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ΜΕΡΟΣ Α΄  

Ερώτηση 1 

Να απαντήσετε «σημειώνοντας Ορθό ή Λάθος» στις πιο κάτω προτάσεις 

Α/Α Προτάσεις Ορθό / Λάθος 

1 Το Εμπόριο ανήκει στο πρωτογενή τομέα. Λάθος 

2 
Στις σύγχρονες κοινωνίες εφαρμόζεται ο καταμερισμός 
των έργων σύμφωνα με τον οποίο ο κάθε άνθρωπος 
ασχολείται με ένα ξεχωριστό επάγγελμα.   

Ορθό 

3 
Οι τραπεζικές εργασίες δεν είναι μέρος των 
βοηθητικών υπηρεσιών του εμπορίου.  

Λάθος 

4 
Στην Κύπρο η εισαγωγή εμπορευμάτων από το 
εξωτερικό γίνεται με τρένο. 

Λάθος 

5 
Ο κύριος στόχος του εμπορίου είναι η μεταφορά των 
εμπορευμάτων από τους καταναλωτές μέσω του 
εμπορίου στους παραγωγούς.  

Λάθος 

Μονάδες 05/100 

Ερώτηση 2 

Να αντιστοιχίσετε (ταιριάξετε) τις πιο κάτω έννοιες: Στο τετράδιο των απαντήσεών σας 

.να γράψετε το σωστό αριθμό και το γράμμα που βρίσκονται αριστερά  από τις έννοιες. 

 Α/Α Έννοιες  Απάντηση Α/Α Έννοιες 

1 Τηλέφωνο 1-ε α Αποθήκευση 

2 Διαφήμιση 2-δ β Ασφάλιση 

3 Συγκοινωνίες 3-γ γ Πλοίο 

4 Σιγουριά 4-β δ Γνωστοποίηση προϊόντων 

5 Χονδρέμπορος 5-α ε Επικοινωνίες 

Μονάδες 05/100 

Ερώτηση 3 

Έχοντας υπόψη σας το βασικό σκοπό του εμπορίου, να γράψετε με τη σωστή σειρά 

τις πιο κάτω λέξεις:  

Καταναλωτής 

Χονδρέμπορος  

Λιανοπώλης  

Παραγωγός 

Παραγωγός – Χονδρέμπορος – Λιανοπώλης – Καταναλωτής 

Μονάδες 10/100 
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Ερώτηση 4 

Να απαντήσετε «σημειώνοντας Ορθό ή Λάθος» στις πιο κάτω προτάσεις 

Α/Α Προτάσεις Ορθό / Λάθος 

1 
Οι σύγχρονες υπεραγορές διεξάγουν χονδρικό 
εμπόριο.   

Λάθος 

2 
Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας 
υπάγεται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.   

Ορθό 

3 
Ο χονδρέμπορος πουλά όλα τα προϊόντά του στους 
καταναλωτές. 

Λάθος 

4 
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών έχει ως βασικό 
σκοπό να προστατεύει τα συμφέροντα των 
καταναλωτών. 

Ορθό 

5 
Οι λιανοπώλες χρειάζονται μεγαλύτερες αποθήκες για 
τα καταστήματά τους από τους χονδρέμπορους. 

Λάθος 

Μονάδες 05/100 

Ερώτηση 5 

Να αναφέρετε τέσσερις (4) κατηγορίες υπηρεσιών που ανήκουν στις βοηθητικές 

υπηρεσίες του Εμπορίου. 

Οποιεσδήποτε 4 από τις πιο κάτω: 

 Αποθήκευση 

 Συγκοινωνίες 

 Επικοινωνίες 

 Τράπεζες 

 Ασφάλειες 

 Διαφήμιση   

Μονάδες 10/100 

Σύνολο Μονάδων Μέρους Α΄ 35/100 
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ΜΕΡΟΣ Β΄  

Ερώτηση 1 

Στο εξωτερικό εμπόριο εκδίδονται κάποια έγγραφα. Μερικά από αυτά φαίνονται στον 

πιο κάτω πίνακα. Να γράψετε δίπλα από το κάθε ένα τον εκδότη του (Εισαγωγέας / 

Εξαγωγέας): 

Α/Α ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΔΟΤΗΣ 

1 Ανέκκλητη Πίστωση  Εισαγωγέας 

2 Τιμολόγιο Εξαγωγέας 

3 Άδεια Εισαγωγής Εισαγωγέας 

4 Παραγγελία Εισαγωγέας 

5 Κιβωτιολόγιο Εξαγωγέας 

6 Πιστοποιητικό Προέλευσης Εξαγωγέας 

Μονάδες 06/100 

Ερώτηση 2 

Να απαντήσετε «σημειώνοντας Ορθό ή Λάθος» στις πιο κάτω προτάσεις 

Α/Α Προτάσεις Ορθό / Λάθος 

1 
Η Κύπρος εξάγει περισσότερα προϊόντα από ότι 
εισάγει. 

