
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 
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(ΟΜΑ∆Α A΄) 
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  (ΟΜΑ∆Α Β΄) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ  2013 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : 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 .  Η ζήτηση των αγροτικών προϊόντων είναι  
ανεξάρτητη από τις μεταβολές  στις προτιμήσεις  των 
καταναλωτών . 

β .  Η επιχειρηματική  δραστηριότητα στον αγροτικό  
χώρο συντελεί  στην παραμονή  του πληθυσμού στην  
ύπαιθρο .  

γ .  Στη φυτική παραγωγή  παρουσιάζεται έντονα  το 
φαινόμενο  της εποχικά  άνισης κατανομής  των 
απαιτούμενων  ωρών εργασίας .  

δ .  Οι πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές  οργανώσεις  
δημιουργούνται  με την αναγκαστική  οικονομική  
συνεργασία .  

ε . Στη διπλογραφική  μέθοδο , σε κάθε συναλλαγή , 
ενεργοποιούνται  δύο τουλάχιστον λογαριασμοί  με  
ισόποσες  ταυτόχρονες  εγγραφές , μία ως χρέωση και  
μία ως πίστωση .  

Μονάδες 15 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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 . 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
1. Αγροτουρισμός α. Όργανο διοίκησης 

αγροτικού συνεταιρισμού 
2. Τιμή ισορροπίας β. ∆απάνη Κεφαλαίου 
3. Γενική Συνέλευση γ. Το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων της 
γεωργικής επιχείρησης που 
βρίσκονται στην κατοχή της 

4. Ασφάλιστρα δ. ∆ραστηριότητες 
συμπληρωματικού 
εισοδήματος 

5. Ενεργητικό ε. Μεταποιημένα Γεωργικά 
Προϊόντα 

  στ. Η μόνη τιμή, στην οποία η 
ζήτηση και η προσφορά είναι 
ίσες 

 

Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αναφέρετε τα τέσσερα (4) εγγειοδιαρθρωτικά 
προβλήματα της ελληνικής γεωργίας . 

Μονάδες 8 

Β2. Τι ονομάζονται και ποιοι είναι οι τέσσερις (4) 
συντελεστές παραγωγής ; 

Μονάδες 7 

Β3. Να αναφέρετε, ονομαστικά, πέντε (5) παράγοντες, που 
επηρεάζουν την προσφορά των αγροτικών προϊόντων . 

Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τους τομείς παραγωγής, 
στους οποίους δραστηριοποιούνται οι γεωργικές 
επιχειρήσεις . Να δώσετε ένα παράδειγμα 
επιχειρηματικής γεωργικής δραστηριότητας για κάθε 
έναν από τους τομείς αυτούς . 

Μονάδες 6 

Γ2. Ποια είναι τα κυριότερα φυσικά και κοινωνικο-
οικονομικά μεγέθη, τα οποία χαρακτηρίζουν το μέγεθος 
μιας σύγχρονης γεωργικής επιχείρησης ; 

Μονάδες 10 

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

Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Η ελληνική γεωργία παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα 
ανάπτυξης . Να αναφέρετε, ονομαστικά, έξι (6) 
προϋποθέσεις, που θα δημιουργούσαν ευνοϊκές 
προοπτικές για την ανάπτυξή της . 

Μονάδες 12 

∆2. Τι είναι κέρδος και τι ρευστότητα μιας γεωργικής 
επιχείρησης ; Εάν μια γεωργική επιχείρηση παρουσιάζει 
κέρδη, εξασφαλίζει απαραίτητα και τη ρευστότητά της; 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 13 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

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

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


