
Γραπτές Εξετάσεις για τη Διαπίστωση της Επαγγελματικής 
Επάρκειας στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών

Θέμα: Επιβατικές Μεταφορές

Μέρος Α’: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2012

Διάρκεια: 2 ώρες

ΟΔΗΓΙΕΣ:

α) Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις 

β) Όλες οι ερωτήσεις έχουν την ίδια βαρύτητα

γ) Κάθε ερώτηση έχει μόνο μία σωστή απάντηση

δ) Δεν αφαιρούνται βαθμοί για λάθος απαντήσεις
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Η κοινοποίηση της πρότασης για σύναψη σύμβασης συντελείται:

(α) όταν το πρόσωπο  προς το οποίο απευθύνεται, απαντήσει γραπτώς ότι έχει λάβει γνώση 
της πρότασης.

(β όταν αυτή περιέλθει σε γνώση οποιουδήποτε συγγενικού προσώπου του προσώπου 
προς το οποίο απευθύνεται.

(γ) όταν αυτή περιέλθει σε γνώση του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται.

(δ) κανένα από τα πιο πάνω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποιο από τα πιο κάτω δεν χρειάζεται για να είναι μια συμφωνία νομικά εκτελεστή; 

(α) η πρόταση

(β) η αποδοχή

(γ) η αντιπαροχή

(δ) γραπτή επιβεβαίωση 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Σε περίπτωση παράβασης της σύμβασης, ο συμβαλλόμενος που ζημιώνεται από την εν 
λόγω παράβαση έχει δικαίωμα:

(α) να απαιτήσει την επιβολή ποινής φυλάκισης.

(β) να απαιτήσει αποζημίωση.

(γ) να απαιτήσει την επιβολή ποινής προστίμου.

(δ) να απαιτήσει αποζημίωση και την επιβολή ποινής φυλάκισης. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Σύμφωνα με τον περί Συμβάσεων Νόμο νομικά εκτελεστή σύμβαση θεωρείται η σύμβαση 
η οποία καταρτίζεται:

(α) γραπτά

(β) προφορικά 

(γ) μερικώς γραπτά και μερικώς προφορικά

(δ) γραπτά, ή προφορικά, ή μερικώς γραπτά και μερικώς προφορικά
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης πρέπει να έχει τουλάχιστον:   

(α) επτά μετόχους

(β) δύο μετόχους

(γ) πέντε μετόχους

(δ) ένα μέτοχο

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Το πιστοποιημένο αντίγραφο του διατάγματος που εγκρίνει την αλλαγή των σκοπών μιας 
εταιρείας,  πρέπει  να  παραδίνεται  από  την  εταιρεία  στον  έφορο  εταιρειών,  μαζί  με 
τυπωμένο αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου όπως αλλάχτηκε, εντός :

(α) δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία του διατάγματος.

(β) πέντε ημερών (5) από την ημερομηνία του διατάγματος.

(γ) είκοσι ημερών (20) από την ημερομηνία του διατάγματος.

(δ) επτά ημερών (7) από την ημερομηνία του διατάγματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Αν η εταιρεία παραλείψει να παραδώσει στον έφορο εταιρειών εντός του καθορισμένου 
νομικού πλαισίου το πιστοποιημένο αντίγραφο του διατάγματος που εγκρίνει την αλλαγή 
των σκοπών μιας εταιρείας, μαζί με τυπωμένο αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου όπως 
αλλάχτηκε, τότε η εταιρεία ευθύνεται στην πληρωμή προστίμου που δεν υπερβαίνει: 

(α) τις 150 λίρες ή το ισόποσο σε €255.27 για κάθε ημέρα που συνεχίζεται η παράλειψη.

(β) τις  είκοσι λίρες ή το ισόποσο σε € 34.04 για κάθε ημέρα που συνεχίζεται η παράλειψη.

(γ) τις 100 λίρες ή το ισόποσο σε € 170.18 για κάθε ημέρα που συνεχίζεται η παράλειψη.

