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___________________________________________________________________ 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 

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. 
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Ερώτηση 1 

Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα τη λέξη 

Ορθό ή Λάθος που να δηλώνει την ορθή απάντηση (π.χ. α – Ορθό ή α – Λάθος κ.λπ.).  

Α/Α Προτάσεις Ορθό / Λάθος 

α 
Αν στην επιταγή συμπληρωθεί το ποσό αριθμητικά, τότε 
δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και ολογράφως. 

 

β 
Ο εκδότης και ο δικαιούχος της επιταγής μπορεί να είναι 
το ίδιο πρόσωπο. 

 

γ 
Η οπισθογράφηση δεν σημαίνει πάντα εξαργύρωση της 
επιταγής. 

 

δ 
Η δίγραμμη επιταγή εξαργυρώνεται απευθείας στο 
ταμείο της τράπεζας. 

 

ε 
Ο εκδότης σε μερικές περιπτώσεις δικαιούται να 
εκδώσει επιταγές πέραν των καταθέσεών του.  

 

(Μονάδες 10) 

Ερώτηση 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 Καθορισμός ποσότητας  1 FOB 

β Καθορισμός ποιότητας  2 Τιμοκατάλογοι  

γ Καθορισμός τιμής  3 Απόβαρο 

δ Καθορισμός χρόνου παράδοσης  4 Δείγματα 

ε Καθορισμός τόπου παράδοσης  5 Συμβολική παράδοση 

(Μονάδες 10) 

Ερώτηση 3 

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

τις ποσότητες που σημειώνονται με ερωτηματικό (;). 

 

Μικτό βάρος Απόβαρο Καθαρό βάρος 

50 ; 45 

; 35 600 

120 20 ; 

; 15 80 

(Μονάδες 8) 
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Ερώτηση 4 

Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον πίνακα που ακολουθεί και να 
απαντήσετε ποιος είναι ο εκδότης / αποστολέας των πιο κάτω εντύπων σε μια 
αγοραπωλησία (πωλητής ή αγοραστής): 

Έντυπο Εκδότης / Αποστολέας 

Πιστωτικό σημείωμα  

Επιστολή ζήτησης δειγμάτων  

Παραγγελία  

Κατάσταση λογαριασμού  

(Μονάδες 4) 

Ερώτηση 5 

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 Μετρικό σύστημα  1 Δελτίο αποστολής 

β Εταιρεία μεταφορών  2 Βάρος 

γ Πιστωτικό σημείωμα  3 Απόδειξη είσπραξης 

δ Εξόφληση υπολοίπου  4 Διόρθωση λάθους τιμολογίου 

ε Αξία εμπορευμάτων  5 Τιμολόγιο 

(Μονάδες 10) 

Ερώτηση 6 

Δίνονται οι πιο κάτω πληροφορίες:  

Ο Γρηγόρης Γρηγοριάδης από τη Λεμεσό, Χίου 425, οφείλει στον Χρήστο Αντωνιάδη από 
τη Λάρνακα, Ιθάκης 315, το ποσό των €400 και τον πληρώνει σήμερα με μετρητά για 
εξόφληση του χρέους του. 
 
Ζητείται: 

Να συμπληρώσετε την απόδειξη είσπραξης, με αριθμό 772, που βρίσκεται στο πίσω 
μέρος του τετραδίου σας (οι υπογραφές να φαίνονται ολογράφως και να 
χρησιμοποιήσετε ονόματα που αναφέρονται στην άσκηση). 

 
(Μονάδες 8) 

Ερώτηση 7 

Να αναφέρετε δύο (2) στοιχεία που περιέχει το απόκομμα της επιταγής και να εξηγήσετε 

σε τι χρησιμεύει. 

(Μονάδες 5) 
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Ερώτηση 8 

Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα τη λέξη 

Ορθό ή Λάθος που να δηλώνει την ορθή απάντηση (π.χ. α – Ορθό ή α – Λάθος κ.λπ.).  

