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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

__________________________________________________________________ 

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. 

8. Στην λύση των ασκήσεων να φαίνεται η αναγκαία εργασία. 

 

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 στο τετράδιο των απαντήσεών σας το κάθε γράμμα με τον 
αντίστοιχο χαρακτηρισμό. (π.χ. α. – Ορθό ή  α. – Λάθος κ.λπ.)  

α. Λιανικό εμπόριο θεωρείται ότι διεξάγεται, όταν κάποιος αγοράσει αγαθά και 
τα μεταπωλήσει με λογικό κέρδος στους καταναλωτές.   

β. Ο χονδρέμπορος δεν αποτελεί μέρος της αλυσίδας του εμπορίου.      

γ. Ο παραγωγός πληροφορεί και κατατοπίζει τον χονδρέμπορο για νέα 
προϊόντα του κλάδου του που εμφανίζονται στην αγορά.  

δ. Οι λιανοπώλες προμηθεύονται τα εμπορεύματα είτε από τους 
χονδρέμπορους, είτε κατευθείαν από τους παραγωγούς.  

ε. Ο λιανοπώλης διευκολύνει τον χονδρέμπορο να κάνει συνεχή και 
απρόσκοπτη την παραγωγή αγαθών.  

(Μονάδες 5) 

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.)  

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

α Κυρίως Εμπόριο 1 Κίνδυνος 

β Επικοινωνίες 2 Τεχνολογική Εξέλιξη 

γ Διαφήμιση 3 Εσωτερικό Εμπόριο 

δ Ασφάλεια 4 Προώθηση 

(Μονάδες 4) 

3. Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον  πίνακα που ακολουθεί και 
να απαντήσετε ποιος είναι ο εκδότης των πιο κάτω εντύπων 
(εισαγωγέας/εξαγωγέας/μεταφορέας):  

Έντυπο Εκδότης 

Άδεια εισαγωγής εμπορευμάτων  

Τιμολόγιο  

Φορτωτική  

Παραγγελία  

Πιστοποιητικό προέλευσης  

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο  

Πιστοποιητικό υγείας  

Κιβωτιολόγιο   

 (Μονάδες 8) 

4. Να αναφέρετε τέσσερα (4) στοιχεία που περιλαμβάνει η φορτωτική.  

                                                                                                            (Μονάδες 4) 

5. Να εξηγήσετε  δύο (2) λόγους για τους οποίους παραχωρείται η εμπορική 
έκπτωση. 

(Μονάδες 4) 
                                                                                               (Σύνολο Μονάδων 25) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Β 

1. Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που δηλώνει την ορθή απάντηση (π.χ. i – α ή i – β κ.λπ.).  
Υπάρχει μόνο μία ορθή απάντηση.  

i. Στις βοηθητικές υπηρεσίες του εμπορίου συμπεριλαμβάνεται:  
 

α. Η παραγωγή 

β. Η αποθήκευση 

γ. Η πώληση 

δ. Η κατανάλωση 
 

ii. Το κυρίως εμπόριο διακρίνεται σε:  
 

α. Εισαγωγικό – Εξαγωγικό 

β. Χονδρικό – Λιανικό 

γ. Εσωτερικό – Εξωτερικό 

δ. Διαμετακομιστικό 
 
iii. Το χονδρικό εμπόριο: 

 
α. Διακινεί εμπορεύματα σε μεγάλες ποσότητες 

β. Διακινεί εμπορεύματα σε μικρές ποσότητες 

γ. Ασχολείται με την παραγωγή εμπορευμάτων 

δ. Συμπεριλαμβάνεται στο εξωτερικό εμπόριο 

iv. Το καθαρό ποσό που πρέπει να πληρωθεί για εμπορεύματα τιμολογιακής 
αξίας €2.000, με 20% εμπορική έκπτωση και 5% ταμειακή έκπτωση είναι:  
 

α. €2.400 

β. €1.820 

γ. €1.620 

δ. €1.520 

(Μονάδες 6) 
 

2. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος.  
Να σημειώσετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας το κάθε γράμμα με τον 
αντίστοιχο χαρακτηρισμό. (π.χ. α. – Ορθό ή α. – Λάθος κ.λπ.)  

α. Το ταχυδρομικό δελτάριο ή κάρτα είναι ένα γραπτό μήνυμα με εμπιστευτικές 
πληροφορίες. 

β. Όταν στην επιστολή επισυνάπτεται κάποιο έγγραφο, σημειώνεται κάτω από 
την υπογραφή η λέξη «Συνημμένα». 

γ. Οι περισσότερες επιχειρήσεις προτιμούν να στέλνουν τηλεγράφημα στους 
πελάτες τους αντί ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 

δ. Η αλληλογραφία αποτελεί τη βάση του εμπορίου. 
   

(Μονάδες 4) 
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3. Να κατατάξετε τα ακόλουθα στοιχεία στις δύο (2) στήλες, ανάλογα με την 
κατηγορία στοιχείων που ανήκουν, αντιγράφοντας στο τετράδιο των απαντήσεών 
σας τον πιο κάτω πίνακα: 

κοινοποίηση, θέμα, ημερομηνία, επικεφαλίδα, εσώκλειστα ή συνημμένα, 

υστερόγραφο, προσφώνηση, διεύθυνση παραλήπτη, αρχικά ή σημεία αναφοράς, 

υπογραφή, φιλοφρόνηση, κείμενο 

Υποχρεωτικά στοιχεία Επιπρόσθετα στοιχεία 

  

  

  

  

  

  

  

 (Μονάδες 12) 

 
4. Να αναφέρετε τις διακρίσεις του εξωτερικού εμπορίου. 

