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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
ΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ 2020-21 

Α΄ ΤΕΣΕΚ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΪΟΥ 2021 

 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (ΠΚ) (Α΄ ΣΕΙΡΑ)   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΠ0071 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄ λεπτά 

 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ  ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

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

2. Να απαντήσετε σε ΟΛΑ τα ερωτήματα.  

3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.  

4. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας ή άλλα 
στοιχεία που να μαρτυρούν την ταυτότητά σας. 

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

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή  διορθωτικής ταινίας. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄  

Ερώτηση 1 

Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα 

τη λέξη Ορθό ή Λάθος που να δηλώνει την ορθή απάντηση (π.χ. α – Ορθό ή α – 

Λάθος κ.λπ.).  

Α/Α Προτάσεις 
Ορθό / 
Λάθος 

α 
Το κυρίως εμπόριο ασχολείται με τη συνεχή διακίνηση και 
ανταλλαγή των εμπορευμάτων. 

 

β 
Η παραγωγή των εμπορευμάτων συμπεριλαμβάνεται στις 
διακρίσεις του εμπορίου.    

 

γ 
Με τη διαφήμιση γίνεται γνωστή η ύπαρξη και οι ιδιότητες 
ενός εμπορεύματος στην αγορά.   

 

δ 
Η οικονομική και κοινωνική σημασία του εμπορίου είναι 
μεγάλη γιατί συμβάλλει στην ανάπτυξη του πολιτισμού. 

 

(Μονάδες 8) 

Ερώτηση 2 

Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας το πιο κάτω διάγραμμα και να 
απαντήσετε σε τι διακρίνεται το Εσωτερικό Εμπόριο. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

    

 

 

 (Μονάδες 4) 

Ερώτηση 3 

Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας το πιο κάτω διάγραμμα και να 
συμπληρώσετε την αλυσίδα. 

 Παραγωγός          

(Μονάδες 3) 



3 
 

Ερώτηση 4 

Να εξηγήσετε τι εννοούμε με την φράση "λιανικό εμπόριο" Να δώσετε τρία (3) 
παραδείγματα επιχειρήσεων που διεξάγουν λιανικό εμπόριο.                   (Μονάδες 6) 

Ερώτηση 5 

Να εξηγήσετε ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν οι σύγχρονοι οργανισμοί 
του λιανικού εμπορίου για τον πελάτη.                                                      (Μονάδες 4) 

Ερώτηση 6 

Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον πιο κάτω πίνακα και να 
υπολογίσετε τις ποσότητες που σημειώνονται με ερωτηματικό (;). 
 

(Μονάδες 5) 

Σύνολο Μέρους Α΄: Μονάδες 30 

ΜΕΡΟΣ Β΄  

Ερώτηση 1 

Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον πιο κάτω πίνακα και να 
απαντήσετε ποιος είναι ο εκδότης των πιο κάτω εντύπων σε μια αγοραπωλησία που 
πραγματοποιείται στο εξωτερικό εμπόριο, (εισαγωγέας / εξαγωγέας / μεταφορέας): 

Έντυπο Εκδότης 

Τιμολόγιο  

Παραγγελία  

Άδεια εισαγωγής εμπορευμάτων  

Κιβωτιολόγιο  

Φορτωτική  

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο  

(Μονάδες 12) 

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 
Κιλά 

ΑΠΟΒΑΡΟ 
Κιλά 

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 
Κιλά 

1 200 100 ; 

195 ; 90 

; 25 325 

780 ; 730 

530 30 ; 
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Ερώτηση 2 

Να αναφέρετε τρεις (3) από τις αρετές που πρέπει να έχει η εμπορική επιστολή. 

 (Μονάδες 6) 

Ερώτηση 3  

Να αναφέρετε τρεις (3) τρόπους καθορισμού της ποιότητας των εμπορευμάτων και  

τρεις (3) τρόπους καθορισμού της τιμής των εμπορευμάτων.         (Μονάδες 6) 

Ερώτηση 4 

Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα 

τη λέξη Ορθό ή Λάθος που να δηλώνει την ορθή απάντηση (π.χ. α – Ορθό ή α – 

Λάθος κ.λπ.).  

Α/Α Προτάσεις 
Ορθό / 
Λάθος 

α 
Η φορτωτική είναι μια σύμβαση μεταφοράς των 
εμπορευμάτων και αποδεικνύει τον ιδιοκτήτη των 
εμπορευμάτων. 

 

β 
Την ασφάλιση των εμπορευμάτων αναλαμβάνει πάντοτε ο 
εισαγωγέας- αγοραστής. 

 

γ 
Ο εκδότης και ο δικαιούχος της επιταγής είναι δυνατόν να 
είναι το ίδιο πρόσωπο.   

δ 
Η επιταγή είναι έγγραφο όψεως, δηλαδή πληρώνεται από την 
τράπεζα αμέσως μόλις παρουσιαστεί στο ταμείο της.  