Α/Α Προτάσεις Ορθό / Λάθος 

α 
Στην εμπορική αγοραπωλησία τα εμπορεύματα πρέπει να 
είναι ορισμένα. 

 

β 
Στον όρο F.O.B. ο πωλητής- εξαγωγέας  έχει την 
υποχρέωση να μεταφέρει τα εμπορεύματα στο λιμάνι και να 
φροντίσει για τη φόρτωσή τους.  

 

γ Η υποβολή παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο με επιστολή.  

δ 
Όταν η αποστολή των εμπορευμάτων γίνεται με ιδιόκτητα 
μεταφορικά μέσα δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου 
Παράδοσης. 

 

ε Το τιμολόγιο περιλαμβάνει τους όρους πώλησης και 
λεπτομερή περιγραφή των εμπορευμάτων. 

 

στ Η απόδειξη πληρωμής είναι εξωτερικό έγγραφο.  

ζ Σε περίπτωση λάθους κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, 
ο πωλητής εκδίδει Απόδειξη είσπραξης. 

 

η Στον όρο LOCO ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να 
αποστείλει τα εμπορεύματα στις αποθήκες του αγοραστή. 

 

(Μονάδες 12) 
Ερώτηση 9 

Να αναφέρετε τρεις (3) λόγους που μπορούν να προκαλέσουν παράπονα από τον 

αγοραστή κατά την εκτέλεση της παραγγελίας. 

 (Μονάδες 6) 

Ερώτηση 10 

Να αναφέρετε δύο (2) μέσα πληρωμών. 

(Μονάδες 2) 

Ερώτηση 11 

Να εξηγήσετε τον όρο ληγμένη επιταγή. 

(Μονάδες 2) 

Ερώτηση 12 

Κάποιος θα πάει για σπουδές, είτε στο εξωτερικό είτε σε άλλη πόλη στην Κύπρο. Να 

αναφέρετε ποιος είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος για να του στέλνουν 

χρήματα οι γονείς του. 

(Μονάδες 3) 
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Ερώτηση 13 

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 διατηρεί κάποιος τρεχούμενο λογαριασμό πρέπει:  

α. Να είναι καταχωρημένος στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ) 

β. Να μην είναι καταχωρημένος στο ΚΑΠ 

γ. Δεν έχει σημασία αν είναι καταχωρημένος στο ΚΑΠ 

δ. Τίποτα από τα πιο πάνω 

 

ii. Λευκή επιταγή ονομάζουμε την επιταγή όταν:  

α. Δεν είναι συμπληρωμένο κανένα στοιχείο της. 

β. Είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία της. 

γ. Είναι συμπληρωμένη μόνο με την υπογραφή του εκδότη. 

δ. Τίποτα από τα πιο πάνω 

(Μονάδες 6) 

Ερώτηση 14 

Στις 15 Απριλίου 2022 ο πωλητής της εταιρείας «ΠΡΑΣΙΝΙΔΗΣ Λτδ», Λήδρας 82, Λεμεσός, 
παίρνει παραγγελία από τον πελάτη του «ΚΑΦΕΤΙΔΗΣ Λτδ», Τροόδους 33, Λάρνακα, με 
αριθμό 477, για τα πιο κάτω είδη:  

 

• 300 χάρτινα ποτήρια Χ55  @ €1,50 το καθένα,   

• 800 χάρτινα καλαμάκια Κ57  @ €0,50 το καθένα και  

• 400 χάρτινες σακούλες Σ58  @ €0,20 η καθεμία   
 

• Παραχωρείται εμπορική έκπτωση 10% 
 
       Ζητείται: 

Να συμπληρωθεί το τιμολόγιο, με αριθμό 868, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του 
τετραδίου σας (οι υπογραφές να φαίνονται ολογράφως και να χρησιμοποιήσετε 
ονόματα που αναφέρονται στην άσκηση):  

(Μονάδες 14)      
   

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100  

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


