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ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
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ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ  2020 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΕΞΙ  (6) 

 

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 ποσοστό του ενεργού πληθυσμού μιας χώρας , που  
απασχολείται στον πρωτογενή  τομέα παραγωγής , 
είναι ένας δείκτης ανάπτυξης  της χώρας αυτής .  

β. Ο γεωργικός  συνεταιρισμός διοικείται από 
∆ιοικητικό Συμβούλιο και διευθύνεται , συνήθως , από 
επαγγελματία  ∆ιευθυντή .   

γ. Η ατομική γεωργική  επιχείρηση έχει , κατά κανόνα , 
απεριόριστες  δυνατότητες .   

δ .  Σε χώρες , που έχουν υιοθετήσει  την οικονομία της 
αγοράς , με δεδομένες τη ζήτηση και την προσφορά , 
είναι δυνατόν να διαμορφωθούν δύο τουλάχιστον 
τιμές για κάθε προϊόν . 

ε .  Στο καταστατικό  του συνεταιρισμού μπορεί να  
προβλέπονται κυρώσεις κατά των μελών για τη μη 
εκπλήρωση  των υποχρεώσεών  τους προς τον 
συνεταιρισμό . 

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. Τέλειος ανταγωνισμός α. Λίγες (τρείς-τέσσερις) μεγάλες 

επιχειρήσεις κυριαρχούν σ’ έναν 
κλάδο 

2. Μονοπώλιο β. Οι αγοραστές και οι πωλητές – ο 
καθένας μόνος του – δεν μπορούν να 
επηρεάσουν την τιμή της αγοράς 

3. Ολιγοπώλιο  γ. Προσφορά συγκεκριμένου αγαθού 
από μία μόνο επιχείρηση 

4. Μονοπωλιακός 
ανταγωνισμός 

δ. Αυτόνομη ένωση προσώπων η οποία 
συγκροτείται εθελοντικά 

  ε. Κάθε εταιρεία διαφοροποιεί το 
προϊόν της από τα προϊόντα των 
άλλων εταιρειών με βάση την 
ποιότητα, τη συσκευασία, τη 
διαφήμιση, κ.λπ. 

 

Μονάδες 8 

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

Η διευθυντική εργασία της επιχείρησης, έχει σχέση  με την 
οργάνωση του συστήματος παραγωγής, δηλαδή με : 

α. Την εξασφάλιση  της συνεχούς  λειτουργίας της 
επιχείρησης  (με βάση το σχέδιο οργάνωσής της). 

β.  Την εφαρμογή  των αναγκαίων  προσαρμογών  
(ανάλογα  με τις μεταβολές των τεχνικοοικονομικών  
συνθηκών). 

γ.  Τον προσδιορισμό του είδους  και της ποσότητας των 
χρησιμοποιούμενων  συντελεστών  παραγωγής . 

δ. Τον υπολογισμό και την αξιολόγηση των τελικών 
αποτελεσμάτων .  

Μονάδες 2 
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ΘΕΜΑ  Β 

Β1. Ποιες δαπάνες (ή έξοδα) ονομάζονται παραγωγικές 
(μον . 2); Να αναφέρετε πέντε (5) από τις βασικές 
κατηγορίες παραγωγικών δαπανών (μον . 5).  

Μονάδες 7 

Β2. Να γράψετε έξι (6) προϋποθέσεις που πρέπει να 
υπάρξουν, ώστε η ελληνική γεωργία, παρά τα προβλήματά 
της, να έχει ευνοϊκές προοπτικές . 

Μονάδες 12 

Β3. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις κατηγορίες στις οποίες 
διακρίνονται τα γεωργικά προϊόντα, ανάλογα με την 
προέλευσή τους (μον . 2). Να δώσετε δύο (2) παραδείγματα 
προϊόντων σε κάθε κατηγορία (μον . 4). 

Μονάδες 6 
 
ΘΕΜΑ  Γ 
Γ1. Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά 

των αγροτικών προϊόντων είναι οι μεταβολές στις τιμές των 
συνδεόμενων προϊόντων. Να εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό 
(μον. 4) και να δώσετε ένα (1) παράδειγμα συνδεόμενων 
προϊόντων (μον. 2). 

