
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ 

(ΟΜΑ∆Α A΄) 
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  (ΟΜΑ∆Α  Β΄) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3)                                  

 

 

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 .  Επιχειρήσεις  που παράγουν γεωργικά  προϊόντα 
φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης ανήκουν στο  
δευτερογενή  τομέα .  

β .   «Αποτελεσματική  ζήτηση» είναι η επιθυμία  για την 
απόκτηση ενός συγκεκριμένου  προϊόντος με 
ταυτόχρονη χρηματική καταβολή  για την πληρωμή 
αυτού του προϊόντος .  

γ .  Όταν η σταυροειδής ελαστικότητα  μεταξύ  δύο 
αγαθών  είναι θετική , τότε τα δύο αυτά αγαθά  είναι  
συμπληρωματικά .  

δ .  Συνεταιριστική  μερίδα είναι το ελάχιστο 
χρηματικό  ποσό συμμετοχής  κάθε μέλους στο 
κεφάλαιο  του συνεταιρισμού .  

ε .  «Νεκρό σημείο» καλείται το ύψος της παραγωγής , 
στο οποίο η ακαθάριστη  πρόσοδος ισούται με τις 
συνολικές  δαπάνες .  

Μονάδες 15 
 

 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
1. Μέγεθος γεωργικής επιχείρησης α. Μονοπωλιακός 

ανταγωνισμός 
2. Μορφή αγοράς β. Ο αριθμός των   

    παραγωγικών ζώων 
3. Μορφή επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στον αγροτικό 
χώρο 

γ. Αμοιβή μόνιμου  
προσωπικού 

4. Είδος απογραφής δ. Βιώσιμη επιχείρηση 
5. Σταθερή δαπάνη ε. Γεωργική εκμετάλλευση
 στ.Εξωλογιστική 

 

Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα κυριότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η ελληνική γεωργία . 

Μονάδες 10 

Β2. Σε ποιες κατηγορίες μπορούν να διακριθούν τα γεωργικά 
προϊόντα ως προς το βαθμό ανθεκτικότητας ; Να 
αναφέρετε δύο (2) παραδείγματα σε κάθε κατηγορία .  

Μονάδες 10 

Β3. Τι αναφέρει ο «νόμος της φθίνουσας χρησιμότητας»;  
Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, έξι (6) από τις οκτώ (8) 
βασικές κατηγορίες παραγωγικών δαπανών . 

Μονάδες 12 

Γ2. Τι ονομάζεται ακαθάριστη πρόσοδος επιχείρησης ; 
Μονάδες 5 

Γ3. Να αναφέρετε τα κεφαλαιουχικά αγαθά που 
περιλαμβάνονται στο μόνιμο κεφάλαιο .  

Μονάδες 8 
 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Σε μια μικρού μεγέθους γεωργική επιχείρηση τη 
διευθυντική εργασία παρέχει ο ιδιοκτήτης της 
επιχείρησης . Ποια προσόντα πρέπει να διαθέτει κατά τη 
γνώμη σας, για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του;  

Μονάδες 8 

∆2.Να δοθεί ο ορισμός του ενεργητικού μιας γεωργικής 
επιχείρησης και να γραφεί η σχέση αυτού με την καθαρή 
περιουσία και το παθητικό (υποχρεώσεις). 

Μονάδες 7 

∆3. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα βασικά και κύρια 
λογιστικά βιβλία . 

Μονάδες 10 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον 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. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο 

στυλό ανεξίτηλης μελάνης.  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι αποδεκτή. 
6. Να μη χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ. 
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr




