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ΜΕΡΟΣ Α΄  
 
Ερώτηση 1 
 
i. Σύνταξη της Επιστολής 
 

Α. ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ 
Ερµογένους 10 
2030 Λευκωσία 

 
31 Μαΐου 2008 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 
28 Οκτωβρίου 16 
6060 ΛΑΡΝΑΚΑ 
 
 
Κύριοι 
 
 
Παρέλαβα σήµερα τα εµπορεύµατα της παραγγελίας µου ηµεροµηνίας 28 Απριλίου 
2008 µε αριθµό 206, και σας ευχαριστώ. 
 
Με λύπη µου όµως διαπίστωσα ότι 4 ράφια και 4 γραφεία βρέθηκαν σε κακή κατάσταση, 
προφανώς γιατί κτυπήθηκαν κατά την µεταφορά τους. 
 
Σας επιστρέφω τα πιο πάνω εµπορεύµατα και σας παρακαλώ να γίνει άµεση 
αντικατάσταση τους το συντοµότερο δυνατό για να ανταποκριθώ έγκαιρα στις δικές µου 
υποχρεώσεις. 
 
Ελπίζω να ικανοποιηθεί  η παράκληση µου, και στο µέλλον παρακαλώ όπως 
καταβάλλεται ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να προλαµβάνονται ζηµιές και καθυστερήσεις 
στην εκτέλεση των παραγγελιών. 
 
 
Με εκτίµηση 
 
 
Α. Χρηστίδης 

Μον. 12 
 
ii. 
Το κείµενο της επιστολής πρέπει να έχει τις εξής αρετές: 

• Συντοµία. Με την οποία εννοούµε την αποφυγή της πολυλογίας ώστε το κείµενο 
να είναι σύντοµο και περιεκτικό. Να µην θυσιάζεται όµως η σαφήνεια και η 
πληρότητα της επιστολής χάριν της συντοµίας. 
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• Με την αρετή της ακρίβειας εννοούµε την χρησιµοποίηση ορθών λέξεων, 
εµπορικών ή τεχνικών όρων, ακριβείς ονοµασίες και χαρακτηρισµοί για να µην 
υπάρχει κίνδυνος παρανόησης ή παρερµηνείας. 

• Με τον όρο απλότητα εννοούµε την µη χρησιµοποίηση σπάνιων εξεζητηµένων 
λέξεων, ρητορικών ή λογοτεχνικών σχηµάτων και ασυνήθιστων τρόπων 
διατύπωσης. 

• Μια επιστολή πρέπει να διέπεται πάντοτε από ευγένεια. ∆εν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται ποτέ σε επιστολές λέξεις ή εκφράσεις προσβλητικές ή 
ταπεινωτικές για τον παραλήπτη. 

Μον. 4 
Ερώτηση 2 
 
Την επιταγή και το γραµµάτιο τα εκδίδει ο χρεώστης (αγοραστής) ενώ την 
συναλλαγµατική την εκδίδει ο πιστωτής (πωλητής). 
Η επιταγή το γραµµάτιο και η συναλλαγµατική είναι έγγραφα που εκδίδονται για 
τακτοποίηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις αγοραπωλησίες µεταξύ 
των συναλλασσοµένων. 
Η  επιταγή που δεν έχει αντίκρισµα ονοµάζεται ακάλυπτη και γι αυτό  υπεύθυνος είναι ο 
εκδότης. 

Μον. 8 
 
Ερώτηση 3 
   

i. Εικονογραφηµένος τιµοκατάλογος είναι ένας κατάλογος των ειδών που πωλεί 
ο πωλητής, στον οποίο εκτός από την ποιότητα και την τιµή των προϊόντων 
που πωλούνται παρουσιάζονται και οι φωτογραφίες τους. Η χρησιµότητα του 
εικονογραφηµένου τιµοκαταλόγου για τον αγοραστή είναι τεράστια, γιατί τον 
βοηθά να πάρει την συµφέρουσα απόφαση αφού του δίνεται η ευκαιρία να 
συγκρίνει τις τιµές και την ποιότητα των προϊόντων όλων των προµηθευτών 
του. 