Μονάδες 6 

Γ2. Να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται, συχνά, 
οι γεωργικές επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο τομέα 
παραγωγής (μον. 6). Να δώσετε από ένα (1) παράδειγμα για 
κάθε περίπτωση (μον. 3). 

Μονάδες 9 

Γ3. Η αβεβαιότητα είναι σύμφυτη με το επιχειρηματικό πνεύμα. 
Οι γεωργικές επιχειρήσεις, εκτός από τις αβεβαιότητες της 
αγοράς, αντιμετωπίζουν και ιδιαίτερα αυξημένους 
κινδύνους. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τους 
σπουδαιότερους κινδύνους (μον. 4). Να αναφέρετε τρία (3) 
μέτρα που παίρνουν οι κυβερνήσεις, με σκοπό να 
σταθεροποιήσουν τα εισοδήματα όσων ασχολούνται με την 
πρωτογενή γεωργική παραγωγή (μον. 6). 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ  ∆ 
∆1. Είστε παραγωγός βιολογικού τυριού στο οποίο έχει 

απονεμηθεί  βραβείο ανώτερης ποιότητας. Τα εισοδήματα 
των καταναλωτών προβλέπεται να αυξηθούν στο επόμενο 
χρονικό διάστημα, ενώ η τιμή του προϊόντος σας παραμένει 
σταθερή.  
α)  Τι μετράει «η εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης» 

(μον. 2); 
β)  Τι προβλέπεται να συμβεί στη ζήτηση του προϊόντος σας 

και γιατί (μον. 3);   
γ)  Τι θα συνέβαινε στη ζήτηση του προϊόντος σας στην 

περίπτωση που αυτό ήταν κατώτερης ποιότητας (μον. 2);  
δ)  ∆ίνεται το διάγραμμα που απεικονίζει την καμπύλη 

ζήτησης του προϊόντος σας DD. 

 
Να αντιγράψετε το διάγραμμα αυτό στο τετράδιό σας. 
Με σταθερή την τιμή του προϊόντος, να σχεδιαστούν 
επάνω στο διάγραμμα αυτό οι καμπύλες ζήτησης D΄D΄, 
στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση της ζήτησης του 
προϊόντος, και D΄΄D΄΄ στην περίπτωση που υπάρχει 
μείωση της ζήτησης του προϊόντος (μον. 4). 

 
Μονάδες 11 

Τιμή 

0
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D 

D
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∆2. ∆ύο αδέλφια κληρονομούν μια γεωργική επιχείρηση η οποία 
βρίσκεται σε ορεινή αγροτική περιοχή, παράγει κεράσια και 
μήλα και παρέχει φιλοξενία και αναψυχή.  

α) Σε ποιους τομείς παραγωγής δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση αυτή (μον. 2); 

 

β)   Η επιχείρηση μεταξύ άλλων έχει στην κατοχή της: 

Είκοσι (20) στρέμματα 
κερασιές  Λιπάσματα 

∆έκα (10) στρέμματα 
μηλιές 

Έναν (1) γεωργικό 
ελκυστήρα 

Φυτοφάρμακα Ενοικιαζόμενα δωμάτια 

 Κεράσια που δεν έχουν 
συγκομιστεί ακόμα Μετρητά 

Αποθήκη-Ψυγείο Αδιάθετα προϊόντα εντός 
αποθήκης- ψυγείου 

Από τα παραπάνω κεφαλαιουχικά αγαθά να γράψετε 
τέσσερα (4) που ανήκουν στο σταθερό κεφάλαιο, και 
τέσσερα (4) που ανήκουν στο μεταβλητό κεφάλαιο 
(μον. 8). 

 

γ)  Τα αδέλφια αποφασίζουν να χωρίσουν την επιχείρηση 
και να δημιουργήσουν δύο (2) νέες αυτόνομες 
επιχειρήσεις, την επιχείρηση Α που παράγει μήλα και 
κεράσια και την επιχείρηση Β που παρέχει φιλοξενία και 
αναψυχή. Με ποιον τρόπο θα μετρήσει η κάθε 
επιχείρηση το οικονομικό της μέγεθος (μον. 4); 

  
Μονάδες 14 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ 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. ∆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 μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης. 

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

φωτοαντιγράφων. 
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


