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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.   

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 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. Οι επιχειρήσεις ανάλογα με το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης τους διακρίνονται σε 

ιδιωτικές, δημόσιες και μικτές.  

β. Ένα από τα πλεονεκτήματα της ατομικής επιχείρησης είναι ότι παρουσιάζει 

διάρκεια και σταθερότητα.    

γ. Ονομαστικό κεφάλαιο είναι το ανώτατο όριο κεφαλαίου που μια μετοχική 

εταιρεία μπορεί να εκδώσει.  

δ. Οι ομολογίες έχουν συνήθως ημερομηνία λήξης.  

ε. Η Ιδιωτική Μετοχική Εταιρεία είναι εταιρεία «ανοικτού τύπου», δηλαδή μπορεί 

να δημοσιεύει τις οικονομικές της καταστάσεις και να προσφέρει τις μετοχές 

της προς δημόσια εγγραφή. 

στ. Μια εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει το μετοχικό της κεφάλαιο, δηλαδή να το 

αυξήσει ή να το μειώσει, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 

 (Μονάδες 9) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 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 Γενική Συνέλευση  1 Λεπτομερές έγγραφο 

β Διοικητικό Συμβούλιο  2 Δεν έχει  φυσική υπόσταση 

γ Νομικό πρόσωπο  3 Τίτλος κυριότητας 

δ Καταστατικό  4 Ελευθερία δράσης 

ε Μετοχή  5 Τακτική ή Ετήσια 

                                                                                                                     (Μονάδες 5) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Να εξηγήσετε τους πιο κάτω όρους: 

α) Προχρονολογημένη επιταγή 

β) Μεταβίβαση επιταγής                (Μονάδες 4) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Να εξηγήσετε πώς συμβάλλουν οι τηλεπικοινωνίες στην ανάπτυξη του εμπορίου και να 

αναφέρετε δύο (2) σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας.           (Μονάδες 6) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

«Οι τράπεζες αποτελούν το σημαντικότερο στήριγμα της οικονομίας».   

Να δικαιολογήσετε την πιο πάνω φράση δίνοντας δύο (2) λόγους για τη σημασία των 

τραπεζών.                                                                                                    (Μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Να αναφέρετε τρία (3) πλεονεκτήματα που έχει η διαφήμιση.                     (Μονάδες 9)

                                                                                                                                                                                                          

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

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. Για να ανοίξει κάποιος τρεχούμενο λογαριασμό πρέπει:  

α. Να είναι καταχωρημένος στο ΚΑΠ 

β. Να μην είναι καταχωρημένος στο ΚΑΠ 

γ. Δεν έχει σημασία αν είναι καταχωρημένος στο ΚΑΠ 

δ. Κανένα από τα πιο πάνω 

ii. Λευκή επιταγή ονομάζεται η επιταγή στην οποία:  

α. Δεν είναι συμπληρωμένο κανένα στοιχείο  

β. Είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία  

γ. Το μόνο απαραίτητο στοιχείο είναι η υπογραφή του εκδότη 

δ. Κανένα από τα πιο πάνω                                                         

 (Μονάδες 4) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

«Σύμφωνα με το νόμο, η ατομική επιχείρηση δεν έχει δική της νομική οντότητα».   

Να εξηγήσετε τι σημαίνει η πιο πάνω πρόταση.             (Μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

Ποιο είδος κάρτας θα πρέπει να χρησιμοποιούμε για αγορές από το διαδίκτυο; Να 

δικαιολογήσετε την απάντηση σας.              (Μονάδες 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

Να συμπληρώσετε την επιταγή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τετραδίου 

απαντήσεών σας χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω στοιχεία:  

Ημερομηνία: σημερινή, εκδότης: Πέτρος Αθανασίου, δικαιούχος: Γιώργος Παναγιώτου, 

ποσό: €750, λόγος: εξόφληση τιμολογίου 2468.  

(οι υπογραφές να φαίνονται ολογράφως και να χρησιμοποιήσετε ονόματα που 

αναφέρονται στην ερώτηση).                                               

(Μονάδες 9) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 11 

α) Τι είναι η μετοχή;   

β) Να αναφέρετε τρία (3) δικαιώματα που έχει ο κάτοχος μιας μετοχής.  

                                                                   (Μονάδες 5)       

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12 

Να μελετήσετε το πιο κάτω επιχειρηματικό σενάριο και να απαντήσετε την ερώτηση 

που ακολουθεί: 

H Άννα Τραπεζίδη εργάζεται υπάλληλος στο ταμείο εξυπηρέτησης πελατών της 

Εμπορικής Τράπεζας Λευκωσία Λτδ.  Στο ταμείο της έρχεται ο κύριος Οικονομίδης, 

πελάτης της τράπεζας, και της παρουσιάζει μία δίγραμμη επιταγή για εξαργύρωση.  H 

Άννα θα πρέπει να εξηγήσει στον πελάτη ότι δεν μπορεί να εξαργυρώσει την επιταγή.  

Να εξηγήσετε τι είναι δίγραμμη επιταγή και γιατί δεν μπορεί να εξαργυρωθεί. 

                                                                              (Μονάδες 5)  

                                                                                                                                                                                                        

ΕΡΩΤΗΣΗ 13 

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

α. Οι εισαγωγείς χρειάζονται τις δικές τους μικρές, κατά κανόνα, αποθήκες. 

β. Οι παράγοντες που καθορίζουν το είδος, το μέγεθος και τον τόπο εγκατάστασης 
μιας αποθήκης είναι ίδιοι για όλες τις επιχειρήσεις.  

γ. Το μέγεθος της αποθήκης για μια βιομηχανία εξαρτάται από το είδος των 
πρώτων υλών που χρησιμοποιεί.  

δ. Στις Ηλεκτρονικές Καρτέλες Αποθήκης αναφέρεται πάντα η αξία των 
εμπορευμάτων.  

ε. Η ταξινόμηση της αποθήκης πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξοικονομείται χώρος και να είναι εύκολη η πρόσβαση στο προσωπικό για να 
εκτελεί τις παραγγελίες. 

στ. Η ζήτηση ορισμένων προϊόντων είναι εποχιακή.  Επομένως, χρειάζεται φύλαξη 
σε ικανοποιητικές ποσότητες την εποχή που θα χρειαστούν.  

 (Μονάδες 9) 

(Μέρος ΙΙ: Σύνολο Μονάδων 80) 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 


