 .  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ενός Αγροτικού 
Συνεταιρισμού εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση .  

β .  Μια αγορά είναι ολιγοπωλιακή όταν η προσφορά 
ενός συγκεκριμένου αγαθού είναι στα χέρια μιας 
μόνο επιχείρησης .  

γ .  Στην ατομική επιχείρηση κάτοχος θεωρείται το 
φυσικό πρόσωπο στο όνομα  του οποίου λειτουργεί η 
επιχείρηση .   

δ .  Βιώσιμη γενικά είναι μια επιχείρηση όταν 
παρουσιάζει κερδοφορία και ρευστότητα .  

ε .  Τα γεωργικά προϊόντα των επιχειρήσεων του 
δευτερογενούς τομέα παραγωγής μεταποιούνται στις 
επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα παραγωγής .  

Μονάδες 15  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

A2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 
από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, 
ε, στ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.  
Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα 
περισσέψει.   

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β  
1. Υπηρεσίες α. Κεφάλαιο 
2. Στιγμιαία "ακτινογραφία" 

της οικονομικής κατάστασης 
της επιχείρησης 

β. Αγροτικός Συνεταιρισμός 

3. Συντελεστής παραγωγής γ. Αγροτουρισμός 
4. Καταστατικό δ. Ακαθάριστο κέρδος 
5. Σταθερές δαπάνες +κέρδος ε. Κατεψυγμένο λαχανικό 
  στ. Ισολογισμός 

 

Μονάδες 10  

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις δύο (2) κατηγορίες στις 
οποίες διακρίνονται τα γεωργικά προϊόντα  ανάλογα με 
την προέλευσή τους. Να γράψετε δύο (2) παραδείγματα 
προϊόντων σε κάθε κατηγορία.  

Μονάδες 8 

Β2. Να περιγράψετε τρεις (3) παράγοντες που επηρεάζουν τη 
ζήτηση των αγροτικών προϊόντων . 

Μονάδες 9 

Β3. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τέσσερις (4) βασικές 
κατηγορίες παραγωγικών δαπανών . 

Μονάδες 8 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ  
Γ1. Να αναφέρετε τα τέσσερα (4) εγγειοδιαρθρωτικά 

προβλήματα της ελληνικής γεωργίας . 
Μονάδες 8 

Γ2. Για την ελληνική γεωργία υπάρχουν σημαντικές ευνοϊκές 
προοπτικές εφόσον υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις. Να 
αναφέρετε τέσσερις (4) από αυτές τις προϋποθέσεις. 

Μονάδες 8 

Γ3. Να αναφέρετε τις τρεις (3) επικρατέστερες μεθόδους 
εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων μιας  γεωργικής 
επιχείρησης. 

Μονάδες 9 

 
ΘΕΜΑ Δ  
Δ1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις τρεις (3) περιπτώσεις στις 

οποίες διακρίνονται οι συντελεστές παραγωγής ανάλογα με 
το βαθμό χρησιμοποίησής τους. Να γράψετε ένα (1) 
παράδειγμα για κάθε περίπτωση. 

Μονάδες 6 

Δ2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα πέντε (5) βασικά και κύρια 
βιβλία που χρησιμοποιούνται σε μια επιχείρηση για την 
αποτύπωση των λογιστικών εγγραφών της  (μον. 5). Ποιο απ’ 
αυτά είναι το σημαντικότερο και για ποιους λόγους (μον. 4). 

Μονάδες 9 

Δ3. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω πέντε (5) 
παραγωγικές δαπάνες ως καταβαλλόμενη ή μη 
καταβαλλόμενη παραγωγική δαπάνη: 
1. Αμοιβή υπηρεσιών τρίτων. 
2. Ενοίκιο ιδιόκτητου εδάφους. 
3. Αμοιβή εργασίας του παραγωγού και των μελών της 

οικογενείας του. 
4. Αξία αγοραζομένων και αναλωσίμων υλικών . 
5. Καταβαλλόμενοι τόκοι. 

Μονάδες 10 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

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 