ε Επιταγή χωρίς την υπογραφή του εκδότη είναι άκυρη.  

στ 
Η επιταγή συγκρινόμενη με τα μετρητά, παρουσιάζει αρκετά 
και σημαντικά πλεονεκτήματα. 

 

ζ 
Το υπηρεσιακό σημείωμα είναι ένα σύντομο γραπτό μήνυμα 
που προορίζεται για την επικοινωνία της επιχείρησης με τους 
πελάτες της. 

 

η 
Στην επιταγή παίρνουν μέρος τρία πρόσωπα: Ο εκδότης, ο 
πληρωτής και ο δικαιούχος.  

θ 
Στο κλασικό σύστημα διάταξης της επιστολής όλα τα στοιχεία 
αρχίζουν από το αριστερό περιθώριο. 

 

ι 
Όταν μαζί με την επιστολή αποστέλλουμε και κάποιο άλλο 
έγγραφο τότε το σημειώνουμε ως υστερόγραφο στο τέλος της 
επιστολής. 

 

κ Η διεύθυνση του αποστολέα λέγεται και εσωτερική διεύθυνση.  

(Μονάδες 11) 

Σύνολο Μέρους Β΄: Μονάδες 35 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄  

Ερώτηση 1 

«Η οικονομική και κοινωνική σημασία του εμπορίου είναι μεγάλη γιατί συμβάλλει στη 
διατήρηση της σταθερότητας των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών». Να αναπτύξετε 
την πιο πάνω πρόταση. 

(Μονάδες 6) 

Ερώτηση 2 

Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα 

τη λέξη Ορθό ή Λάθος που να δηλώνει την ορθή απάντηση (π.χ. α – Ορθό ή α – 

Λάθος κ.λπ.).  

Α/Α Προτάσεις 
Ορθό / 
Λάθος 

α 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας εισήγαγε τη χρήση 
συντηρητικών, χρωστικών, φυτοφαρμάκων, εντομοκτόνων, 
αντιβιοτικών, ορμονών, γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων 
και άλλων ουσιών, που βελτιώνουν την υγεία των 
καταναλωτών. 

 

β 

Ο πωλητής, εκμεταλλευόμενος την άγνοια, αδράνεια ή 
αδιαφορία των καταναλωτών και ασκώντας έντονη διαφήμιση, 
κατορθώνει να διοχετεύσει στην κατανάλωση προϊόντα που 
ανταποκρίνονται πάντα στην ποιότητα ή ποσότητα που 
αναφέρει. 

 

γ 

Η επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων της Υπηρεσίας 
Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών προωθείται με 
την ύπαρξη κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για την 
προστασία του καταναλωτή. 

 

δ 
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών εκδίδει το περιοδικό 
«Ο Καταναλωτής» με σκοπό να πραγματοποιήσει κέρδος. 

 

ε 

Τα «παρατηρητήρια λιανικών τιμών» καταγράφουν και 
παρακολουθούν τις τιμές των βασικών ειδών πρώτης 
ανάγκης και ευρείας χρήσης σε πολλά καταστήματα της 
Κύπρου. 

 

(Μονάδες 5) 

Ερώτηση 3 

Να επιλέξετε ένα προϊόν που παράγεται στο εξωτερικό και να περιγράψτε την πορεία 
του, μέχρι την πώληση ή την κατανάλωσή του στην Κύπρο. Στην περιγραφή σας να 
συμπεριλάβετε τη μεσολάβηση πέντε (5) βοηθητικών υπηρεσιών του εμπορίου. 

(Μονάδες 6) 
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Ερώτηση 4 

Δίνονται οι πιο κάτω πληροφορίες:  

 
Ο  Γιάννης Χαραλάμπους από τη Λεμεσό, Κυπριανού 140, οφείλει στον Γιώργο  

Αντωνίου  από τη Λάρνακα, Σταδίου 36, το ποσό των €1.000 και εκδίδει επιταγή για 

εξόφληση του χρέους του με σημερινή ημερομηνία. 

Ζητείται: 
Να συμπληρωθεί η Επιταγή (οι υπογραφές να φαίνονται ολογράφως) που βρίσκεται 
στο πίσω μέρος του τετραδίου σας. 

(Μονάδες 4) 

Ερώτηση 5 

Να αναφέρετε τέσσερα (4) από τα βασικά στοιχεία της εμπορικής επιστολής. 

(Μονάδες 4) 

Ερώτηση 6 

Αφού εξηγήσετε τι είναι το Υπηρεσιακό Σημείωμα να δημιουργήσετε ένα με την εξής 

μορφή: το στέλνει ο Γενικός Διευθυντής προς το τμήμα παραγωγής, με θέμα την 

αργοπορία της εκτέλεσης των παραγγελιών των πελατών. Όπου χρειάζεται να 

χρησιμοποιήσετε υποθετικά στοιχεία.                                                        

(Μονάδες 10) 

Σύνολο Μέρους Γ΄: Μονάδες 35 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100  

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 


