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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ                ΕΜΠΟΡΙΚΑ Β΄ (Β071)  Α΄ ΣΕΙΡΑ  19/05/2021 

 

* Αριθμός ερώτησης στο Τετράδιο Απαντήσεων  

 

 

 Ερ.  
Αρ.  

Ερ.* 
Μονάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ                  

80Μ 

1 ΑΣΚΗΣΗ ΟΡΘΟ/ΛΑΘΟΣ 1 9                

2 ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  2 5                

3 ΠΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΗ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 3 4                

4 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 6                

5 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 5 5                

6 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 6 9                

7 ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 4                

8 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 8 5                

9 ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ 9 5                

10 ΕΠΙΤΑΓΗ 10 9                

11 ΜΕΤΟΧΗ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 11 5                

12 ΔΙΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 12 5                

13 ΑΣΚΗΣΗ ΟΡΘΟ/ΛΑΘΟΣ 13 9                

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ  80                

ΜΕΡΟΣ Ι                  

20Μ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ 14 20                

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι  20                

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  100                



  ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΠΙΣΤΟΛΗ: ΜΟΝΑΔΕΣ 20 – ΗΜΙΚΛΑΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ΕΙΔΟΣ ΛΑΘΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Μέγιστες μονάδες προς αφαίρεση 

Έντυπη επικεφαλίδα (top margin)  0,5                
Περιθώρια (left, right) 2x0,25                
Γραμματοσειρά (font, size) 2x0,25                
Διάστιχο (μονό) 0,5                
Διακριτικά σημεία (σωστή θέση + απόσταση) 1                
Ημερομηνία [μήνας ολογράφως (0,5μ), σωστή θέση (0,25μ) + απόσταση 0,25μ)] 1         

1 
               

Διεύθυνση Παραλήπτη:                 
Σωστή θέση (μετά την ημερομηνία και πριν την προσφώνηση)   
   

2x 0,25                
Σωστή απόσταση (στην 3η ή 2η γραμμή  κάτω από την ημερομηνία)    
  

2x 0,25                

Ο τίτλος Κύριο, στην αιτιατική πτώση και σε μονό διάστημα γραμμών
   

2x 0,25                
1. Ονομασία οδού και αριθμός οικήματος, Ταχυδρομικό κωδικό και πόλη 

στα κεφαλαία, (σωστή θέση και απόσταση) 
2x 0,25                

Προσφώνηση (σωστή θέση + απόσταση) 0,5                
Θέμα (σωστή θέση + bold) 2x0,5                
Μία κενή γραμμή ανάμεσα στις παραγράφους κειμένου 0,5                
Φιλοφρόνηση                 

Θέση και στοίχιση φιλοφρόνησης – ημικλασική διάταξη 2x0,25                
Με εκτίμηση (σωστή θέση και απόσταση) 2x0,25                
Σωστό όνομα εταιρείας στα κεφαλαία + σωστή θέση 2x0,25                

Όνομα υπογράφοντος + σωστή θέση  2x0,25                
Ιδιότητα υπογράφοντος + σωστή θέση 2x0,25                
Συνημμένα + σωστή θέση 2x0,25                
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ Α΄ ΜΕΡΟΥΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

≤10,0                

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΛΑΘΗ - Β΄ ΜΕΡΟΣ:                 

Παράλειψη ή επανάληψη ή προσθήκης γραμμής κειμένου          ……x 1                
Παράλειψη  ή επανάληψη ή προσθήκης λέξης                            …..x0,5                            
Ορθογραφικά λάθη                                                                      
 

….x0,5                

Τονισμός                                                                                    ...x0,25                
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ – 
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ   ≤10,0                

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ 20                
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ                 
 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (να μεταφερθεί στο έντυπο καταχώρησης βαθμολογίας σελ.2 ως ερ.14) 



 

ΜΕΡΟΣ Ι – ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ 

 
ΣΧ/ΔΓ/5/22Β                             19 Μαΐου 2022 

 

 

Κύριο Χαράλαμπο Κυριακίδη 

Κέρκυρας 46 

8646 ΠΑΦΟ 

 

 

Αγαπητέ Κύριε 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ  

 

Πήρα την επιστολή σας ημερομηνίας 11 Μαΐου 2022 και χαίρομαι για την 

ευκαιρία που μου δίνετε να σας εξυπηρετήσω. 

 

Σας εσωκλείω τον τελευταίο εικονογραφημένο τιμοκατάλογο και τους 

όρους πώλησης των ηλεκτρικών συσκευών ΣΜΑΡΤΙΚ που εισάγω κατ’ 

αποκλειστικότητα.                                                                                                 

 

Είμαι βέβαιος ότι οι ελκυστικές τιμές και οι εξαιρετικοί όροι 

πώλησης της εταιρείας μου σε συνδυασμό με την ανώτερη ποιότητα των 

ηλεκτρικών συσκευών ΣΜΑΡΤΙΚ, θα σας ικανοποιήσουν πλήρως, ώστε να 

αρχίσει μεταξύ μας μια αμοιβαία και επωφελής συνεργασία.  

                                                                                     

  Με εκτίμηση                                                                       

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΛΤΔ 

 

  

 

                                                                                 

  Γιάννης Γρηγοριάδης                                                                               

  Διευθυντής  

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 Τιμοκατάλογος  

(Μέρος Ι: Μονάδες 20) 
 

Αποδεκτές απαντήσεις: 
 
Συνημμένα: 

Τιμοκατάλογος   

 

ή ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Τιμοκατάλογος ή Συνημμένα: Τιμοκατάλογος 



ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Α/Α Ορθό / Λάθος 

α O 

β Λ 

γ Ο 

δ Ο 

ε Λ 

στ Ο 

Κεφ.7, Σελ. 167                   (6x1,5μ = 9 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Στη Α Στήλη Β 

α 5 

β 4 

γ 2 

δ 1 

ε 3 

Κεφ.7, σελ.167,168      

                                                                         (5x1μ = 5 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(α) Προχρονολογημένη επιταγή ονομάζεται η επιταγή που έχει ημερομηνία 
προγενέστερη* της πραγματικής ημερομηνίας της έκδοσης*.                                                     

                                                                                                     (2*x1μ = 2 Μονάδες) 

(β) Η μεταβίβαση της επιταγής, όπως και των άλλων εγγράφων σε διαταγή, γίνεται με 
οπισθογράφηση*,  δηλαδή με την υπογραφή από τον δικαιούχο στο πίσω μέρος*.     

Κεφ.5, Σελ.118,120                                                                                                       

                                                                                                     (2*x1μ = 2 Μονάδες)   
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Οι τηλεπικοινωνίες: προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες σε πολλούς τομείς*.  
Εξυπηρετούνται όλοι οι κλάδοι της παραγωγής, ιδιαίτερα όμως το εμπόριο*.  
Οι έμποροι, ενώ μένουν στον τόπο των εργασιών τους, μπορούν να επικοινωνούν* 
αμέσως με τους πελάτες ή τους προμηθευτές τους, όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και 
στο εξωτερικό*.  

       (4*x1μ = 4 Μονάδες) 

 Τηλέφωνο,  

 Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου και Μαζικών Μέσων Επικοινωνίας  

 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram, twitter etc) 
Κεφ.6, Σελ.158             (2x1μ= 2 Μονάδες) 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Δύο από τους πιο κάτω λόγους: 

 Βοηθούν στην ανάπτυξη του αποταμιευτικού πνεύματος 

 Συντελούν έμμεσα στην μείωση του κόστους ζωής. 

 Συγκεντρώνουν μικροποσά και δημιουργούν μεγάλα κεφάλαια τα οποία 
χρησιμοποιούνται για παραγωγικούς σκοπούς συνήθως για δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων. 

 Συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της οικονομικής πολιτικής του κράτους με 
την εφαρμογή διαφόρων μέτρων νομισματικής πολιτικής που επιβάλλει η 
Κεντρική τράπεζα. 

 Διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές κυρίως με την γενίκευση της χρήσης 
των επιταγών και των τραπεζικών καρτών. 

 
Σημείωση: Δεκτές απαντήσεις εάν ο μαθητής δώσει το ίδιο νόημα των πιο πάνω 
με δικά του λόγια. 

     
     Κεφ.8, Σελ. 202-203         (2x2,5μ = 5 Μονάδες) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της διαφήμισης είναι τα εξής:  

 Κάνει γνωστά στον καταναλωτή τα διάφορα προϊόντα που προσφέρονται στην 

αγορά   και τον βοηθά να επιλέξει εκείνο που τον ενδιαφέρει.  

 Ενθαρρύνει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών του ίδιου 

προϊόντος και τους ωθεί να βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων.  

 Αυξάνει τη ζήτηση των αγαθών με αποτέλεσμα τη μαζικοποίηση της 

παραγωγής και την αύξηση της απασχόλησης.  

 Βοηθά στην προώθηση νέων προϊόντων.                         (3x3μ = 9 Μονάδες) 

Σημείωση: Δεκτές απαντήσεις εάν ο μαθητής δώσει το ίδιο νόημα των πιο πάνω με 
δικά του λόγια. 
 
