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ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. 

Συντελεστής παραγωγής είναι ο παράγοντας που βρίσκεται σε περιορισμένη 

ποσότητα και συνδυαζόμενος με άλλους συντελεστές παραγωγής, συντελεί στην 

παραγωγή προϊόντων 

Συντελεστές της γεωργικής παραγωγής είναι η εργασία, το κεφάλαιο, το έδαφος 

και η εργασία διεύθυνσης της επιχείρησης.  

Απαντήσεις πανελληνίων θεμάτων Σύγχρονων Γεωργικών 

Επιχειρήσεων Γ΄ΕΠΑΛ 

 12-06-2018 
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B2.  

Ως προς τη μορφή κατανάλωσης οι κατηγορίες είναι: 

 Νωπά προϊόντα όπως φρούτα, λαχανικά, αβγά. 

 Μεταποιημένα όπως ζάχαρη, κρασί ψωμί. 

 

Β3. 

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της γεωργικής επιχείρησης που βρίσκονται 

στην κατοχή της ανεξάρτητα από τη προέλευσή τους ή τον τρόπο απόκτησής τους 

αποτελεί το ενεργητικό. 

Περιλαμβάνει το έδαφος, τις έγγειες βελτιώσεις, τις διάφορες κατασκευές, τις 

μόνιμες φυτείες, τα παραγωγικά ζώα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, οι 

προκαταβολές καλλιεργειών, τις προμήθειες, τα αποθέματα τις πιστώσεις και τα 

διαθέσιμα μετρητά. 

Ενεργητικό = Καθαρή περιουσία + Υποχρεώσεις  

 

ΘΕΜΑ Γ   

 

Γ1.  

Μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού μπορεί να γίνουν: 

 Φυσικά πρόσωπα που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία και 

απασχολούνται σε οποιοδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας 

 Νομικά πρόσωπα που έχουν ως σκοπό την άσκηση επιχείρησης αγροτικής 

παραγωγής εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό του συνεταιρισμού. 

 

 

Γ2. 

Στα κοινωνικά προβλήματα περιλαμβάνονται: 

 Η ηλικιακή σύνθεση την ελλήνων αρχηγών των παραδοσιακών γεωργικών 

επιχειρήσεων, οι περισσότεροι είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 55 χρόνων 

και μόνο το 7% έχουν ηλικία μέχρι 35 ετών 

 Το χαμηλό εκπαιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο των ελλήνων αρχηγών – 

γεωργών όπως και το χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισής τους.  

Τα παραπάνω προβλήματα έχουν ως αποτέλεσμα: 

 Την αδυναμία επιλογής των πλέον προσοδοφόρων κλάδων παραγωγής 
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 Την εμμονή σε παρωχημένες τεχνικές, κοινωνικές αντιλήψεις και συνήθειες 

που πηγάζουν από τα ήθη και έθιμα της κάθε περιοχής 

 Την απόκτηση μη ικανοποιητικού εισοδήματος 

 

Γ3. 

Ο πλήρης (τέλειος) ή ελεύθερος ανταγωνισμός, το μονοπώλιο, ο μονοπωλιακός 

ανταγωνισμός και το ολιγοπώλιο. 

Ατελείς είναι το μονοπώλιο, ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός και το ολιγοπώλιο 

αφού οι επιχειρήσεις μπορούν να επηρεάσουν πλήρως ή μερικώς την τιμή του 

προϊόντος. 

  

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. 

Η μορφή της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα αναπτύξουμε είναι 

η γεωργική εκμετάλλευση αφού λόγω έλλειψης ξένων κεφαλαίων θα 

χρησιμοποιήσουμε λιγότερο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και αποκλειστική εργασία 

των μελών της οικογένειας. 

Το κέρδος υπολογίζεται με την αφαίρεση του συνόλου των παραγωγικών δαπανών 

της γεωργικής επιχείρησης από την ακαθάριστη πρόσοδο της επιχείρησης. 

Όταν η διαφορά της ακαθάριστης προσόδου από τις συνολικές παραγωγικές 

δαπάνες είναι αρνητικός αριθμός έχουμε ζημία και όταν είναι θετικός αριθμός 

έχουμε κέρδος. 

Δ2. 

Ο πίνακας αυτός είναι πίνακας του βιβλίου απογραφής. 

Η μέθοδος του κόστους κατασκευής ή αντικατάστασης κατά τη οποία η εκτίμηση 

της αξίας βασίζεται στο κόστος για τη δημιουργία του κάθε περιουσιακού 

στοιχείου. Αν επικρατεί οικονομική σταθερότητα η αξία μειώνεται αν δεν επικρατεί 

σταθερότητα χρησιμοποιούμε τη μέθοδο κόστους ανακατασκευής. 

Η μέθοδος της τρέχουσας τιμής αγοράς και πώλησης που στηρίζεται στις 

διαμορφούμενες τιμές αγοράς και πώλησης, βάσει της προσφοράς και ζήτησης. 

Η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης ης προσόδου κατά την οποία γίνεται αναγωγή του 

οικονομικού αποτελέσματος στην πηγή που το διαμόρφωσε. Στην απλή της μορφή 

η παραγωγική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ισούται με το πηλίκο της σταθερής 

ετήσιας καθαρής προσόδου διαιρεμένης με το επιτόκιο της αγοράς. 
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ΣΧΟΛΙΑ 

Τα θέματα στο μάθημα των σύγχρονων γεωργικών επιχειρήσεων ήταν κατανοητά 

χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες με εξαίρεση το θέμα Δ στο οποίο ο μαθητής πρέπει να 

έχει κατανοήσει έννοιες σε βάθος, ώστε να μπορέσει να τις συνδυάσει και να 

απαντήσει με επιτυχία. 

 

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  

 

Κολοβού Κατερίνα  

Γεωπόνος 

 

 

 


