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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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ΕΡΩΤΗΣΗ Α 

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 κ.λπ.)  

α. Ο χονδρέμπορος πληροφορεί και κατατοπίζει τον παραγωγό για την 

τρέχουσα κατάσταση και τις τάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά 

(εγχώρια και διεθνή) όσον αφορά τις προτιμήσεις των καταναλωτών.  

β. Ο λιανοπώλης προσφέρει πιστωτικές ευκολίες στο χονδρέμπορο.    

γ. Το λιανικό εμπόριο διεξάγεται σήμερα μόνο με την παραδοσιακή του μορφή. 

δ. Οι λιανοπώλες προμηθεύονται τα εμπορεύματα είτε από τους 

χονδρέμπορους, είτε κατευθείαν από τους παραγωγούς.  

 (Μονάδες 8) 

 

2. 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 Χερσαία Συγκοινωνία  1 Νηολόγιο χώρας  

  β Σημαίες ευκαιρίας  2 Πετρελαιοφόρα  

γ Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας  3 Ψηλό κόστος μεταφοράς  

δ Εναέρια Συγκοινωνία  4 Αυτοκίνητο  

ε Φορτηγά πλοία  5 
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων  

 (Μονάδες 5) 

 

3. Ο Δ. Δανιήλ πουλάει αντισηπτικά προς την εταιρεία ΑΛΦΑ €5 το ένα.  Η εταιρεία 

ΑΛΦΑ τα πουλάει στους καταναλωτές €6 το ένα.  Ο Νεόφυτος αγοράζει ένα 

αντισηπτικό.  

Να σημειώσετε στο τετράδιο απαντήσεών σας την ιδιότητα των πιο πάνω 

επιλέγοντας ένα για κάθε περίπτωση: καταναλωτής, χονδρέμπορος, 

λιανοπώλης.  

Όνομα Ιδιότητα 

  

  

  

(Μονάδες 3) 

4. Να αναφέρετε τρία (3) μειονεκτήματα της ατομικής επιχείρησης.  

(Μονάδες 9) 

 (Σύνολο Μονάδων 25) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ  Β 

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 κ.λπ.)  

α. Νομικά πρόσωπα καλούνται οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις νομικές 

υποθέσεις μιας επιχείρησης όπως για παράδειγμα οι νομικοί σύμβουλοι και 

οι δικηγόροι.  

β. Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ατομικής επιχείρησης είναι ότι 

δεν έχει ξεχωριστή νομική οντότητα.  

γ. Οι κάτοχοι μετοχών είναι δανειστές της μετοχικής εταιρείας και δικαιούνται 

τόκο κάθε χρόνο.  

δ. Η επωνυμία της κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει οπωσδήποτε να 

περιλαμβάνει τη λέξη limited (ltd) για να δείχνει την περιορισμένη ευθύνη 

των συνεταίρων.  

ε. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Δημόσιας Μετοχικής Εταιρείας είναι ότι το 

κεφάλαιό της διαιρείται σε μικρότερα μερίδια, τις μετοχές.  

στ. Οι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών έχουν δικαίωμα ψήφου.  

 (Μονάδες 12) 

 

2. Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον πιο κάτω πίνακα και να 

υπολογίσετε τις ποσότητες που σημειώνονται με ερωτηματικό (;) 

Μεικτό βάρος Απόβαρο Καθαρό βάρος 

1.250   κιλά 30   κιλά  ; 

  830   κιλά ; 790   κιλά 

; 25   κιλά 435   κιλά  

(Μονάδες 3) 

3. Να εξηγήσετε την έννοια των πιο κάτω: 

 Μεταχρονολογημένη επιταγή 

 Χρεωστική κάρτα.  

     (Μονάδες 10) 

                                                                                                 (Σύνολο Μονάδων 25) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ  Γ 

1. Στις 20 Δεκεμβρίου 2020 ο πωλητής της εταιρείας «Γ. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΛΤΔ, 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», Μετοχίου 35, Λάρνακα, παίρνει 

παραγγελία από τον πελάτη του «Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ & ΣΙΑ», Ιάσωνος 164, Λευκωσία, 

με αριθμό 0234, για τα πιο κάτω είδη:  

 

 10 καλοριφέρ   Κ112  @ €40 το καθένα,   

 20 ηλεκτρικοί βραστήρες Β340  @ €25 το καθένα και  

 10 πλυντήρια ρούχων Ε150  @ €550 το καθένα   

 

 Παραχωρείται εμπορική έκπτωση 10% 

 

Η εταιρεία «Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ & ΣΙΑ» παραλαμβάνει τα εμπορεύματα σήμερα και 

καταβάλλει αμέσως ποσό €2.000 για εξόφληση μέρους της οφειλής της.  

 

           Ζητείται: 

 Να συμπληρωθούν κατά σειρά τα πιο κάτω έγγραφα που βρίσκονται στο πίσω  

μέρος του τετραδίου σας:  

           (α) Τιμολόγιο (με αριθμό 00468)                                                 (Μονάδες 14)  

(β) Απόδειξη Είσπραξης (με αριθμό 00699)                                 (Μονάδες 8) 

 

2.    Δίνονται οι πιο κάτω πληροφορίες: 

  

     Ο  Κωνσταντίνος Δημητρίου από τη Λεμεσό, οφείλει στον Κώστα  Γεωργιάδη  

 από τη Λάρνακα το ποσό των €800 και εκδίδει επιταγή για εξόφληση του 

 χρέους του με σημερινή ημερομηνία. 

 

Να συμπληρώσετε την επιταγή που υπάρχει στο τετράδιο των απαντήσεων 

σας (οι υπογραφές να φαίνονται ολογράφως).  

                                                                                                             (Μονάδες 8) 

 (Σύνολο Μονάδων 30)  

(Γενικό Σύνολο Μονάδων 80) 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 