Μον. 2 
 

ii. ∆ειγµατολόγιο είναι µια συλλογή από µικρά κοµµάτια ενός εµπορεύµατος 
διαφόρων ποιοτήτων, σχεδιασµών ή χρωµατισµών σε µορφή βιβλίου. 
Αποστέλλεται από τον πωλητή στον αγοραστή. Το δειγµατολόγιο χρησιµεύει 
στον αγοραστή για να επιλέξει κατά κύριο λόγο την ποιότητα του προϊόντος 
που επιθυµεί να αγοράσει. 

Μον. 2 
 

iii. Το απόκοµµα χρησιµεύει: 
• Να γνωρίζει ο εκδότης της επιταγής ποιος είναι ο δικαιούχος και ποιο είναι 

το ποσό της επιταγής. 
• Αποτελεί δικαιολογητικό για την ενηµέρωση του βιβλίου Ταµείου. 
• Αποτελεί στοιχείο ελέγχου του τρεχούµενου λογαριασµού και σύγκριση µε 

την τράπεζα. 
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Μον. 2 
 
Ερώτηση 4 
i. 

Ηµεροµηνία Αγορές (τεµάχια) Πωλήσεις (τεµάχια)  Υπόλοιπο (τεµάχια) 
01/04/2008 300  300 
01/05/2008  150 150 
01/06/2008 200  350 

 
 Άρα στις 30 Ιουνίου 2008 έµειναν απούλητα 350 ψυγεία. 

Μον. 1 
ii 

Ηµεροµηνία Αγορές (τεµάχια) Τιµή Μονάδας € Αξία € 
01/04/2008 300 700 210.000 
01/05/2008 200 800 160.000 
 500  370.000 

 

Μέση Σταθµική τιµή = 740
500

370000
=

ΑΣ

ΑΣ

ςγορςυνολικ

αξυναλικ

έέ

ίή
 

Άρα η αξία των απούλητων ψυγείων είναι 350Χ740=€259.000 
Μον. 3 

 
Ερώτηση 5 
i 
 
1. Εγγύηση ε. Συναλλαγµατική 
2. Εκδότης β. Επιταγή 
3. Μετρητά γ. Αναγκαστικό µέσο πληρωµής 
4. Απογραφή εµπορευµάτων α. Μέση σταθµική τιµή 
5. Αποδεικτικό µέσο στ. Απόδειξη 
6. Προθεσµία δ. Πώληση µε πίστωση 

Μον. 6 
Σύνολο Μονάδων 40 

 
ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 
Ερώτηση 1 
i. 
Αγγελική 
Αµοιβή Ηµέρας 6,15Χ18 110,70 
Αµοιβή Εβδοµάδας 110,70Χ5 553,50 
Αµοιβή 4 εβδοµάδων 553,50Χ4 2214,00 
 
Άρα η αµοιβή της Αγγελικής στο τέλος των τεσσάρων εβδοµάδων είναι €2214,00 
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Στυλιανή 
Αµοιβή Ηµέρας 6,15X19 116,85 
Αµοιβή Εβδοµάδας 116,85X5 584,25 
Αµοιβή 4 εβδοµάδων 584,25X4 2337,00 
 
Άρα η αµοιβή της Στυλιανής στο τέλος των τεσσάρων εβδοµάδων είναι €2337,00 
 
ii  
Στο τέλος κάθε εβδοµάδας η Στυλιανή αµείβεται περισσότερο κατά €30,75 (584,25-
553,50), επειδή παράγει 5 υποκάµισα περισσότερα από την Αγγελική την εβδοµάδα 
(ένα κάθε µέρα) (5Χ6,15=30,75). 

Μον. 6 
 

Ερώτηση 2 
 

«ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ & ΥΙΟΣ» Κατασκευές 
«ΙΑΣΩΝ (Ο)» Ασφάλειες παντός είδους 
«ΜΠΑΡΠΟΥΝΙ (ΤΟ)»  – Ψαραγορά 
«ΟΛΑ ΦΡΕΣΚΑ»  – Φρουταρία 
«ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ (Ο)»  – Αθλητικό Σωµατείο 
«ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΥΠΕΡΘΕΑΜΑ (ΤΟ)»  – Κινηµατογράφος 
ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΛΤ∆. 