Λάθος 

2 
Το άνοιγμα της Ανέκκλητης Πίστωσης γίνεται από τον 
εισαγωγέα αγοραστή των εμπορευμάτων.  

Ορθό 

3 Η φορτωτική δε μεταβιβάζεται. Λάθος 

4 Το κιβωτιολόγιο είναι κιβώτια ένα μέτρο επί ένα. Λάθος 

5 
Η φορτωτική λέγεται «καθαρή» όταν τα εμπορεύματα 
παραληφθούν από τον πλοίαρχο χωρίς οποιαδήποτε 
ζημιά. 

Ορθό 

6 
Τα εισαγόμενα προϊόντα μπορούν να παραμείνουν στις 
αποθήκες του τελωνείου για διάστημα τριών μηνών.   

Λάθος 

7 
Η ανέκκλητη πίστωση ανοίγεται στο όνομα του 
εισαγωγέα. 

Λάθος 

8 
Η ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων γίνεται πάντοτε 
από τον εξαγωγέα. 

Λάθος 

9 
Για να γίνει η παραλαβή των εμπορευμάτων από το 
Τελωνείο συμπληρώνεται η διασάφηση Εισαγωγής 
από τον εισαγωγέα των εμπορευμάτων  

Ορθό 

10 

Στις Βιομηχανικές Ελεύθερες Ζώνες της Κύπρου  
λειτουργούν εργοστάσια που εισάγουν πρώτες ύλες 
χωρίς να πληρώνουν δασμούς και παράγουν προϊόντα 
για πώληση στην Κυπριακή Αγορά. 

Λάθος 

 

Μονάδες 10/100 



5 
 

Ερώτηση 3 

Να αναφέρετε τις δύο βασικές διακρίσεις του Εμπορίου. 

Κυρίως Εμπόριο & Βοηθητικές Υπηρεσίες του Εμπορίου 

Μονάδες 06/100 

Ερώτηση 4 

Να αναφέρετε τις τρεις (3) κατηγορίες του Εξωτερικού Εμπορίου. 

Εισαγωγικό Εμπόριο – Εξαγωγικό  Εμπόριο & Διαμετακομιστικό Εμπόριο 

Μονάδες 06/100 

Ερώτηση 5 

Να γράψετε τρία (3) προϊόντα τα οποία εισάγονται στην Κύπρο από το εξωτερικό.  

Πετρέλαιο – Αυτοκίνητα – Φάρμακα και οτιδήποτε γράψουν οι μαθητές και 

εισάγονται από το εξωτερικό 

Μονάδες 03/100 

Ερώτηση 6 

Να αναφέρετε τέσσερα (4) στοιχεία που περιέχει η φορτωτική.              Μονάδες 04/100 

Οποιαδήποτε 4 στοιχεία από τα πιο κάτω: 

 Τον αριθμό της φορτωτικής 

 Το όνομα και τη διεύθυνση εξαγωγέα και εισαγωγέα 

 Το όνομα της ναυτιλιακής εταιρείας 

 Το είδος του εμπορεύματος 

 Τον αριθμό των κιβωτίων και το βάρος του εμπορεύματος 

 Τα λιμάνια φόρτωσης και προορισμού 

 Τις ημερομηνίες φόρτωσης και αναμενόμενης άφιξης του πλοίου 

 Την διαδρομή του πλοίου. 

Σύνολο Μονάδων Μέρους Β΄ 35/100  
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ΜΕΡΟΣ Γ΄  

Ερώτηση 1 

Να απαντήσετε «σημειώνοντας Ορθό ή Λάθος» στις πιο κάτω προτάσεις 

Α/Α Προτάσεις Ορθό / Λάθος 

1 
Η εμπορική επιστολή συντάσσεται και χρησιμοποιείται 
για τις εμπορικές συναλλαγές μιας επιχείρησης με 
άλλες επιχειρήσεις. 

Ορθό 

2 
Το Υπηρεσιακό σημείωμα χρησιμοποιείται για την 
επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού δύο διαφορετικών 
επιχειρήσεων. 

