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ΑΣΕΠ  - ΚΕ∆ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 2000 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ  09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 

 

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Γνωστικό Αντικείµενο 

Κυριακή 24 Σεπτεµβρίου 2000 
 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  1ο: 

Τα υπόλοιπα των λογαριασµών του  γενικού  καθολικού  της επιχείρησης 

"Εκπαιδευτικό  Ίδρυµα ΒΒ" στις 31 ∆εκεµβρίου  1999 έχουν ως  εξής: 

Αποσβέσεις 350 
Αποσβεσµένα έπιπλα 400 
Αποσβεσµένα κτίρια 600 
Αποσβεσµένα µεταφορικά µέσα 300 
Γενικά έξοδα 600 
Γενικά έξοδα πληρωτέα 100 
Γραφική  ύλη  700 
Μακροπρόθεσµο  δάνειο  3.000 
Έξοδα επισκευών 300 
Έξοδα καθαριότητας 150 
Έπιπλα 1.500 
Έσοδα από  δίδακτρα 5.500 
Έσοδα από  ενοίκια 800 
Ίδιο  κεφάλαιο  ;  
Καταθέσεις όψεως 900 
Κτίρια 7.000 
Μεταφορικά µέσα 3.000 
Μισθοί  1.500 
Μισθοί  πληρωτέοι  200 
Πελάτες 400 
Προεισπραχθέντα δίδακτρα 300 
Προεισπραχθέντα ενοίκια 150 
Προκαταβολές παγίων 250 
Προκαταβολές προµηθευτών 140 
Προµηθευτές 350 
Προπληρωθέντα ασφάλιστρα  400 
Ταµείο  750 
Τόκοι  χρεωστικοί  100 
Υλικά  εποπτικής διδασκαλίας 500 
Χρεώγραφα 600 

 

Ζητούνται : 

Η κατάρτιση  της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσεως και  του 

οµαδοποιηµένου  Ισολογισµού . 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: 

Σας δίνονται  ορισµένοι  λογαριασµοί  του  γενικού  καθολικού  στις 31/12/1999 

της επιχείρησης ΑΒ  πριν από  τη  διενέργεια πραγµατικής  απογραφής. 

Λογαριασµοί    
--------------------------------   
Αµοιβές προσωπικού  780 
Αµοιβές προσωπικού  πληρωτέες 25 
Αποσβεσµένα έπιπλα 150 
Αποσβεσµένα κτίρια 450 
Γενικά έξοδα 350 
Γενικά έξοδα πληρωτέα 10 
Έπιπλα 2.000 
Έσοδα από  νοσήλεια 14.500 
Κτίρια 8.200 
Προεισπραχθέντα νοσήλεια 500 
Προπληρωθέντα ασφάλιστρα  120 
Ταµείο  1.300 
Υλικά  καθαριότητας  350 
Φάρµακα 950 
-------------------------------   

 

Στις 31/12/1999 πραγµατοποιήθηκε  πραγµατική  απογραφή  από  την οποία 

διαπιστώθηκε , µεταξύ των άλλων ότι : 

1. Τα προπληρωθέντα ασφάλιστρα  αφορούσαν την περίοδο  από  1/1/1999 

έως και  31/8/2000. 

2. Το  τελικό  απόθεµα των υλικών καθαριότητας και  των φαρµάκων  

ανέρχονταν σε  30 δρχ. και  σε  60 δρχ. αντίστοιχα. 

3. Οι  αποσβέσεις των κτιρίων και  των επίπλων ανήλθαν σε  100 δρχ. και  σε     

50 δρχ. αντίστοιχα.  

4. Οι  οφειλόµενες αµοιβές προσωπικού  και  τα οφειλόµενα γενικά έξοδα 

ανέρχονταν σε  70 δρχ. και  σε  50 δρχ. αντίστοιχα. 

5. Από  τα προεισπραχθέντα νοσήλεια ποσό  90 δρχ. αφορά στη  χρήση  που  

έκλεισε .   

 
Ζητούνται : 
Οι  ηµερολογιακές  εγγραφές προσαρµογής όπως  αυτές  προκύπτουν από  τα 

δεδοµένα της απογραφής. 

  

 ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο: 

Αξιολογήστε  τον πλήρη  ανταγωνισµό  ως εφικτή  µορφή  αγοράς τόσο  εντός  

όσο  και  εκτός των εθνικών συνόρων µιας χώρας. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο: 

Να σχολιάσετε  την παρακάτω πρόταση : 

"Από  την πλευρά της κοινωνικής ευηµερίας είναι  καλύτερα να 

πραγµατοποιείται  ολόκληρη  η  παραγωγή  από  µία επιχείρηση  µε  χαµηλό 

κόστος παρά από  δύο  ή  περισσότερες µε  υψηλότερο  κόστος". 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο: 

Να αναφερθούν και  να σχολιαστούν τα αίτια και  οι  επιπτώσεις του  

πληθωρισµού . 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 6ο: 

Να αναφέρετε  τις διάφορες κατηγορίες ανεργίας και  τα µέτρα καταπολέµησής  

τους. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ: 

 

1. Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω µέρος  του  

φωτοαντιγράφου  αµέσως, µόλις σας  παραδοθεί . Καµία άλλη  σηµείωση  δεν 

επιτρέπεται  να γραφεί .  Κατά την αποχώρησή  σας να παραδώσετε  µαζί  µε  το  

τετράδιο  και  τα φωτοαντίγραφα , τα οποία πρέπει  να καταστραφούν από  τους 

επιτηρητές, παρουσία σας. 

2. Στο  τετράδιο  να γράψετε  µόνο  τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία,  

κατηγορία και  εξεταζόµενο  µάθηµα). Τα ζητήµατα να µην τα αντιγράψετε  στο 

τετράδιο . 

3. Να δοθούν απαντήσεις σε  όλα τα  ερωτήµατα, τα οποία και  είναι  

ισοδύναµα. 

4.  Κάθε  άποψη  που  θα υποστηριχθεί  στην ανάπτυξη  του  θέµατος είναι  

αποδεκτή , αρκεί  να  είναι  τεκµηριωµένη . 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ εύχεται  στους  

διαγωνιζοµένους  "ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ". 

 

ΤΕΛΟΣ 

 


