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Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις 

ΕΠΑ.Λ. 
Α΄ Μάθηµα Ειδικότητας 

 

Μ. �ευτέρα 18 Απριλίου 2022 | �ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

ΘΕΜΑΤΑ 
 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η 

πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

(15 Μονάδες) 

α. οι συνεταιρισμοί είναι ιδιωτικοί φορείς που δεν ανήκουν ούτε στις 

προσωπικές ούτε στις κρατικές εταιρίες αλλά ούτε και στις εταιρίες 

κεφαλαίου 

β. Στη ζωική παραγωγή παρουσιάζεται έντονα το φαινόμενο της εποχικά 

άνισης κατανομής των απαιτούμενων ωρών εργασίας 

γ. Η αξία των ενδιάμεσων προϊόντων και των τελικών προϊόντων 

περιλαμβάνονται στο σύνολο των παραγωγικών δαπανών 

δ. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών ιδρύει 

εκπαιδευτικά κέντρα 

ε. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γεωργική πρακτική είναι οικονομικά 

συμφέρουσα μόνο στις σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις. 
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Α2. 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. 

(Μονάδες 10) 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1 Εξωλογιστική απογραφή α 
Το πρώτο βήμα της λογιστικής 
παρακολούθησης μιας γεωργικής επιχείρησης 

2. 
Υποχρεώσεις γεωργικής 
επιχείρησης 

β 
Απευθείας καταμέτρηση των περιουσιακών 
στοιχείων της γεωργικής επιχείρησης 

3. Εσωτερική απογραφή γ Βραχυχρόνια δάνεια 

4. Ενεργητικό δ 
Αποφεύγεται η απογραφή υλικών 
περιουσιακών χαρακτήρων 

5. Απογραφή ε Διαθέσιμα μετρητά 

 στ Συντελεστής παραγωγής 

 

Α3. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται δύο μορφές της γεωργικής 

δραστηριότητας στον αγροτικό χώρο α) η γεωργική επιχείρηση και β) η 

γεωργική εκμετάλλευση. Να συμπληρώσετε τα βασικά χαρακτηριστικά 

της κάθε γεωργικής δραστηριότητας σχετικά με τους συντελεστές 

παραγωγής (κεφάλαιο, εργασία και διεύθυνση της γεωργικής 

δραστηριότητας) 

(Μονάδες 6) 

Γεωργική 
Δραστηριότητα 

Κεφάλαιο Εργασία Διεύθυνση 

Γεωργική Επιχείρηση    

Γεωργική Εκμετάλλευση    
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ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα α,β,γ καθεμίας από τις 

παρακάτω προτάσεις και, δίπλα, έναν από τους αριθμούς 1 έως 5 που 

αντιστοιχεί στη λέξη, η οποία συμπληρώνει σωστά την πρόταση. 

Σημειώνεται ότι μια (1) από τις παρακάτω λέξεις θα περισσέψει. Λέξεις: 

1.ελαστικότητα της προσφοράς, 2.ελαστικότητα της ζήτησης, 3. ζήτηση, 

4. Προσφορά, 5.ζητούμενη, 6. Προσφερόμενη. 

(Μονάδες 10) 

 

α. Ο χρονικός ορίζοντας, που θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την ….. των αγροτικών προϊόντων 

β. Οι μεταβολές στον καιρό επηρεάζουν τη ………………….των αγροτικών 

προϊόντων 

γ. Η ………. προϊόντων, γενικά, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τις καιρικές 

συνθήκες. 

δ. Η διαθεσιμότητα υποκατάστατων προϊόντων είναι δυνατό να επηρεάσει 

την…. σε σχέση με την τιμή ενός προϊόντος. 

ε. Για κάθε αγαθό η μεταβολή στη …… ποσότητα πάντα προέρχεται από 

μεταβολή στη τιμή του. 

 

Β2. Ο Γιώργος είναι παραγωγός μαρουλιού στην Άρτα και χρησιμοποιεί 

αμμωνιακά λιπάσματα. Δυο τοπικά σούπερ μάρκετ προμηθεύονται 

καθημερινά μαρούλι από το χωράφι του Κ. Γιώργου. Να χαρακτηρίσετε 

το προϊόν που εμπορεύεται = με βάση: 

(Μονάδες 5) 

α) τον τρόπο παραγωγής 

β) την προέλευση 

γ) το βαθμό ανθεκτικότητας 

δ) το φορέα μεταποίησης 

ε) τη μορφή κατανάλωσης 
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Β3. Α) Να δώσετε τον ορισμό του κέρδους μιας γεωργικής επιχείρησης. 

(Μονάδες 4) 

Β) Το κέρδος μιας γεωργικής επιχείρησης εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα 

της; Αιτιολογήστε την απάντηση σας. 

(Μονάδες 4) 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. α) Τι είναι διεπαγγελματικές οργανώσεις (Μονάδες 2) 

β) Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη μιας διεπαγγελματικής οργάνωσης  

(Μονάδες 2) 

γ) Να αναφέρετε δυο παραδείγματα αγροτικών προϊόντων για τα οποία 

έχουν ιδρυθεί διεπαγγελματικές οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο. 

(Μονάδες 2)  

 

Γ2. α) Να δοθεί ο ορισμός του ενεργητικού μιας γεωργικής επιχείρησης και 

να γραφεί η σχέση αυτού με τη καθαρή περιουσία και το παθητικό 

(υποχρεώσεις). 

(Μονάδες 7) 

β) Αξιοποιώντας τη σχέση του ενεργητικού μιας γεωργικής επιχείρησης 

με την καθαρή περιουσία και το παθητικό (υποχρεώσεις) να 

αιτιολογήσετε πότε μια γεωργική επιχείρηση έχει θετικό, ουδέτερο 

και αρνητικό ισολογισμό. 

(Μονάδες 9) 
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ΘΕΜΑ � 

 

Δ1. Δίνονται οι παρακάτω πέντε (5) παραγωγικές δαπάνες: 

1. ενοίκιο ιδιόκτητου εδάφους  

2. υπηρεσίες τρίτων 

3. αμοιβή εργασίας μελών οικογένειας 

4. τόκοι κεφαλαίων  

5. αξία αναλώσιμων υλικών (π φυτοφάρμακα) 

6. ασφάλιστρα κεφαλαίων 

Να ταξινομήσετε τις ανώτερες δαπάνες  

α) σε σταθερές δαπάνες και μεταβλητές δαπάνες και  

β) σε δαπάνες εργασίας και δαπάνες κεφαλαίου.  

γ) Να γράψετε τις καταβαλλόμενες δαπάνες. 

(Μονάδες 12) 

 

Δ2. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει λογιστικές εγγραφές μιας γεωργικής 

επιχείρησης 

 

 

α) Να αναφέρετε σε ποιο λογιστικό βιβλίο αναφέρονται οι εγγραφές 

αυτές (Μονάδες 3). Αιτιολογήστε την απάντηση σας (Μονάδες 3) 

β) Ποια είναι τα δυο οφέλη από τη χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου 

λογιστικού βιβλίου. (Μονάδες 6) 

 

 


