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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ  ΕΠΤΑ (7) 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 4) 

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) 
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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 
Οι επιχειρήσεις με κριτήριο την ιδιοκτησία τους διακρίνονται 
σε ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και μετοχικές. 

 

δ 
Ένα από τα πλεονεκτήματα της ατομικής επιχείρησης είναι ότι 

παρουσιάζει διάρκεια και σταθερότητα. 
 

ε 

Το έντονο προσωπικό ενδιαφέρον του επιχειρηματία στην 
ατομική επιχείρηση αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο για την 

επιτυχία της. 
 

στ 
Το Δ.Σ. μιας μετοχικής εταιρείας δεν έχει ελευθερία δράσης 
δηλαδή οι μέτοχοι μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να 
παρέμβουν στις αποφάσεις του. 

 

ζ 
Ονομαστικό κεφάλαιο είναι το ανώτατο όριο κεφαλαίου που 

μια μετοχική εταιρεία μπορεί να εκδώσει. 
 

η 
Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να είναι μεγαλύτερο 

από το ονομαστικό. 
 

θ 
Οι κάτοχοι κοινών μετοχών δεν έχουν σταθερό μέρισμα από 

τα κέρδη της εταιρείας κάθε χρόνο. 
 

ι Οι ομολογίες έχουν ημερομηνία λήξης.  

(Μονάδες 10) 

Ερώτηση 5 

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

Ερώτηση 6 

Να εξηγήσετε ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν οι σύγχρονοι οργανισμοί 
του λιανικού εμπορίου για τον πελάτη.                                                        (Μονάδες 
3) 
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Ερώτηση 7 

Να ταιριάξετε τις έννοιες στις πιο κάτω δύο στήλες.  Να γράψετε στο τετράδιο των 
απαντήσεών σας το γράμμα και δίπλα τον αριθμό που δηλώνει την ορθή 
απάντηση. (π.χ. α- 1 ή α - 2 κ.λπ.)  

Στήλη Α Στήλη Β 

α Ταξινόμηση εμπορευμάτων  1 Μικρή αποθήκη  

β Δελτίο εξαγωγής  2 Κεντρική δεξαμενή  

γ Χονδρέμπορος  3 Απογραφή αποθεμάτων  

δ Παραγγελία  4 Τμήμα Αγορών  

ε Λιανοπώλης  5 Έντυπο διαχείρισης αποθήκης  

                                    (Μονάδες 5) 

Σύνολο Μέρους Α΄: Μονάδες 35 

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 
(Πωλητής/Αγοραστής): 

Έντυπο Εκδότης 

Τιμολόγιο  

Παραγγελία  

Πιστωτικό σημείωμα  

Απόδειξη Είσπραξης  

Ζήτηση δειγμάτων και τιμών  

Αποστολή δειγμάτων και τιμών         

(Μονάδες 6) 
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Ερώτηση 2 

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

(Μονάδες 4) 

Ερώτηση 3  

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 4 

Να επιλέξετε ένα προϊόν που παράγεται στο εξωτερικό και να περιγράψετε 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 7) 

 

 

 

 

 

 

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 
Κιλά 

ΑΠΟΒΑΡΟ 
Κιλά 

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 
Κιλά 

1 200 100 ; 

195 ; 90 

; 25 325 

780 ; 730 
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Ερώτηση 5 

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 

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

 

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

 

δ 

Αποστολή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας 
Καταναλωτών, είναι η διασφάλιση ψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών στη νέα ελευθεροποιημένη και 
ανταγωνιστική αγορά. 

 

ε 

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

 

στ 
Η σημασία της θαλάσσιας συγκοινωνίας υπήρξε πολύ μεγάλη 
για την ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου και τη διάδοση 
του πολιτισμού. 

 

(Μονάδες 6) 

Ερώτηση 6 

Να ταιριάξετε τις έννοιες στις πιο κάτω δύο στήλες. Να γράψετε στο τετράδιο των 
απαντήσεών σας το γράμμα και δίπλα τον αριθμό που δηλώνει την ορθή 
απάντηση. (π.χ. α - 1 ή α - 2 κ.λπ.)  

Στήλη 1 Στήλη 2 

α Τιμολόγιο 1 Πιστωτικό σημείωμα 

β Αποστάθμιση 2 Πωλητής 

γ Αποθηκάριος 3 Απόβαρο 

δ Διόρθωση λάθους τιμολογίου 4 Δελτίο παραλαβής 

(Μονάδες 8) 
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Σύνολο Μέρους Β΄: Μονάδες 35 

ΜΕΡΟΣ Γ΄  

Ερώτηση 1 

Στις 10 Δεκεμβρίου 2020 ο πωλητής της εταιρείας «Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΛΤΔ, 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», Λήδρας 32, Λευκωσία, παίρνει παραγγελία 
από τον πελάτη του «Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ & ΣΙΑ», Μακαρίου Γ΄ 48Β, Λεμεσός, με 
αριθμό 0377, για τα πιο κάτω είδη:  

• 20 ηλεκτρικοί βραστήρες Κ340  @ €20 το καθένα και  

• 10 πλυντήρια πιάτων Ζ150  @ €500 το καθένα   

Παραχωρείται εμπορική έκπτωση 10% 

Η εταιρεία «Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ & ΣΙΑ» παραλαμβάνει τα εμπορεύματα σήμερα και 
καταβάλλει αμέσως ποσό €2.500 για εξόφληση μέρους της οφειλής της.  

Διαπιστώνει όμως ότι ένα πλυντήριο πιάτων είναι ελαττωματικό, οπότε τα επιστρέφει 
την ίδια ημέρα.    

Ζητείται: 

Να συμπληρωθούν κατά σειρά τα πιο κάτω έγγραφα που βρίσκονται στο πίσω μέρος 
του τετραδίου σας:  

(α) Τιμολόγιο αριθμός 00698,  

(β) Πιστωτικό Σημείωμα αριθμός 043. 

(Μονάδες 18) 

Ερώτηση 2 

Να αναφέρετε τέσσερεις (4) τρόπους καθορισμού της ποιότητας των εμπορευμάτων 
και  τέσσερεις (4) τρόπους καθορισμού της τιμής των εμπορευμάτων. 

(Μονάδες 8) 

Ερώτηση 3 

Να γράψετε τέσσερα (4) στοιχεία που περιλαμβάνει η φορτωτική.             (Μονάδες 
4) 

Σύνολο Μέρους Γ΄: Μονάδες 30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100  

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 