Λάθος 

3 
Στη σημερινή εποχή για την επικοινωνία μεταξύ των 
επιχειρήσεων χρησιμοποιείται το Τηλεγράφημα αντί 
το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Λάθος 

4 
Στην εμπορική αλληλογραφία, η ορθογραφία, η καλή 
εμφάνιση και η σωστή διάταξη έχουν μεγάλη σημασία 
για το συντάκτη της. 

Ορθό 

5 

Με το σύγχρονο σύστημα διάταξης μιας εμπορικής 
επιστολής η φιλοφρόνηση και το όνομα αυτού που 
υπογράφει την επιστολή γράφονται στο τέλος της 
επιστολής, στη δεξιά πλευρά της. 

Λάθος 

6 
Η Κύπρος παράγει και εξάγει αυτοκίνητα στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Άνωσης. 

Λάθος 

7 
Η έκθεση (το μανιφέστο) παραδίδεται από τον 
πλοίαρχο του πλοίου στις τελωνειακές αρχές όταν 
φτάσει στο λιμάνι εκφόρτωσης. 

Ορθό 

8 

Το τελωνείο ασκεί έλεγχο πάνω στις αποθήκες 
αποταμίευσης. Διατηρεί στοιχεία αναφορικά με τα 
εισερχόμενα και εξερχόμενα εμπορεύματα από την 
αποθήκη, τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία, σύμφωνα 
με την τελωνειακή διαδικασία. 

Ορθό 

9 
Στις αποθήκες αποταμίευσης πάνε οι κύπριοι πολίτες 
και καταθέτουν χρήματα για σκοπούς αποταμίευσης. 

Λάθος 

10 
Στα εμπορικά κέντρα (Mall)         λειτουργούν πολλά 
διαφορετικά καταστήματα λιανικού εμπορίου. 

Ορθό 

Μονάδες 10/100 
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Ερώτηση 2 

Στην πιο κάτω Εμπορική Επιστολή να εντοπίσετε και να γράψετε  πέντε (5) από τα 

κυριότερα στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν. 

Οποιαδήποτε 5 στοιχεία από τα πιο κάτω: 

 Επικεφαλίδα 

 Ημερομηνία 

 Διεύθυνση Παραλήπτη 

 Προσφώνηση 

 Κείμενο ή κυρίως σώμα 

 Φιλοφρόνηση 

 Υπογραφή 

 Αρχικά ή σημεία αναφοράς 

Μονάδες 05/100 
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Ερώτηση 3 

Να απαντήσετε «σημειώνοντας Ορθό ή Λάθος» στις πιο κάτω προτάσεις 

Α/Α Προτάσεις Ορθό / Λάθος 

1 

Η ελεύθερη ζώνη εμπορίου αποτελεί τμήμα του 
λιμανιού ή χώρο κοντά στο λιμάνι ή άλλο χώρο όπου 
τα εμπορεύματα μπορούν να εισαχθούν και να 
επανεξαχθούν αφού υποστούν ή όχι κάποια 
επεξεργασία.   

Ορθό 

2 
Το συνοικιακό κατάστημα αποτελεί μία μορφή 
χονδρικού εμπορίου. 

Λάθος 

3 
Ο πλανόδιος πωλητής αποτελεί μία μορφή λιανικού 
εμπορίου. 

Ορθό 

4 
Το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο εμφανίστηκε και 
εφαρμόζεται από το 1821. 

Λάθος 

5 
Στα προϊόντα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση υπολογίζεται Εισαγωγικός Δασμός.  

Λάθος 

 

Μονάδες 05/100 

Ερώτηση 4  

Να αναφέρετε τις τρεις βασικές κατηγορίες των μεταφορικών μέσων που 

χρησιμοποιούνται στο εμπόριο  διεθνώς και να γράψετε ένα μέσο από κάθε κατηγορία. 

Χερσαία Θαλάσσια και εναέρια 

 Φορτηγά αυτοκίνητα τραίνα αυτοκίνητα μεταφοράς εμπορευμάτων 

 Πλοία διαφόρων τύπων μεταφοράς εμπορευμάτων  

 Αεροπλάνα  

Μονάδες 05/100 

Ερώτηση 5  

Να εξηγήσετε με απλά λόγια τι είναι το διαμετακομιστικό εμπόριο. 

Διαμετακομιστικό εμπόριο είναι ο κλάδος του εξωτερικού εμπορίου που 

ασχολείται με την εισαγωγή εμπορευμάτων από το εξωτερικό, όχι για επιτόπια 

κατανάλωση, αλλά με σκοπό την επανεξαγωγή.  

Μονάδες 05/100 

Σύνολο Μονάδων Μέρους Γ 30/100 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100  

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 