(δ) τις 50 λίρες ή το ισόποσο σε €  85.09 για κάθε ημέρα που συνεχίζεται η παράλειψη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Σύμφωνα με την ερμηνεία  του άρθρου 2  του Περί  Εταιρειών Νόμου στην έννοια  του 
«αξιωματούχου» σε σχέση με νομικό πρόσωπο δεν περιλαμβάνεται ο: 

(α) διευθυντής

(β) διευθύνοντας σύμβουλος

(γ) γραμματέας

(δ) δικηγόρος προσώπου που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Ο  οδηγός  επιβατηγού  οχήματος  μπορεί  να  οδηγεί  όχημα  των  κατηγοριών  άδειας 
οδήγησης D και  D+Ε για την μεταφορά επιβατών σε τακτικές γραμμές, που η διαδρομή 
τους δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα από την ηλικία των:

(α) 23

(β) 21

(γ) 18

(δ) 25 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Υπεύθυνος  ώστε  το  όχημα  να  είναι  εφοδιασμένο  με  συσκευή  ελέγχου  ή  με  πίνακα 
δρομολογίων και πρόγραμμα υπηρεσίας είναι:

(α) o οδηγός του οχήματος.

(β) o εργοδότης του οχήματος.

(γ) η αρμόδια κρατική αρχή. 

(δ) ο οδηγός και ο εργοδότης του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Σε περίπτωση καταδίκης του προσώπου, που παραβαίνει οποιεσδήποτε διατάξεις του 
περί ελέγχου των ωρών οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών ορισμένων οχημάτων 
νόμο, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης:

(α) που δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες.

(β) δύο (2) χρόνια.

(γ) έξι (6) χρόνια.

(δ) που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Ο συνολικός χρόνος οδήγησης, ο οποίος σωρεύεται κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών 
εβδομάδων (σύμφωνα με τον Νόμο που καθιερώνει τις διαδικασίες ελέγχου των ωρών 
οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται με μεταφορές εμπορευμάτων 
και  επιβατών  και  ρυθμίζει  και  άλλα  συναφή  θέματα  (Ν.86(Ι)/2007)  )  δεν  πρέπει  να 
υπερβαίνει τις :

(α) 90 ώρες

(β) 120 ώρες

(γ) 50 ώρες 

(δ) 80 ώρες
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ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο του 2002 (118(I)/2002) ως έχει 
σήμερα τροποποιηθεί  προς εξεύρεση του φορολογητέου εισοδήματος ενός προσώπου 
δεν εκπίπτουν : 

(α) οικιακές ή ατομικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των εξόδων μετάβασης από τον τόπο 
διαμονής στον τόπο εργασίας.

(β) δωρεές  ή  συνεισφορές  που  έγιναν  για  εκπαιδευτικούς,  μορφωτικούς  ή  άλλους 
φιλανθρωπικούς  σκοπούς  προς  τη  Δημοκρατία  ή  Αρχή  Τοπικής  Διοίκησης  ή  προς 
οποιοδήποτε  φιλανθρωπικό  ίδρυμα  που  εγκρίνεται  ως  τέτοιο  από  το  Υπουργικό 
Συμβούλιο.

(γ) κάθε  ποσό  που  δαπανήθηκε  είτε  για  την  επισκευή  οικημάτων,  μηχανημάτων, 
εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων, είτε για την ανανέωση, επισκευή ή μετατροπή 
οποιουδήποτε εργαλείου,  σκεύους ή άλλου αντικειμένου,  χρησιμοποιουμένων για την 
κτήση του εισοδήματος.

