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Απαντήσεις στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΕΠΑΛ  

 

ΘΕΜΑ Α 

A1. 

1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Σωστό 

5.Λάθος 

 

Α2 

1.  γ 

2.  δ 

3.  α 

 

Α3 

α. 6. αρνητικό 

β. 1. χαμηλή 

γ. 5. περισσότερα 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

α. Οι συντελεστές παραγωγής είναι οι παράγοντες που βρίσκονται σε περιορισμένη 

ποσότητα και συνδυαζόμενοι, συντελούν στην παραγωγή των διαφόρων προϊόντων. 

β. Ο βαθμός συμμετοχής τους ρυθμίζεται από τον επιχειρηματία-παραγωγό. 

γ. Οι συντελεστές της Γεωργικής παραγωγής είναι η εργασία το κεφάλαιο και το 

έδαφος.Ως ιδιαίτερος συντελεστής παραγωγής μπορεί να θεωρηθεί η εργασία 

διεύθυνσης της επιχείρησης. 

 

Β2. 

Α. Η ταξινόμηση των παραγωγικών δαπανών γίνεται συνήθως κατά βασικούς 

συντελεστες παραγωγής. Επίσης, γίνεται διάκριση σε σταθερές και μεταβλητές 

δαπάνες, καθώς και σε καταβαλλόμενες και μη καταβαλλόμενες δαπάνες. 

 

Β3. 

Α. Από τα βασικά και κύρια είναι: 

το βιβλίο απογραφής 

το βιβλίο αποθήκης 

το βιβλίο ταμείου 

το ημερολόγιο 

το καθολικό 

 

Β. Το καθολικό είναι το σημαντικότερο χρησιμοποιούμενο λογιστικό βιβλίο, αφού 

τα στοιχεία του εγγράφονται σε αυτό επιτρέπουν όχι μόνο τη λεπτομερή οικονομική 

ανάλυση των κλάδων εκμετάλλευσης, καθώς και τις μεταβολές των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης, αλλά και τον υπολογισμό του οικονομικού 

αποτελέσματος 
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Τα γεωργικά προϊόντα διακρίνονται με βάση: 

α) την προέλευση 

β) τον τρόπο παραγωγής 

γ) το βαθμό ανθεκτικότητας 

δ) το φορέα μεταποίησης 

ε) τη μορφή κατανάλωσης 

 

Γ2. 

α. Ελαστικότητα ζήτησης η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή.Μετράει την 

αντίδραση της ζητούμενης ποσότητας στις μεταβολές της τιμής 

β.Υπολογίζεται ως εξήςΕλαστικότητα της ζήτησης (e) =%ΔQD/%ΔP 

 

 όπου  , %ΔQ D = Ποσοστιαία μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα 

               %ΔP= Ποσοστιαία μεταβολή στην τιμή 

 

Γ3. 

α) Ακαθάριστη πρόσοδος της επιχείρησης ονομάζεται η συνολική αξία όλων των 

τελικών προϊόντων που παράγονται σε μια γεωργική επιχείρηση στη διάρκεια 

ορισμένης χρονικής περιόδου συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων και των 

επιδοτήσεων. 

β) Τελικά ονομάζονται τα προϊόντα που παράγονται από τους τελικούς ή κύριους 

κλάδους παραγωγής και διατίθενται εκτός της γεωργικής επιχείρησης 

Ενδιάμεσα ονομάζονται τα προϊόντα που παράγονται από τους ενδιάμεσους ή 

βοηθητικούς κλάδους παραγωγής και χρησιμοποιούνται από τους τελικούς κλάδους 

ώς συντελεστές παραγωγής. 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1 

α)Σταθερές παραγωγικές δαπάνες: 

Αμοιβή οικογενειακής εργασίας - 

Συντήρηση κεφαλαίων (αποθήκης και γεωργικών εργαλείων) - 

Απόσβεση κεφαλαίων (αποθήκης και γεωργικών εργαλείων) - 

Ενοίκιο εδάφους 

Μεταβλητές παραγωγικές δαπάνες: 

Αμοιβή εποχικών εργατών - 

Αξία αναλώσιμων υλικών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα) 

 

β) Ο παραγωγός μπορεί να μειώσει τις μεταβλητές δαπάνες για να αυξηθούν τα 

κέρδη της γεωργικής επιχείρησης σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

 

γ) Μορφές εργασίας που προσφέρει στη γεωργική επιχείρηση ο ιδιοκτήτης 

παραγωγός είναι: η χειρωνακτική εργασία (σκάψιμο, ράντισμα, βοτάνισμα, συλλογή 

γεωργικών προϊόντων και μεταφορά) και η πνευματική εργασία (σχεδιασμός 

προγράμματος παραγωγής - καθοδήγηση - τήρηση λογιστικών βιβλίων) 

δ) Η μέθοδος γεωργικής λογιστικής που αρμόζει στην γεωργική επιχείρηση 

οικογενειακής μορφής είναι η απλογραφική μέθοδος λόγω της απλότητας της. 

 

Δ2. 

α) Μεταβλητές που θα επηρεάσουν την τιμή πώλησης του τοματοχυμού είναι: 

Η διαθεσιμότητα υποκατάστατων προϊόντων 

Το ποσοστό του εισοδήματος που δαπανάται στο προϊόν 

Ο αριθμός χρήσεως του προϊόντος 

Η αναγκαιότητα του προϊόντος 

Η εξάρτηση και η συνήθεια 
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Ο χρονικός ορίζοντας 

β) Παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη ζήτηση των προϊόντων της στην 

τοπική αγορά είναι: 

● Μεταβολές στις τιμές των συμπληρωματικών προϊόντων. 

● Μεταβολές στον καιρό ή στην εποχή 

● Μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών 

● Μεταβολές στον πληθυσμό και στην διάρθρωση του κατά ηλικία και φύλο 

● Μεταβολές στο διαθέσιμο εισόδημα. 

● Μεταβολές στις τιμές των υποκατάστατων προϊόντων. 

γ) Οι επικρατέστερες μέθοδοι αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι : 

● Η μέθοδος του κόστους κατασκευής ή αντικατάστασης 

● Η μέθοδος της τρέχουσας τιμής αγοράς και πώλησης 

● Η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης της προσόδου 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικονομική σταθερότητα εφαρμόζεται η μέθοδος 

του κόστους ανακατασκευής, δηλαδή του υπολογισμού όλων των δαπανών με βάση 

τις οικονομικές συνθήκες της εποχής εκτίμησης. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται, 

κυρίως, για την εκτίμηση της αξίας έργων υποδομής, που συνήθως δεν επιδρούν 

άμεσα στην παραγωγή, όπως είναι οι έγγειες βελτιώσεις και κατασκευές, καθώς και 

οι πολυετείς φυτείες. 