Κεφ.6, Ενοτ. 6.2.4, σελ. 150      
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

i. β  
ii. γ                                                                                              (2x2μ = 4 Μονάδες) 

Κεφ. 5 σελ 116             

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

Σύμφωνα με το νόμο, η ατομική επιχείρηση δεν έχει δική της νομική οντότητα, δηλαδή 
δεν υπάρχει ως ξεχωριστό* από τον ιδιοκτήτη* της πρόσωπο.  

Έτσι, από τις συναλλαγές της δημιουργούνται δικαιώματα* και υποχρεώσεις* για τον 
ίδιο τον επιχειρηματία*, αφού η ίδια δεν υπάρχει ως ξεχωριστό πρόσωπο για τον νόμο. 
Ωστόσο, για σκοπούς οικονομικής διαχείρισής της, πρέπει να θεωρείται ότι έχει δική 
της οικονομική οντότητα και περιουσιακή αυτοτέλεια, δηλαδή η περιουσία της, τα 
έσοδα της και οι δαπάνες της πρέπει να διαχωρίζονται από εκείνα του επιχειρηματία. 
Κεφ.7, Σελ. 169              (5*x1μ=5 Μονάδες) 



ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

Οι κάρτες διαδικτύου* (internet or Web Cards)  
Χρησιμοποιούνται, κυρίως για αγορές από το διαδίκτυο γιατί: 

- δεν έχουν όριο*,  

- ούτε συνδέονται με κάποιο λογαριασμό*,  

- αλλά ο κάτοχος τους καταθέτει σε αυτές κάθε φορά περίπου το ποσό που 

υπολογίζει να πληρώσει*.   

- Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται ασφάλεια* σε περίπτωση υποκλοπής των 

στοιχείων της.                                                                    (5*x1μ = 5 Μονάδες)                            

Κεφ.5 σελ. 132 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

                                                                                                    (9*x1μ = 9 Μονάδες)  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 11 

α) Μετοχή είναι το ελάχιστο μερίδιο* στο οποίο διαιρείται το κεφάλαιο της μετοχικής 
εταιρείας*. 
ή  Είναι τίτλος κυριότητας ενός μεριδίου στην περιουσία της εταιρείας. 
                                                                                                   (2*x1μ = 2 Μονάδες) 
β)  Τρία από τα δικαιώματα του κατόχου της μετοχής: 

 Το δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις 

 Το δικαίωμα ψήφου (1 μετοχή =1 ψήφος) 

 Το δικαίωμα λήψης μερίσματος 

 Το δικαίωμα ελέγχου 

 Το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του εταιρικού κεφαλαίου και του 
προϊόντος της εκκαθάρισης της περιουσίας της εταιρείας σε περίπτωση 
διάλυσης της.                                                                           
Κεφ:7 180 σελ                                                               (3x1μ = 3 Μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12 

Δίγραμμη είναι η επιταγή που φέρει στο μπροστινό μέρος* της δύο παράλληλες 
γραμμές* (κάθετες ή διαγώνιες).         (2*x1 = 2 Μονάδες) 

Σκοπός: 

Η δίγραμμη επιταγή δεν εξαργυρώνεται* από την τράπεζα απευθείας στον κομιστή* 
αλλά πρέπει να κατατεθεί σε λογαριασμό*.  

ή 

 
19/5/2022* 
Γιώργος 
Παναγιώτου*  
 
Τιμολόγιο 
2468* 
 

€…750*…. 

   62566778 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ                                                                          
                                                                 19/5/2022* 
Πληρώστε ..Γιώργος Παναγιώτου*………. 
Ευρώ ……επτακόσια πενήντα μόνο*…………  
………………………………………………….                                                                                                                                                       

Υπογραφή εκδότη                                                       
Πέτρος Αθανασίου*..  

62566778            45 – 11 – 00456 – 0 

€ ……750*= 
 



Οι παράλληλες γραμμές δεσμεύουν την τράπεζα* να μην καταβάλει αμέσως το ποσό 
στον κομιστή* αλλά να το εγγράψει πρώτα στον λογαριασμό* του και μετά να το 
αποσύρει από αυτόν.                                                                         (3*x1μ = 3 Μονάδες) 

Κεφ.5, Σελ.121      

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13 

α. Λ 

β. Λ 

γ. Ο 

δ. Λ 

ε. Ο 

στ. Ο 

 
Κεφ. 6, Ενοτ.6.3, σελ151-154                                                (6x1,5μ = 9 Μονάδες) 

(Μέρος ΙΙ: Σύνολο Μονάδων 80) 

                                                                                    (Γενικό Σύνολο Μονάδων 100) 
  

 

 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ 
 

 