(δ) οι  δαπάνες  για  επιστημονικές  έρευνες  τις  οποίες  υπέστη  πρόσωπο  που  ασκεί 
επιχείρηση, εφόσον ο Έφορος ικανοποιείται ότι οι δαπάνες αυτές έγιναν προς χρήση και 
όφελος της επιχείρησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο του 2002 (118(I)/2002) ως έχει 
σήμερα τροποποιηθεί, ο όρος 'μόνιμη εγκατάσταση' της επιχείρησης δεν περιλαμβάνει:

(α) την έδρα διοίκησης.
(β) το υποκατάστημα.
(γ) το γραφείο.
(δ) τη  χρήση  διευκολύνσεων  μόνο  για  σκοπούς  εναποθήκευσης,  έκθεσης  ή  παράδοσης 

αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος του 2002 (118(I)/2002) ως έχει 
σήμερα τροποποιηθεί,  «κάτοικος της Δημοκρατίας», όταν εφαρμόζεται στην περίπτωση 
ατόμου,  σημαίνει  άτομο  που  παραμένει  στη  Δημοκρατία  για  μια  ή  περισσότερες 
περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολο:

(α) 100 ημέρες στο φορολογικό έτος.

(β) 200 ημέρες στο φορολογικό έτος. 

(γ) 183 ημέρες στο φορολογικό έτος.  

(δ) 300 ημέρες στο φορολογικό έτος. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Φορολογητέα συναλλαγή είναι κάθε:
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(α) παράδοση αγαθών και  παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται  στο εσωτερικό της 
Δημοκρατίας και δεν είναι εξαιρούμενη.

(β) παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της Δημοκρατίας και δεν είναι 
εξαιρούμενη.

(γ) παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της Δημοκρατίας και δεν είναι 
εξαιρούμενη.

(δ) κανένα από τα πιο πάνω.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Μία μέθοδος με την οποία ένας μεταφορέας μπορεί να ενθαρρύνει τους πελάτες να 
πληρώνουν τους λογαριασμούς τους πιο γρήγορα είναι:

(α) να τους προσφέρει εμπορική έκπτωση. 

(β) να τους προσφέρει ταμειακή έκπτωση. 

(γ) τους επιτρέπει να πληρώνουν με μεταφορά μέσω τραπέζης

(δ) τους επιτρέπει να πληρώνουν με μετρητά, αντί σε επιταγής

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Ποιο από τα παρακάτω θα εμφανιστεί στον λογαριασμό κερδών και ζημιών μιας 
επιχείρησης;

(α) συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών της.

(β) τα ποσά που οφείλονται στους πιστωτές.

(γ) υπεραναλήψεις από τράπεζα στο τέλος του έτους.

(δ) τη συνολική  αξία των οφειλετών τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

 Όταν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει δυσκολίες με την ρευστότητα της, ένας τρόπος για να 
αντιμετωπιστεί αυτή είναι:

(α) κάνει μια προσπάθεια να αυξήσει τις πωλήσεις

(β) παρέχει στους πελάτες μεγαλύτερες περιόδους πίστωσης

(γ) η προεξόφληση τιμολόγιων πελατών  

(δ) η αύξηση της παραγωγικότητας με την υπερωριακή εργασία

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Ποιο από τα ακόλουθα στοιχεία είναι ένα σταθερό κόστος του οχήματος;

(α) τα ελαστικά

(β) η ασφάλιση των οχημάτων
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(γ) το κόστος συντήρησης

(δ) το κόστος  των νυχτερινών  εξόδων των οδηγών 

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Επάγγελμα οδικού μεταφορέα επιβατών σημαίνει τη δραστηριότητα κάθε αδειούχου με 
αδειούχο  όχημα  ο  οποίος  εκτελεί  μεταφορές  επιβατών  ή  για  ορισμένες  κατηγορίες 
επιβατών ή για ορισμένες κατηγορίες επιβατών με όχημα το οποίο από την κατασκευή 
και τον εξοπλισμό του μπορεί να μεταφέρει:

(α) πέντε (5) άτομα – περιλαμβανομένου του οδηγού.
(β) έξι (6) άτομα – περιλαμβανομένου του οδηγού.
(γ) περισσότερα από εννέα (9) άτομα – περιλαμβανομένου του οδηγού.
(δ) επτά (7) άτομα – περιλαμβανομένου του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Η θητεία του Συμβουλίου Οδικών Μεταφορών 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)  είναι:

(α) εξαετής (6)
(β) τριετής (3)
(γ) πενταετής (5)
(δ) τετραετής (4)