(Μονάδες 3) 

 (Σύνολο Μονάδων 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ Γ 

1. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος.  
Να σημειώσετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας το κάθε γράμμα με τον 
αντίστοιχο χαρακτηρισμό. (π.χ. α. – Ορθό ή α. – Λάθος κ.λπ.)  

α. Συγκριτικό πλεονέκτημα έχει η χώρα που παράγει αγαθά με ψηλότερο κόστος  
    ευκαιρίας. 

β. Το άνοιγμα της ανέκκλητης πίστωσης γίνεται από τον εισαγωγέα στο όνομα     
     του εξαγωγέα μέσω της τράπεζας του εισαγωγέα. 

γ. Το άνοιγμα ανέκκλητης πίστωσης δεν εξασφαλίζει ότι ο εξαγωγέας-πωλητής    
     θα πάρει τα χρήματα από την πώληση των εμπορευμάτων. 

δ. Η φορτωτική εκδίδεται από τον εξαγωγέα όταν αυτός φορτώνει τα  
    εμπορεύματα στο πλοίο. 

 ε. Η φορτωτική είναι έγγραφο που μεταβιβάζεται κατόπιν οπισθογράφησης από  
     τον εισαγωγέα. 

  (Μονάδες 5) 
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2. Η εταιρεία ΒΗΤΑ πουλάει μάσκες σε συσκευασία των 1 000 κομματιών προς €30 
η κάθε συσκευασία.  Η εταιρεία ΦΑΡΜΣΤΙΚ πουλάει στους καταναλωτές μάσκες 
σε συσκευασία των 50 κομματιών προς €2,50 η κάθε συσκευασία.  Ο Στέφανος 
αγοράζει μάσκες για να τις φοράει στην εργασία του.  

Να αντιγράψετε τον πιο κάτω πίνακα στο τετράδιο των απαντήσεών σας.  Να 
γράψετε το όνομα και την ιδιότητα (καταναλωτής, χονδρέμπορος, 
λιανοπώλης) του καθενός  λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω συναλλαγές:  

(Μονάδες 3) 
 

3. 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.) 

 (Μονάδες 8) 
 

4. «Η οικονομική και κοινωνική σημασία του εμπορίου είναι μεγάλη γιατί συμβάλλει 
στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, των αγαθών και υπηρεσιών».  
Να εξηγήσετε με συντομία την πιο πάνω φράση. 

(Μονάδες 3) 
 

5. Να αναφέρετε τρεις (3) λόγους  για τους οποίους είναι  δυνατό να δημιουργηθούν 
παράπονα από τον αγοραστή, κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων. 

 (Μονάδες 6) 

(Σύνολο Μονάδων 25) 
 

 

Όνομα Ιδιότητα 

  

  

  

Στήλη Α Στήλη Β 

α Έκθεση πλοιάρχου 1 Διασάφηση εισαγωγής 

β 
Πληρωμή δασμών στο τελωνείο 
και παραλαβή εμπορευμάτων 

2 Αποθήκες αποταμίευσης  

γ 
Ποσοτική και ποιοτική περιγραφή 
των κιβωτίων των εμπορευμάτων 

3 Μανιφέστο  

δ 
Τα εμπορεύματα μπορούν να 
παραμείνουν μέχρι και 3 μήνες 

4 Κιβωτιολόγιο  

ε Υποκείμενα σε δασμό 5 Τελωνειακή αμφισβήτηση 

στ Πληρωμή δασμού με διαμαρτυρία 6 Κατά αξία (%) 

ζ Υπολογισμός δασμού 7 Δασμολογική διάκριση 

η 
Απαιτείται για την παραλαβή των 
εμπορευμάτων 

8 Εκτελώνιση  
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ΕΡΩΤΗΣΗ Δ 

1. Στις 10 Ιανουαρίου 2022 ο πωλητής της εταιρείας «Γ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ, 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ», Μακαρίου 88, Λεμεσός, παίρνει 
παραγγελία από τον πελάτη του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΗ», Σόλωνος 53, 
Λευκωσία, με αριθμό 879, για τα πιο κάτω είδη:  

 

 150 χάρτινα ποτήρια Χ47  @ €1,50 το καθένα,   

 500 χάρτινα καλαμάκια Κ54  @ €0,50 το καθένα και  

 375 χάρτινες σακούλες Σ31  @ €0,20 η καθεμία   
 

 Παραχωρείται εμπορική έκπτωση 10% 
 

Η εταιρεία «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΗ» παραλαμβάνει τα εμπορεύματα σήμερα 
και καταβάλλει αμέσως ποσό €300 για εξόφληση μέρους της οφειλής της.  

Διαπιστώνει όμως ότι 40 χάρτινα ποτήρια και 50 χάρτινες σακούλες είναι 
ελαττωματικές, οπότε τα επιστρέφει την ίδια ημέρα.    

 
       Ζητείται: 

Να συμπληρωθούν κατά σειρά τα πιο κάτω έγγραφα που βρίσκονται στο πίσω 
μέρος του τετραδίου σας (στις υπογραφές να χρησιμοποιήσετε ονόματα που 
αναφέρονται στην άσκηση):  

(α) Τιμολόγιο (με αριθμό 51)                                                        (Μονάδες 14)                             

(β) Απόδειξη Είσπραξης (με αριθμό 24)                                        (Μονάδες 4) 

(γ) Πιστωτικό Σημείωμα (με αριθμό 337)                                       (Μονάδες 7)  

(Σύνολο Μονάδων 25)  

(Γενικό Σύνολο Μονάδων 100) 

 
 
 
 
 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

 


