
 

 

Γεηγκαηηθέο Δξωηήζεηο γηα απόθηεζε Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο 

Δπάξθεηαο 

 

Μέξνο Α: Δξωηήζεηο Πνιιαπιήο Δπηινγήο 

     
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Όηαλ ν ηόπνο παξαιαβήο ηωλ εκπνξεπκάηωλ θαη ν νξηδόκελνο ηόπνο παξάδνζεο ηωλ 
εκπνξεπκάηωλ βξίζθεηαη ζε δύν δηαθνξεηηθέο ρώξεο εθαξκόδεηαη :  
(α) Ο πεξί ηεο ύκβαζεο γηα ηελ Γηεζλή Οδηθή Μεηαθνξά Δκπνξεπκάηωλ (C.M.R.) 

Νόκνο ηνπ 1993  
(β)  Ο Πεξί ηεο Πξόζβαζεο ζην Δπάγγεικα ηνπ Οδηθνύ Μεηαθνξέα Νόκνο ηνπ 2001 

(101(I)/2001) ωο έρεη ηξνπνπνηεζεί  
(γ)  Ο Πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνο (Κεθ.113) 
(δ)  Ο πεξί ηεο Αξρηθήο Δπηκόξθωζεο θαη ηεο Πεξηνδηθήο Καηάξηηζεο ηωλ Οδεγώλ 

Οξηζκέλωλ Οδηθώλ Ορεκάηωλ ηα νπνία Χξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε Μεηαθνξά 
Δκπνξεπκάηωλ ή Δπηβαηώλ Νόκνο ηνπ 2007 (N. 3(I)/2007), ωο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί.  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Πνηα από ηηο πην θάηω παξνρέο δελ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ζύκθωλα κε ην άξζξν 21 (1) 
ηνπ πεξί Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ Νόκνπ ηνπ 2010 (59(I)/2010) ωο έρεη ηξνπνπνηεζεί 
κέρξη ζήκεξα:  
 
(α)  βνήζεκα γάκνπ 
(β)  βνήζεκα ηνθεηνύ 
(γ)  ζύληαμε αληθαλόηεηαο  
(δ) βνήζεκα θεδείαο 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 
ύκθωλα κε ην άξζξν 14 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ Κεθ 113 ην ηδξπηηθό έγγξαθν θαη 
θαηαζηαηηθό κηαο εηαηξείαο γηα λα εγγξαθεί πξέπεη λα παξαδίλεηαη ζηνλ:  
(α) Έθνξν Δηαηξεηώλ  
(β) Έθνξν Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  
(γ) Έθνξν Φόξνπ Δηζνδήκαηνο 
(δ) Έθνξν Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ ηεο Γεκνθξαηίαο  
 



 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 
ύκθωλα κε ην άξζξν 5 ηνπ πεξί ηεο Οξγάλωζεο ηνπ Χξόλνπ Δξγαζίαο ηωλ 
Δθηεινύληωλ Κηλεηέο Γξαζηεξηόηεηεο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ Νόκνο ηνπ 2005 (47(I)/2005) 
ωο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ν κέζνο εβδνκαδηαίνο ρξόλνο εξγαζίαο δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηηο: 
(α)  18 ώξεο 
(β)  100 ώξεο 
(γ)  48 ώξεο 
(δ)  30 ώξεο 
 

 
 
ΜΔΡΟ Β: Δξωηήζεηο Αλνηθηνύ Σύπνπ 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Ση ζεκαίλεη ν όξνο «επάγγεικα νδηθνύ κεηαθνξέα εκπνξεπκάηωλ» ζύκθωλα κε ηνλ 
Πεξί ηεο Πξόζβαζεο ζην Δπάγγεικα ηνπ Οδηθνύ Μεηαθνξέα Νόκν ηνπ 2001 
(101(I)/2001) ωο έρεη ηξνπνπνηεζεί;  
 

ύκθωλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Πεξί ηεο Πξόζβαζεο ζην Δπάγγεικα ηνπ Οδηθνύ 
Μεηαθνξέα Νόκνπ ηνπ 2001 (101(I)/2001) ωο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ν όξνο «επάγγεικα 
νδηθνύ κεηαθνξέα εκπνξεπκάηωλ» ζεκαίλεη ηε δξαζηεξηόηεηα θάζε αδεηνύρνπ κε 
αδεηνύρν όρεκα ν νπνίνο εθηειεί κε κίζζωζε ή κε ακνηβή κεηαθνξά εκπνξεπκάηωλ, γηα 
ινγαξηαζκό ηξίηωλ, είηε κε όρεκα κε θηλεηήξα είηε κε ζπλδπαζκό νρεκάηωλ. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 

Πνηα πξόζωπα δηθαηνύληαη επίδνκα αζζελείαο θαη αλεξγίαο;  

ύκθωλα κε ην άξζξν 31 ηνπ πεξί Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ Νόκνο ηνπ 2010 
(59(I)/2010) ωο έρεη ηξνπνπνηεζεί αζθαιηζκέλν πξόζωπν δηθαηνύηαη επίδνκα 
αζζελείαο γηα θάζε εκέξα αληθαλόηεηαο πξνο εξγαζία, ε νπνία απνηειεί κέξνο 
δηαθνπήο ηεο απαζρόιεζεο, θαη επίδνκα αλεξγίαο γηα θάζε εκέξα αλεξγίαο, ε νπνία 
απνηειεί κέξνο ηέηνηαο πεξηόδνπ, εάλ ηελ εκέξα απηή ηθαλνπνηεί ηηο ζρεηηθέο 
αζθαιηζηηθέο πξνϋπνζέζεηο θαη είλαη ειηθίαο κεηαμύ δεθαέμη (16) θαη εμήληα πέληε (65) 
εηώλ θαη δελ δηθαηνύηαη ζύληαμε γήξαηνο.  

 


