
  

ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ: • Κύπροσ 51, ηει. 2109941471, 2109935566 • Γεροσλάνοσ 103, ηει. 2109911067 

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ: • Νασαρίνοσ 12, ηει. 2109944396,  

ΓΛΤΦΑΓΑ: Λ. Βνπιηαγκέλεο 147 &Πξαμηηέινπο 2, ηει. 2109680008 

email : support@romvos.edu.gr 

 

 

www.romvos.edu.gr  

ΣΡΗΣΖ 23 ΗΟΤΝΗΟΤ 2020 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

ΤΓΥΡΟΝΔ ΓΔΩΡΓΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. 

α. Σ 

β. Σ 

γ. Λ 

δ. Λ 

ε. Λ 

 

Α2. 

1. β 

2. γ 

3. α 

4. ε 

 

Α3. 

γ 

 

 

 

 

 

 

http://www.romvos.edu.gr/


  

ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ: • Κύπροσ 51, ηει. 2109941471, 2109935566 • Γεροσλάνοσ 103, ηει. 2109911067 

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ: • Νασαρίνοσ 12, ηει. 2109944396,  

ΓΛΤΦΑΓΑ: Λ. Βνπιηαγκέλεο 147 &Πξαμηηέινπο 2, ηει. 2109680008 

email : support@romvos.edu.gr 

ΘΔΜΑ Β 

Β1.  

Οη δαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο νλνκάδνληαη παξαγσγηθέο δαπάλεο ή έμνδα. 

Πέληε βαζηθέο θαηεγνξίεο παξαγσγηθψλ δαπαλψλ είλαη: 

 Η ακνηβή αλζξψπηλεο εξγαζίαο. 

 Η δαπάλε έξγνπ κεραλεκάησλ.  

 Η απφζβεζε θεθαιαίσλ. 

 Οη ηφθνη θεθαιαίσλ.  

 Τν ελνίθην εδάθνπο. 

 

Β2. 

Οη πξνυπνζέζεηο επλντθήο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο, πάξα ηα πξνβιήκαηα, ηεο είλαη : 

 Αμηνπνίεζε ηεο πνηθηιίαο ησλ θιηκαηηθψλ θαη εδαθηθψλ ζπλζεθψλ. 

 Η ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ λέσλ γεσξγψλ 

 Η επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ λέσλ αγξνηψλ 

 Η αχμεζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ πνηφηεηαο. 

 Η απνηειεζκαηηθή ηππνπνίεζε, κεηαπνίεζε θαη εκπνξία αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

 Η αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Β3. 

Ωο πξνο ηελ πξνέιεπζε ηεο, ηα γεσξγηθά πξντφληα δηαθξίλνληαη ζε:  

 θπηηθά πξντφληα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο φπσο ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά. 

 δσηθά πξντφληα,  πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθηξνθή ησλ αγξνηηθψλ παξαγσγηθψλ δψσλ θαη ηελ 

αιηεία, φπσο ηα απγά θαη ηα ςάξηα. 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. 

Μεξηθά πξντφληα παξάγνληαη «καδί» (π.ρ. γάια θαη θξέαο). έηζη, κηα αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ελφο πξντφληνο 

Α ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ζε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο 

ηνπ ζπλδεφκελνπ κε απηφ πξντφληνο Β, γηαηί ζε θάζε απμεκέλε ηηκή ζα πξνζθέξεηαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα 

ηνπ άιινπ πξντφληνο.  
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Γ2. 

Σχλδεζε γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηνκέα παξαγσγήο: 

 Γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα παξάγνπλ πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

πξψηεο χιεο επίζεο απφ άιιεο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα, 

επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ ρφξην κεδηθήο, ην νπνίν πσιείηαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ εθηξέθνπλ 

δψα, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δσνηξνθή. 

 Γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα ηα επεμεξγάδνληαη ζε 

επφκελν ζηάδην άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα, ε επεμεξγαζία ηνπ 

βακβαθηνχ, γηα λα απνρσξηζηνχλ νη ίλεο απφ ηνπο ζπφξνπο βακβαθηνχ, γίλεηαη ζε κνλάδεο 

εθθνθθηζηεξίσλ. Καηφπηλ νη θισζηνυθαληνπξγηθέο επηρεηξήζεηο κεηαπνηνχλ ηηο ίλεο ζε πθάζκαηα, 

ηα νπνία επεμεξγάδνληαη ηειηθά νη βηνκεραλίεο ελδπκάησλ. 

 Γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα πνπ δηαθηλνχλ γεσξγηθά πξντφληα ζε άιιεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα, ρνλδξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ γεσξγηθά 

πξντφληα ζε επηρεηξήζεηο ιηαλεκπνξίνπ. 

 

Γ3. 

Οη ζπνπδαηφηεξνη ηέηνηνη θίλδπλνη είλαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη νη αζζέλεηεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ 

θπηψλ θαη ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ. Τα κέηξα πνπ παίξλνπλ νη θπβεξλήζεηο κε ζθνπφ λα ζηαζεξνπνηήζνπλ 

ηα εηζνδήκαηα φζσλ αζρνινχληαη κε ηελ πξσηνγελή γεσξγηθή παξαγσγή είλαη  επηδνηήζεηο, άιιεο 

εληζρχζεηο θαη  κέηξα πνιηηηθήο γηα ηνλ επεξεαζκφ ησλ ηηκψλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ αγνξά. 
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ΘΔΜΑ ∆ 

Γ1. 

α) Η εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηαο ηεο δήηεζεο κεηξάεη ηελ αληίδξαζε ηεο δήηεζεο ζηηο κεηαβνιέο ηνπ 

εηζνδήκαηνο. 

β) Η δήηεζε ηνπ βηνινγηθνχ ηπξηνχ ζα απμεζεί θαζψο ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ ζα απμεζεί. 

γ) Με ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ ε δήηεζε ηνπ πξντφληνο θαηψηεξεο πνηφηεηαο 

ζα κεησλφηαλ. 

δ)       

 

Γ2. 

α) Η επηρείξεζε απηή δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ πξσηνγελή θαη ζην ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο. 

β) Σηαζεξφ θεθάιαην: Δίθνζη ζηξέκκαηα θεξαζηέο, Γέθα ζηξέκκαηα κειηέο, Απνζήθε – ςπγείν, Έλαο 

γεσξγηθφο ειθπζηήξαο 

Μεηαβιεηφ θεθάιαην: Κεξάζηα πνπ δελ έρνπλ ζπγθνκηζηεί αθφκα, Ληπάζκαηα, Μεηξεηά, Αδηάζεηα 

πξντφληα εληφο απνζήθεο – ςπγείνπ 

γ) Τν νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο Α πνπ παξάγεη κήια θαη θεξάζηα, σο επηρείξεζε πξσηνγελνχο 

ηνκέα, ζα κεηξεζεί βάζε ηνπ δηακνξθνχκελνπ αθαζάξηζηνπ θέξδνπο. Τν νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο Β πνπ παξέρεη θηινμελία θαη αλαςπρή, σο επηρείξεζε ηξηηνγελνχο ηνκέα, ζα κεηξεζεί βάζε 

ηνπ χςνπο ηεο εηήζηαο αμίαο πσιήζεσλ (ηδίξνο). 
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τολιαζμός θεμάηων: 

Τα ζέκαηα ήηαλ θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο γηα πνιχ θαιά δηαβαζκέλνπο καζεηέο. 

 

 

 

Δπιμέλεια απανηήζεων: 

Κακηλαξίδεο Ίθαξνο – Διεπζέξηνο 

M.sc. Γεσπφλνο Γ.Π.Α. 

 


