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___________________________________________________________________ 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 

στοιχεία που ζητούνται.  

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα 

3. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

4. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε πένα ανεξίτηλης 

μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για σχήματα, 

πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 

7. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΜΕΡΟΣ Α 

Ερώτηση 1 

Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος. Να 

σημειώσετε το κάθε γράμμα με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό.  

[π.χ α) – Ορθό ή α) – Λάθος] 

 

α) Όταν το λεωφορείο μεταφέρει επιβάτες αποτελεί οικονομική δραστηριότητα.  

β) Ο ατμοσφαιρικός αέρας θεωρείται οικονομικό αγαθό.                     

γ) Η σχέση μεταξύ τιμής και προσφερόμενης ποσότητας είναι θετική.   

δ) Ο άνθρωπος αν δεν ικανοποιήσει τις κοινωνικές ανάγκες δεν μπορεί να επιβιώσει. 

 

                                                                                                                     (Μονάδες 4) 

Ερώτηση 2 

Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 

γράμμα που δηλώνει την ορθή απάντηση (π.χ. i – α ή i – β κ.λπ.).  Υπάρχει μόνο μία ορθή 

απάντηση.  

i. Μερικά παραδείγματα κοινωνικών αναγκών είναι: 

 

α) οι ανάγκες της επικοινωνίας, της ενημέρωσης και της ένδυσης. 

β) οι ανάγκες του καλλωπισμού, της ενημέρωσης και της υπόδησης.  

γ) οι ανάγκες της επικοινωνίας, της ένδυσης και της υπόδησης. 

δ) οι ανάγκες της επικοινωνίας, της ενημέρωσης και του καλλωπισμού. 

 

ii. Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών είναι ότι: 

 

α) βρίσκονται σε απεριόριστες ποσότητες. 

β) επαρκούν για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του ανθρώπου. 

γ) βρίσκονται σε περιορισμένες ποσότητες. 

δ) επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των ανθρώπινων αναγκών. 

 

 

iii. Σύμφωνα με την πραγματική ροή: 

 

α)  Οι επιχειρήσεις παράγουν και προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες.    

β)  Οι επιχειρήσεις αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες. 

γ)  Οι επιχειρήσεις αμείβουν τους παραγωγικούς συντελεστές.  

δ)  Οι επιχειρήσεις προσφέρουν παραγωγικούς συντελεστές.  
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iv. Η Προσφορά ενός αγαθού επηρεάζεται από: 

 

 α) τα εισοδήματα των καταναλωτών.   

 β) τις προσδοκίες των παραγωγών.   

 γ) τις προσδοκίες των καταναλωτών.  

 δ) τις τιμές των υποκατάστατων αγαθών. 

 

 

                                                                                                             (Μονάδες 8) 

Ερώτηση 3 

Με βάση το πιο κάτω διάγραμμα να απαντήσετε στο τετράδιό σας τις ερωτήσεις που 
ακολουθούν: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να αναφέρετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.   

β) Αν η τιμή του προϊόντος είναι €40, να γράψετε πόση θα είναι η ζητούμενη και πόση η 

προσφερόμενη ποσότητα.    

  γ) Αν η τιμή του προϊόντος είναι €40, να αναφέρετε τι θα παρατηρηθεί στην αγορά, 

πλεόνασμα ή έλλειμμα προσφοράς και πόσο. Να εξηγήσετε πώς θα αντιδράσουν οι 

παραγωγοί και πώς  θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην αγορά.   

  

  δ) Αν η τιμή του προϊόντος είναι €10, να αναφέρετε τι θα παρατηρηθεί στην αγορά, 

πλεόνασμα ή έλλειμμα προσφοράς και πόσο. 

 

  (Μονάδες 12)   
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Ερώτηση 4 

Να υπολογίσετε τα ποσά που απουσιάζουν από τον πιο κάτω πίνακα. Στο τετράδιο των 
απαντήσεών σας να γράψετε τον τύπο και να δείξετε τους υπολογισμούς σας. 
 

Αριθμός Εργατών Μονάδες παραγωγής Παραγωγικότητα Εργασίας 

10 200 ; 

25 ; 26 
 

                                                                                                                           (Μονάδες 4) 

Ερώτηση 5 

Να διατυπώσετε τον νόμο της Προσφοράς.                                                       (Μονάδες 2) 
                                                                                                                            

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 

ΜΕΡΟΣ Β 

J. James started his business on 1st December 2020 and during the first month of trading 
the following transactions occurred: 

        

2020  

Dec. 1 Started business with capital of €25.000 in the bank.  

Dec. 2 Took €1.500 from the bank for office cash. 

Dec. 4 Purchased goods €8.000 on credit from A Antoniou. 

Dec. 6 Bought motor car €7.500 by cheque. 

Dec. 7 Sold goods on credit €4.500 to A Stylianou. 

Dec. 9 Returned to A. Antoniou goods €1.500. 

Dec. 11 J James took cash €600 for his personal use. 

Dec. 12 A Stylianou returned goods €350 to J James. 

Dec. 13 Received cash from A Stylianou €1.700.   

Dec. 20 Purchased goods €2.500 and paid by cash. 

Dec. 21 Issued a cheque €2.800 to A Antoniou. 

Dec. 24 Paid office expenses €300 by cheque. 

Dec. 30 Received commission €250 in cash. 
    
Required:  

a) Enter the above transactions in the necessary accounts for December 2020 in the 

ledger of J James.                                                                                     (Μarks 26) 
 

b) Close the following accounts on 31 Dec 2020:   

i. Bank 

ii. Purchases 

iii. Commission Income 

                                                                                                                                (Μarks 4) 

Σημείωση: Στο τετράδιο απαντήσεων σας, στο πίσω μέρος, υπάρχουν 

γραμμογραφημένοι Λογαριασμοί (Accounts).                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                       Total Marks 30 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

The following Trial Balance was extracted from the books of M. Mavros, a sole trader, on 

31st December, 2020: 

 DR 
€ 

CR 
€ 

Office Furniture 10.000  

Motor Van 30.000  

Machinery 70.000  

Inventory, 1st January, 2020 2.300  

Purchases 75.500  

Sales  148.800 

Carriage Inwards 350  

Carriage Outwards 1.200  

Returns Inwards 600  

Returns Outwards  420 

Salaries and Wages 15.000  

Rent Expense 6.000  

Insurance 1.400  

Motor Van Expenses 830  

Heating and Lighting Expenses 1.220  

Bank 4.150  

General expenses 520  

Trade Receivables 6.000  

Trade Payables  4.580 

Cash 120  

Drawings 12.000  

Capital  83.390 

 237.190 237.190 

 

Note: Inventory at 31st December, 2020 was €1.850. 

 

Required: 

    Prepare: 

a) The Statement of Profit or Loss for the year ended 31st December 2020  (Marks 21) 

b) The Statement of Financial Position as at 31st December, 2020.               (Marks 19)                                                                                      

                                                                                                                       Total Marks 40 

  

                                                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 


