
 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ-ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
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4-ε 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σελ 114 σχολικού βιβλίου:Οι δαπάνες που γίνονται για την παραγωγής ενός 

προϊόντος.. Παραδείγματα Σελ 115 σχολικού βιβλίου: 1.Ενοίκιο εδάφους, 2.αμοιβή 

ανθρώπινης εργασίας, 3.δαπάνη έργου μηχανημάτων, 4.αξία αναλώσιμων υλικών 

και προσφερόμενων υπηρεσιών 5 απόσβεση κεφαλαίων  

Β2 Σελ 19-20. σχολικού βιβλίου:  Ενδεικτικά αναφέρεται η επαγγελματική κατάρτιση 

των νέων αγροτών. 



 

 

Β3 Σελ 27 σχολικού βιβλίου: α) φυτικά προϊόντα:λαχανικά, φρούτα  β) ζωικά 

προϊόντα:γάλα, αυγά 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Σελ 62 σχολικού βιβλίου:Μερικά προϊόντα παράγονται μαζί…...μεγαλύτερη 

ποσότητα του άλλου προϊόντος 

 

Γ2. Σελ 24 σχολικού βιβλίου: Γεωργικές επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα…. σε 

επιχειρήσεις λιανεμπορίου 

Γ3. Σελ 32 και-34  σχολικού βιβλίου: Κίνδυνοι :Καιρικές συνθήκες  και ασθένειες  

των εκτρεφόμενων ζώων και καλλιεργούμενων φυτών 

Μέτρα:α) επιδοτήσεις, β) αλλες ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που 

παράγουν γεωργικά προϊόντα και γ) τα μέτρα πολιτικής για τον επηρεασμό των 

τιμών που διαμορφώνονται στην αγορά 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1 

α) Σελ 53 σχολικού βιβλίου:μετράει την αντίδραση...στις μεταβολές του 

εισοδήματος 

β)Σελ 53 σχολικού βιβλίου: Για τα περισσότερα αγαθά η εισοδηματική ελαστικότητα 

ζήτησης είναι θετική...εξαιρέσεις 

γ)Σελ 53 σχολικού βιβλίου: Στα υψηλότερα εισοδήματα μειώνεται η ζήτηση των 

προϊόντων κατώτερης ποιότητας 

δ)  Σελ 50 σχολικού βιβλίου: Διάγραμμα 2.3 Μεταβολή στη ζήτηση 

 

Δ2. 

α) πρωτογενής τομέα για την παραγωγή κερασιών και τριτογενής τομέα για την 

παροχή φιλοξενίας και υπηρεσιών 

β) Σταθερό κεφάλαιο=Αγαθά μόνιμου και ημιμόνιμου κεφαλαίου:1) Αποθήκη-

Ψυγείο, 2)γεωργικός ελκυστήρας, 3)10 στρέμματα ελιές, 4) 20 στρέμματα κερασιές 



 

 

Μεταβλητό κεφάλαιο=Αγαθά κυκλοφοριακού κεφαλαίου:φυτοφάρμακα, κεράσια 

που δεν έχουν συγκομιστει, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, αδιάθετα προϊόντα εντός 

αποθήκης -ψυγείου 

 

γ)Σελ 26 σχολικού βιβλίου:Επιχείρηση Α,με το ακαθάριστο κέρδος για την 

επιχείρηση που παράγει μήλα και κεράσια. Επιχείρηση Β,με το ύψος της αξίας των 

ετήσιων πωλήσεων(τζίρος). 

 

 

 

Τα θέματα των ΣΓΕ  ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και απαιτούσαν πολύ καλό 

διάβασμα της εξεταζόμενης υλης και κριτική αντιμετώπιση των θεμάτων. Οι 

ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια χωρίς να δημιουργούν προβλήματα 

στους υποψηφίους. Εξετάστηκε σχεδόν όλο το εύρος της ύλης (Δεν υπήρχε ερώτηση  

σχετικά με   το Κεφάλαιο 3, εκτός από την πρόταση ε στο Θέμα Α1).  Οι πολύ καλά 

προετοιμασμένοι μαθητές είναι εφικτό να αγγίξουν έναν πολύ υψηλό βαθμό. 

 

 

 