Μον. 8 
 
Ερώτηση 3 
i 
Τα πλεονεκτήµατα της επιστολής έναντι του τηλεφώνου είναι τα ακόλουθα: 

• Είναι αποδεικτικό µέσο στο δικαστήριο 
• Το περιεχόµενο της δεν µπορεί να παραποιηθεί ή να αµφισβητηθεί. 
• Έχει πάντα ιδιόχειρη υπογραφή που δεσµεύει επίσηµα τον αποστολέα. 

 
Το µειονέκτηµα της επιστολής είναι η αργοπορία της. Το µήνυµα που µεταφέρει δεν 
φτάνει αµέσως στον προορισµό του, όπως στην περίπτωση που χρησιµοποιείται το 
τηλέφωνο, αλλά µετά από κάποιες µέρες. 

Μον. 3 
 
ii 
Μια επιχείρηση στέλνει µε το ταχυδροµείο σε ανοικτό φάκελο: 

• ∆ιαφηµιστικό υλικό 
• ∆ιάφορες εκδηλώσεις ή αλλαγές που θα συµβούν στην επιχείρηση στο εγγύς 

µέλλον.  
Μον. 2 
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Ερώτηση 4 
 

Μήνες Πωλητής Α 
€ 

Πωλητής Β 
€ 

Πωλητής Γ 
€ 

Σύνολο 
Πωλήσεων 

€ 
Ιανουάριος 1000 3000 2000 6000 

Φεβρουάριος 800 1800 1200 3800 
Μάρτιος 1500 1400 2100 5000 
Σύνολο 3300 6200 5300 14800 

 
i. Ο πλέον αποδοτικός της επιχείρησης είναι ο Πωλητής Β, µε  ύψος πωλήσεων €6000. 
ii. Ο καλύτερος µήνας πωλήσεων είναι ο Ιανουάριος µε σύνολο πωλήσεων €6000. 
iii. Οι προµήθειες που πλήρωσε η επιχείρηση είναι (14800Χ2%) €296. 
 

Μον. 6 
 
Ερώτηση 5 
i 
Το τιµαριθµικό επίδοµα είναι ένα µέτρο που εφαρµόζεται για να εξουδετερώνει την 
µείωση του πραγµατικού µισθού, που προέρχεται από την αύξηση του γενικού επιπέδου 
των τιµών των καταναλωτικών αγαθών (που προέρχεται από την µείωση της 
αγοραστικής αξίας του χρήµατος ). 
Χρησιµεύει στην αύξηση του ονοµαστικού µισθού κατά το ίδιο ποσοστό που αυξάνεται 
το επίπεδο των τιµών των καταναλωτικών αγαθών, ώστε ο πραγµατικός µισθός να 
παραµένει αµετάβλητος και η αγοραστική αξία του µισθού να παραµένει σταθερή. 
 
ii 
Το τιµαριθµικό επίδοµα παραχωρείται από τον εργοδότη στον εργοδοτούµενο δύο 
φορές τον χρόνο. 
 
iii. 
Το τιµαριθµικό επίδοµα λέγεται και Αυτόµατη Τιµαριθµική Αναπροσαρµογή. (ΑΤΑ) 
 

Μον. 5 
 

Σύνολο Μονάδων 30 
 
 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
 
Ερώτηση 1 
 
Καθορισµός της ηµερήσιας αµοιβής των υπερωριών: 
Για τις καθηµερινές 1½:1 (30 Χ 1,5) €45 
Για τις αργίες  και τα Σαββατοκύριακα 1: 2 (30Χ2) €60 
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Αµοιβή υπερωριών:  
Σάββατα   (18Χ60)   €1080 
Κυριακές   (20Χ60)  €1200 
Αργίες      (10Χ60)  € 600 
Καθηµερινές  
 

(30Χ45) €1350 

Σύνολο 4230 
 
 Άρα  ο τραπεζικός υπάλληλος θα εισπράξει €4230 επί πλέον από τις υπερωρίες του.  
 