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Πού  μπορεί  να  υποβληθεί  η  γραπτή  αίτηση  για  έκδοση  άδειας  οδικού  μεταφορέα 
επιβατών από  το ενδιαφερόμενο μέρος σύμφωνα με τον Νόμο που προνοεί  για την 
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);

(α) Στο Συμβούλιο Οδικών Μεταφορών 

(β) Στο Τμήμα Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων

(γ) Στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

(δ) Στο Κέντρο εξυπηρέτησης του Πολίτη 

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

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)  για  την  οδική 
μεταφορά επιβατών σε τακτικές γραμμές χορηγείται η άδεια:

(α) «Β»

(β) «Γ»
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(γ) «Α»

(δ) «Ε» 

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Όχημα με κινητήρα χρησιμοποιούμενο για τη μεταφορά επιβατών, το οποίο διαθέτει 
πέραν του καθίσματος του οδηγού, περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων, πρέπει 
να διαθέτει συσκευή, στην οποία η μέγιστη ταχύτητα είναι ρυθμισμένη στα:

(α) 100 χιλιόμετρα ανά ώρα

(β) 110 χιλιόμετρα ανά ώρα

(γ) 120 χιλιόμετρα ανά ώρα

(δ) 125 χιλιόμετρα ανά ώρα

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Όπου το οδόστρωμα έχει τρεις ή περισσότερες λωρίδες, απαγορεύεται η χρήση της 
δεξιάς λωρίδας από λεωφορεία με μικτό βάρος:

(α)  5 τόνους

(β) 6 τόνους

(γ) 7 τόνους 

(δ) 8 τόνους

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Η χαμηλή πίεση των ελαστικών του οχήματος  μπορεί να προκαλέσει αύξηση της 
κατανάλωσης καυσίμου περίπου ως:   

(α) 1 %

(β) 4 %

(γ) 10 % 

(δ) 40 %

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Ο μέγιστος αριθμός των επιβατών τους οποίους μπορεί να μεταφέρει λεωφορείο πρέπει 
να αναγράφεται:

(α) στην εξωτερική όψη της δεξιάς πλευράς του λεωφορείου.

(β) στην εξωτερική όψη της αριστερής πλευράς του λεωφορείου.

(γ) στην εξωτερική όψη της πίσω πλευράς του λεωφορείου. 

(δ) στην εξωτερική όψη της μπροστινής πλευράς του λεωφορείου. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εξέταση για πρώτη φορά για σκοπούς απόκτησης 
πιστοποιητικού  ικανότητας,   πρέπει  να  κατέχει  κατά  τον  χρόνο  της  εξέτασης,  άδεια 
οδήγησης μαθητευομένου για περίοδο: 

(α) 7 τουλάχιστον ημερών

(β) 10 τουλάχιστον ημερών

(γ) 14 τουλάχιστον ημερών

(δ) 21 τουλάχιστον ημερών

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Η επαγγελματική άδεια οδηγού χορηγείται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών με βάση τα 
υποβαλλόμενα  μαζί  με  την  αίτηση  στοιχεία  και  πιστοποιητικά  και  εφόσον  το  Τμήμα 
ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής: 

(α) έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο αλλά όχι το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του.

(β) έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο αλλά όχι το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του.

(γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό αλλά όχι το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του.

(δ) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο αλλά όχι το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Σε οποιοδήποτε κάθισμα οχήματος κατηγορίας Μ2 και Μ3 για μεταφορά προσώπων, 
πρέπει να χρησιμοποιούνται τα συστήματα ασφαλείας σε καθήμενα πρόσωπα ηλικίας: 

(α) ενός έτους και άνω 

(β) δύο ετών και άνω

(γ) τριών ετών και άνω 

(δ) δυόμιση ετών και άνω

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Η σήμανση που φαίνεται πιο κάτω υποδεικνύει ότι:

(α) η αριστερή λωρίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορτηγά.
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(β) η αριστερή λωρίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από λεωφορεία.

(γ) η αριστερή λωρίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορτηγά και λεωφορεία.

(δ) η αριστερή λωρίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μοτοσυκλέτες.
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