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ΘΕΜΑ 1ο 

Α.  Ποια θεωρούνται ως εγγειοδιαρθρωτικά προβλήµατα της 
ελληνικής γεωργίας και ποιες προοπτικές υπάρχουν για 
τη βελτίωσή της; 

Μονάδες 15 
Β.  Τι περιλαµβάνει το έργο του προγραµµατισµού της 

οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων µεταποίησης 
και εµπορίας γεωργικών προϊόντων και ποια είναι η 
σειρά των διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων από τον 
επιχειρηµατία; 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

Α. Να γραφούν αναλυτικά οι κατηγορίες του 
κυκλοφοριακού καθώς και του µονίµου ή πάγιου 
κεφαλαίου των γεωργικών επιχειρήσεων . 

Μονάδες 13 
Β. Να διακρίνετε τις γεωργικές επιχειρήσεις µε κριτήριο το 

αντικείµενο της κύριας δραστηριότητάς τους και µε 
κριτήριο την προέλευση της προσφερόµενης εργασίας . 

Μονάδες 12 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Α. Τι είναι απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των 
γεωργικών επιχειρήσεων και ποια πλευρά της 
παρουσιάζει τη µεγαλύτερη δυσκολία και γιατί ; 

Μονάδες 10 
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Β. Τι περιλαµβάνει το ενεργητικό της γεωργικής 
επιχείρησης ; Ποια είναι η σχέση σύνδεσης ενεργητικού, 
παθητικού και καθαρής περιουσίας ; Ποια από τις τρεις 
έννοιες είναι µεγαλύτερης σηµασίας από οικονοµική 
άποψη και γιατί ; 

Μονάδες 15 

 
ΘΕΜΑ 4ο 

Α. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα 
της βελτιωµένης απλογραφικής µεθόδου έναντι της 
διπλογραφίας σε µια επιχείρηση µικρού και µέσου 
µεγέθους ; 

Μονάδες 12 
 
Β. Να αναφέρετε τα είδη του ισολογισµού από άποψη 

υφισταµένων σχέσεων µεταξύ ενεργητικού και 
παθητικού . Να αναφερθούν και να επεξηγηθούν 
αντίστοιχα οι µαθηµατικές σχέσεις . 

Μονάδες 13 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  
(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
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ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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