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ΕΡΩΤΗΣΗ 1

O Δημήτρης, ο οποίος δεν έχει σώας τα φρένας μπαίνει σε ένα αγροτικό ταξί και ζητεί από τον 
οδηγό, ο οποίος γνώριζε ότι δεν έχει σώας τα φρένας, όπως τον μεταφέρει στην Πάφο έναντι 
του  συμφωνηθέντος  κόμιστρου  των  €1000.  Ο  οδηγός  ταξί,  λόγω  του  ότι  ο  Δημήτρης  τη 
δεδομένη στιγμή δεν είχε τα € 1000, απαιτεί από τη μητέρα του Δημήτρη την επόμενη ημέρα να 
του καταβάλει  το ποσό των € 1000 ως είχε συμφωνηθεί  μεταξύ αυτού και  του Δημήτρη.  Η 
μητέρα του Δημήτρη,  που διαφωνεί με την μεταξύ τους συμφωνία, αρνείται  να καταβάλει  το 
ποσό των €1000 στον οδηγό του αγροτικού ταξί. Η μητέρα του Δημήτρη επιμένει ότι η σύμβαση 
είναι άκυρη και δεν τον δεσμεύει.

Ερώτημα:   Συμφωνείτε με τη μητέρα του Δημήτρη ότι  η σύμβαση είναι άκυρη και δεν τον 
δεσμεύει; Δικαιολογήστε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

(α) Ποιοι θεωρούνται μέλη μιας εταιρείας;

(β) Εξηγήστε εν συντομία ποιο είναι τα αποτέλεσμα του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού 
μιας ιδιωτικής εταιρείας όταν εγγραφούν δεόντως ως οι πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου 
ΚΕΦ 113.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

(α)  Ποιες είναι  οι  προϋποθέσεις που θέτει  ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2010 
(59(I)/2010) για την παροχή στον ασφαλισμένο σύνταξη ανικανότητας;

(β)  Ποιες είναι οι  προϋποθέσεις που θέτει  ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2010 
(59(I)/2010) για την παροχή στον ασφαλισμένο σύνταξη γήρατος;

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

(α)  Τι σημαίνει η έννοια «τίτλοι» σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδει ο περί  Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμος του 2002 (118(I)/2002);

(β)  Ποιο είναι  το αντικείμενο του φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Nόμος του 2002 (118 (Ι) / 2002) ως έχει τροποποιηθεί;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
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Δώστε  ένα  ορισμό  του  Μάρκετινγκ  και  αναφερθείτε  στις  πέντε  βασικές  ανταγωνιζόμενες 
θεωρήσεις από τις οποίες οι οργανισμοί μπορούν να επιλέξουν για να ασκήσουν επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Στοιχειοθετήστε την απάντησή σας δίνοντας παραδείγματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

(α) Τι σημαίνει τακτικές γραμμές σύμφωνα  με τον Νόμο που προνοεί για τη ρύθμιση και τον 
έλεγχο της λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 
εμπορευμάτων και του οδικού μεταφορέα επιβατών και για συναφή θέματα (Ν. 101(Ι)/2001);

(β) Τι σημαίνει «διαστική διαδρομή» σύμφωνα με τον Νόμο που προνοεί για τη ρύθμιση και τον 
έλεγχο της λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα 
εμπορευμάτων και του οδικού μεταφορέα επιβατών και για συναφή θέματα (Ν. 101(Ι)/2001);

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Σύμφωνα με τους κανονισμούς των περί μηχανοκινήτων οχημάτων και τροχαίας κίνησης:

α. Να  περιγράψετε  τους  περιορισμούς  σε  στάση  σε  οδόστρωμα  αυτοκινητόδρομου  ή  δρόμου 
ταχείας κυκλοφορίας.

β.  Να περιγράψετε τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαίο για όχημα οδηγούμενο επί 
οδοστρώματος να σταματήσει.

γ.  Να περιγράψετε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον οδηγό ή το πρόσωπο που έχει τον 
έλεγχο ή την ευθύνη του οχήματος που σταθμεύει για τους συγκεκριμένους λόγους  στο έρεισμα.

δ.  Να  αναφέρετε  ποιο  είναι  το  μέγιστο  χρονικό  διάστημα  για  το  οποίο  το  όχημα  μπορεί  να 
παραμείνει στάσιμο σε έρεισμα μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στον κανονισμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Να περιγράψετε τις γνώσεις, τα προσόντα και τις δεξιότητες που εξετάζονται κατά την πρακτική 
δοκιμασία της ικανότητας  οδήγησης  μηχανοκινήτου οχήματος. 
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