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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1 

Τα γεωργικά προϊόντα διακρίνονται ανάλογα με την προέλευση τους σε φυτικά προιόντα π.χ. φρούτα και 

λαχανικά και ζωικά προϊόντα όπως διάφορα είδη κρέατος και γάλακτος. 

Β2 

Τρεις από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση αγροτικών προϊόντων είναι: 

 Οι μεταβολές στο διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος οδηγεί σε 

αύξηση της ζήτησης για πολλά αγροτικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

 Οι μεταβολές στο καιρό ή στην εποχή. Υπάρχουν αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται ορισμένες 

εποχές του χρόνου είτε λόγω εθίμων, είτε λόγω καιρικών συνθηκών. 

http://www.romvos.edu.gr/
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 Οι μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Οι αλλαγές στις διαιτητικές αντιλήψεις μπορεί να 

επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη ζήτηση ορισμένων αγροτικών προϊόντων. 

Β3 

Τέσσερις από τις βασικές κατηγορίες παραγωγικών δαπανών είναι: 

 Η αμοιβή της ανθρώπινης εργασίας 

 Η απόσβεση των κεφαλαίων 

 Οι τόκοι των κεφαλαίων 

 Το ενοίκιο του εδάφους 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1 

Τέσσερα από τα εγγειοδιαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας είναι: 

 Η χαμηλή αναλογία των εκτάσεων που αρδεύονται  

 Η ανεπαρκής γενικά υποδομή του αγροτικού χώρου 

 Ο πολυτεμαχισμός κάθε αγροτικής εκμετάλλευσης αφού η μέση αγροτική εκμετάλλευση 

αποτελείται από 6-7 αγροτεμάχια. 

 Ο μεγάλος αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στη μικρή σχετικά 

έκταση της γεωργικής γης της Ελλάδος. 

Γ2 

Τέσσερις από τις προϋποθέσεις για να υπάρξουν ευνοϊκές προοπτικές στην ελληνική γεωργία είναι: 

 Η αξιοποίηση της ποικιλίας των κλιματικών και εδαφικών συνθηκών 

 Ενδυνάμωση του ρόλου των νέων γεωργών 

 Επαγγελματικά κατάρτιση των νέων αγροτών 

 Αύξηση της παραγωγής προϊόντων ποιότητας 

Γ3 

Οι τρεις επικρατέστεροι μέθοδοι εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων μιας γεωργικής επιχείρησης είναι: 

 Η μέθοδος του κόστους κατασκευής ή αντικατάστασης 

 Η μέθοδος της τρέχουσας τιμής αγοράς και πώλησης 

 Η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης της προσόδου 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1 

Οι συντελεστές παραγωγής ανάλογα με το βάθμο χρησιμοποιήσης τους διακρίνονται σε:  

- Συντελεστές που χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου π.χ. Λιπάσματα  

- Συντελεστές που χρησιμοποιείται περισσότερες από μια φορές οι οποίοι φθειρονται σταδιακά σε χρονική 

περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους όπως π.χ. Μηχανήματα  

- Συντελεστές που χρησιμοποιούνται περισσότερες από μια φορές αλλά δε φθειρονται όπως το έδαφος και 

το κεφάλαιο εκφράζομενα σε χρήμα.  

 

Δ2 

Τα πέντε βασικά βιβλία που χρησιμοποιούνται σε μια επιχείρηση για την αποτύπωση των λογιστικών 

εγγράφων είναι το βιβλίο απογραφής, το ημερολόγιο, το καθολικό, το βιβλίο αποθήκης και το βιβλίο 

ταμείου. Το σημαντικότερο βιβλίο είναι το καθολικό, καθώς τα στοιχεία που εγγράφονται σε αυτό 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. 

 

Δ4 

1) Αμοιβή υπηρεσιών τρίτων  Καταβαλλόμενη δαπάνη 

2) Ενοίκιο ιδιόκτητου εδάφους  Μη καταβαλλόμενη δαπάνη 

3) Αμοιβή εργασίας του παραγωγού και μελών της οικογένειας του  Μη καταβαλλόμενη δαπάνη 

4) Αξία αγοραζόμενων και αναλώσιμων υλικών  Καταβαλλόμενη δαπάνη 

5) Καταβαλλόμενοι τόκοι  Καταβαλλόμενη δαπάνη 

 

 

Σχολιασμός θεμάτων : Τα θέματα ήταν βατά, για καλά διαβασμένους μαθητές. 

 

 

Επιμέλεια απαντήσεων 

Καμιναρίδης Ίκαρος – Ελευθέριος 

M. sc. Γεωπόνος Γ.Π.Α.  

 


