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ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΠΕΝΤΕ  (5) 

 

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. Οι κίνδυνοι που αφορούν την πρωτογενή  παραγωγή  
μπορεί να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις  που 
ασχολούνται με τη μεταποίηση  των γεωργικών 
προϊόντων .  

β. Η Χρησιμοποιούμενη  Γεωργική  Έκταση (Χ .Γ .Ε .) μίας 
γεωργικής  επιχείρησης  είναι το σύνολο των 
ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων  εκτάσεων της 
γεωργικής  γης εκτός της γης σε αγρανάπαυση .  

γ. Τα δικαιώματα  και οι υποχρεώσεις  των μελών του 
συνεταιρισμού  ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση .  

δ .  Όταν ένα προϊόν έχει  πολλές χρήσεις , η ελαστικότητα 
ζήτησης  είναι μεγαλύτερη .  

ε .  Η γεωργική ανάπτυξη  μιας  χώρας  συνδέεται  με τη 
μείωση της χρησιμοποιούμενης  εργασίας  κατά μονάδα 
παραγόμενου  προϊόντος .  

Μονάδες 15 
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A2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4  από 
τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε 
της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση . 
Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα 
περισσέψει .   

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
1. Συνδεόμενα προϊόντα α. Κασέρι και ημίσκληρο τυρί
2. Κατώτερα αγαθά β. Χαβιάρι πολυτελείας 
3. Υποκατάστατα αγαθά γ. Σουβλάκι και πίτα  
4. Συμπληρωματικά αγαθά δ. Ψωμιά χαμηλής τιμής 
  ε. Γάλα και κρέας 

 

Μονάδες 8 

A3. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί   
στη σωστή απάντηση . 

Υποαπασχόληση υπάρχει όταν : 

α. Η χρησιμοποιούμενη  εργασία είναι ίση με τη 
διαθέσιμη .  

β.  Η χρησιμοποιούμενη εργασία  είναι μεγαλύτερη  από 
τη διαθέσιμη . 

γ.  Η χρησιμοποιούμενη  εργασία  είναι μικρότερη από τη 
διαθέσιμη .  

δ. Τίποτα από τα παραπάνω .  

Μονάδες 2 

 

ΘΕΜΑ  Β 

Β1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα πέντε (5) κυριότερα 
προβλήματα της ελληνικής γεωργίας .  

Μονάδες 10 

Β2. Να περιγράψετε τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται 
τα γεωργικά προϊόντα ως προς τον τρόπο παραγωγής . 

Μονάδες 6 
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Β3. Με ποιες μορφές κυρίως, εμφανίζεται η επιχειρηματική 
δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο (μον . 3); Ποια είναι 
τα χαρακτηριστικά της κάθε μορφής (μον . 6); 

Μονάδες 9 
 
ΘΕΜΑ  Γ 
Γ1. Ποιες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες λύονται οι Αγροτικές 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.); 
Μονάδες 8 

 
Γ2. Να περιγράψετε το μονοπωλιακό ανταγωνισμό. 

Μονάδες 8 

 
Γ3. α. Τι μετράει η ελαστικότητα της προσφοράς (μον. 2); Να 

δώσετε τον τύπο της ελαστικότητας της προσφοράς  
(μον. 1). 

 β. Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
ελαστικότητα της προσφοράς είναι και ο χρονικός 
ορίζοντας. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τους τρεις (3) 
χρονικούς ορίζοντες (περιόδους) που διακρίνονται στην 
οικονομία (μον. 3). Να χαρακτηρίσετε την προσφορά ως 
προς την ελαστικότητά της σε κάθε περίπτωση (μον. 3). 

Μονάδες 9 
 
 
ΘΕΜΑ  ∆ 
∆1. Μία γεωργική επιχείρηση παράγει μήλα και τα διαθέτει 

στην τοπική αγορά. Στην ίδια αγορά διακινούνται και 
ποσότητες αχλαδιών (υποκατάστατο προϊόν του μήλου). 
α.  Τις επόμενες ημέρες παρατηρείται μεγάλη αύξηση στην 

τιμή των αχλαδιών (χωρίς να υπάρχουν άλλες μεταβολές 
στην αγορά). Τι αναμένεται να συμβεί στην ζητούμενη 
ποσότητα των μήλων (μον. 2) και γιατί (μον. 4); 

β.  Να αναφέρετε το μέγεθος που μετρά την αντίδραση της 
ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού στη μεταβολή της 
τιμής ενός άλλου αγαθού (μον. 1). 
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γ)  Η συγκεκριμένη γεωργική επιχείρηση μεταξύ άλλων έχει 
στην κατοχή της τα παρακάτω κεφαλαιουχικά αγαθά: 
1. 80 στρέμματα μηλιές. 
2.  Τα μήλα δεν έχουν ωριμάσει και δεν έχουν 

συγκομιστεί.  
3. 2.000 κιβώτια συγκομιδής 
4. 2 τόνους αζωτούχα λιπάσματα 
5. 2 αποθήκες ψυγεία 
6. 2 φορτηγά ψυγεία 

 Να κατατάξετε τα παραπάνω κεφαλαιουχικά αγαθά στις 
ακόλουθες κατηγορίες:  
i. Μόνιμο ή πάγιο ή κτηματικό κεφάλαιο 
ii. Ημιμόνιμο ή ημιπάγιο κεφάλαιο 
iii. Κυκλοφοριακό ή αναλώσιμο κεφάλαιο  

(μον. 6) 
Μονάδες 13 

∆2. Είστε μέλος ενός αγροτικού συνεταιρισμού που παράγει, 
επεξεργάζεται και διακινεί βιολογικό γάλα και χρησιμοποιεί 
βιολογικές ζωοτροφές.  

α. Αν αυξηθούν οι τιμές των βιολογικών ζωοτροφών που 
χρησιμοποιεί ο συνεταιρισμός, να  εξηγήσετε τι θα 
συμβεί με το επίπεδο παραγωγής (προσφορά βιολογικού 
γάλακτος) εφόσον οι άλλοι παράγοντες παραμένουν 
αμετάβλητοι (μον. 4). 

β. Τι προβλέπεται να συμβεί στο επίπεδο παραγωγής του 
βιολογικού γάλακτος που παράγει ο συνεταιρισμός στην 
περίπτωση που μειωθεί η έμμεση φορολογία (μικρότερος 
συντελεστής ΦΠΑ) για το προϊόν αυτό. Να τεκμηριώσετε 
την άποψή σας (μον. 3). 

γ. Θέλετε να συμμετέχετε ως μέλος στο ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο (∆.Σ.) του συνεταιρισμού αυτού. Με ποια 
τυπική διαδικασία θα αναδειχθείτε στη θέση αυτή    
(μον. 2); Πώς ορίζεται ο αριθμός των μελών του ∆.Σ. 
(μον. 1); Να αναφέρετε τους δύο (2) περιορισμούς που 
υπάρχουν ως προς τον αριθμό των μελών του ∆.Σ.    
(μον. 2). 

 Μονάδες 12 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
1. Στο τετράδιό σας 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. ∆εν 
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 μόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης. 

4. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 17:00 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 