Μον. 6 
Ερώτηση 2 
 
Αρχικό ποσό τιµολογίου  80.000 
Μείον Εµπορική Έκπτωση 10% (80.000Χ10%) (8.000) 
Τελικό ποσό τιµολογίου 72.000 
Μείον ταµειακή έκπτωση 5%  (72.000Χ5%) (3.600) 
Πληρωτέο ποσό 68.400 
 
Άρα ο αγοραστής Α. Αργυρού πλήρωσε €68.400 

Μον. 4  
 
Ερώτηση 3 
 
Αν παραλάµβανα σήµερα από το ταχυδροµείο τις πιο κάτω επιστολές θα τις χειριζόµουν 
την καθεµία µε τους ακόλουθους τρόπους: 
 

• i Θα παρέδιδα προσωπικά και κλειστή την επιστολή µε την ένδειξη ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
• II. Την επιστολή µε την ένδειξη ΕΠΕΙΓΟΝ θα την προωθούσα στον παραλήπτη το 

συντοµότερο δυνατό, αφήνοντας τις άλλες επιστολές στην άκρη. 
• iii. Στην περίπτωση της επιστολής µε την εσώκλειστη επιταγή θα άνοιγα την 

επιστολή και θα έλεγχα αν συµφωνεί το ποσό που αναφέρει η επιστολή µε το 
αντίστοιχο της επιταγής, στην συνέχεια θα ενηµέρωνα το βιβλίο εµβασµάτων και 
θα παρέδιδα την επιταγή στον ταµεία της επιχείρησης. 

Μον. 6 
 
 
 

Ερώτηση 4 
 
i Η φύλαξη των επιστολών και άλλων εγγράφων είναι απαραίτητη για την επιχείρηση για 
τους εξής λόγους: 

• Επειδή περιέχουν πληροφορίες και στοιχεία που µπορεί να χρειαστούν 
µελλοντικά 

• Επειδή µπορεί να παραστεί ανάγκη  να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
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II. Ένα καλό σύστηµα ταξινόµησης εγγράφων µιας επιχείρησης πρέπει να έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

• Ασφαλής φύλαξη και προστασία των εγγράφων από κινδύνους κλοπής, απώλειας 
φθοράς. 

• ∆υνατότητα εύκολης και γρήγορης τοποθέτησης και ανεύρεσης οποιουδήποτε 
εγγράφου. 

• Εξοικονόµηση χώρου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. 
• Απλότητα. 
• ∆υνατότητα επέκτασης και ανάπτυξης. 

 
iii. Οι πιο σηµαντικές αρµοδιότητες του τµήµατος πωλήσεων είναι: 

• Εξεύρεση πελατών 
• Εξασφάλιση παραγγελιών 
• Εκτέλεση παραγγελιών 
• ∆ιαφήµιση των εµπορευµάτων της επιχείρησης. 

Μον. 6 
Ερώτηση 5 
 
i Επιταγή είναι το έγγραφο µε το οποίο ο εκδότης δίδει εντολή στην τράπεζα του να 
πληρώσει στο πρόσωπο που κατονοµάζεται ή σε διαταγή του ένα ορισµένο χρηµατικό 
ποσό σε πρώτη ζήτηση. 
II.  

• Εκδότης 
• ∆ικαιούχος  
• Πληρωτής 

 
iii. Μεταχρονολογηµένη επιταγή ονοµάζεται η επιταγή της οποίας η ηµεροµηνία 
εξαργύρωσης είναι µεταγενέστερη από την ηµεροµηνία έκδοσης. 
Η µεταχρονολόγηση της επιταγής γίνεται για δύο κύριους λόγους: 

• Όταν συµφωνήσουν αγοραστής και πωλητής ώστε η αγοραπωλησία να γίνει υπό 
τύπο πίστωσης.  

• Όταν ο αγοραστής δεν έχει διαθέσιµο ποσό στον λογαριασµό του την ηµέρα της 
αγοραπωλησίας όµως ελπίζει ότι θα καλύψει την επιταγή την ηµέρα της 
εξαργύρωσης της, µε  νέα εµβάσµατα ή καταθέσεις. 

 
vi. Τα στοιχεία της επιταγής που θα ελέγξει ο τραπεζικός υπάλληλος προτού την 
εξαργυρώσει στο δικαιούχο είναι: 
 

• Αν ο εκδότης έχει χρήµατα στο λογαριασµό του ώστε να καλυφθεί η επιταγή. 
• Η υπογραφή του εκδότη. 
• Η ηµεροµηνία εξαργύρωσης της επιταγής. 
• Συµφωνία του ποσού της επιταγής που γράφεται ολογράφως και αυτού που 

γράφεται µε αριθµούς. 
Μον. 8 

Σύνολο Μονάδων 30 
Γενικό Σύνολο Μονάδων 100 


