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

Θέμα: Εμπορευματικές Μεταφορές

Μέρος Α’: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ημερομηνία: 14 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

Ο περί της Σύμβασης για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων Νόμος 

εφαρμόζεται:

(α) όταν ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων και ο οριζόμενος τόπος παράδοσης των 
εμπορευμάτων βρίσκεται σε δύο διαφορετικές χώρες.

(β) όταν ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων και ο οριζόμενος τόπος παράδοσης των 
εμπορευμάτων βρίσκονται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(γ) όταν ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων και ο οριζόμενος τόπος παράδοσης των 
εμπορευμάτων βρίσκονται στην Κύπρο.

(δ) όταν ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων και ο οριζόμενος τόπος παράδοσης των 
εμπορευμάτων βρίσκονται στην Τρίτη χώρα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Η σύμβαση για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων (  CMR  ) έχει εφαρμογή:   

(α) σε μεταφορές επίπλων.

(β) σε  μεταφορά  που  εκτελείται  σύμφωνα  με  τους  όρους  οποιασδήποτε  διεθνούς 
ταχυδρομικής σύμβασης.

(γ) σε νεκρικές αποστολές.

(δ) σε κάθε συμβόλαιο για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ο μεταφορέας θα ευθύνεται για ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων εάν:

(α) η  βλάβη  ή  καθυστέρηση  προκλήθηκε  λόγω  κεκρυμμένου  ελαττώματος  των 
εμπορευμάτων.

(β) η  βλάβη  ή  καθυστέρηση  προκλήθηκε  λόγω συνθηκών τις  οποίες  ο  μεταφορέας  δεν 
μπορούσε να αποφύγει.

(γ) η βλάβη ή καθυστέρηση προκλήθηκε από αμέλεια του μεταφορέα.

(δ) η βλάβη ή καθυστέρηση προκλήθηκε από τις δοθείσες οδηγίες αυτού που προβάλλει την 
απαίτηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Σύμφωνα με τον περί Συμβάσεων Νόμο ικανός προς το συμβάλλεσθε είναι όποιος έχει 

συμπληρώσει το:

(α) δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του.

(β) εικοστό πρώτο (21) έτος της ηλικίας του.

(γ) δέκατο έκτο (16) έτος της ηλικίας του.

(δ) δωδέκατο έτος (12) έτος της ηλικίας του.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Το ιδρυτικό έγγραφο πρέπει να υπογράφεται από κάθε υπογραφέα στην παρουσία 

τουλάχιστον από:

(α) 3 μάρτυρες

(β) 2 μάρτυρες

(γ) 4 μάρτυρες

(δ) 1 μάρτυρα 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η αλλαγή το καταστατικού μιας εταιρείας δύναται να γίνει με :

(α) ειδικό ψήφισμα.

(β) με επιστολή του Γραμματέα της εταιρείας προς τον Έφορο Εταιρειών.

(γ) με μονομερή απόφαση του Διευθυντή της εταιρείας.

(δ) με επιστολή του Διευθυντή της εταιρείας προς τον Έφορο Εταιρειών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Το κατώτερο κεφάλαιο δημόσιας εταιρείας είναι :

(α) 50,000 λίρες ή το ισόποσο σε € 85,662.51.

(β) 15,000 λίρες ή το ισόποσο σε € 25,698.75.

(γ) 25,000 λίρες ή το ισόποσο σε € 42,831.26.

(δ) 5,000 λίρες ή το ισόποσο σε € 8,566.25.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η αλλαγή των σκοπών της εταιρείας έχει ισχύ:

(α) με την έγκρισή τους από το Δικαστήριο 

(β) με τη λήψη της ειδικής απόφασης για την αλλαγή των σκοπών της εταιρείας.

(γ) με την κοινοποίηση της ειδικής απόφασης στους μετόχους της εταιρείας.

(δ) με την κοινοποίηση της ειδικής απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης σύμφωνα με τον Περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και 

Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων νόμο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις: 

(α) 12 ώρες

(β) 9 ώρες 

(γ) 8 ώρες 

(δ) 5 ώρες 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης σύμφωνα με τον Περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης

και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων νόμο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

(α) 42 ώρες

(β) 56 ώρες 

(γ) 65 ώρες

(δ) 30 ώρες

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Ο  οδηγός  φορτηγού  οχήματος  μπορεί  να  οδηγεί  όχημα  των  κατηγοριών  άδειας 
οδήγησης    C   και    C  +  E    υπό  τον όρο ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ, που αποκτήθηκε μετά από   
εξετάσεις αρχικής επιμόρφωσης από την ηλικία των:

(α) 23

(β) 21

(γ) 18

(δ) 25 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

«Νυχτερινή περίοδος» σύμφωνα  με τον Νόμο που ρυθμίζει την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας  των  εκτελούντων  κινητές  δραστηριότητες  οδικών  μεταφορών  (47(Ι)/2005) 
σημαίνει την περίοδο μεταξύ των ωρών:

(α) 00:00-04:00

(β) 00:00-06:00

(γ) 22:00-05:00

(δ) 21:00-03:00 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί  φορολογίας εισοδήματος νόμου,  στην περίπτωση 
προσώπου που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα που 
κτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας κάθε:

(α) ένα έτος

(β) έξι μήνες 

(γ) δύο μήνες

(δ) τρεις μήνες 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του περί  φορολογίας  εισοδήματος  νόμου στην  περίπτωση 
προσώπου που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας επιβάλλεται φόρος με συντελεστή ή 
συντελεστές,  όπως  ειδικότερα  καθορίζονται  στον  παρόντα  Νόμο,  στο  εισόδημα  που 
κτάται ή προκύπτει, αναφορικά με:-

(α) οποιαδήποτε  κέρδη  ή  άλλα  οφέλη  από  μόνιμη  εγκατάσταση  που  βρίσκεται  στη 
Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) οποιαδήποτε κέρδη ή άλλα οφέλη από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται  εκτός της 
Δημοκρατίας.

(γ) οποιαδήποτε κέρδη ή άλλα οφέλη από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται  εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένης της Δημοκρατίας.

(δ) οποιαδήποτε  κέρδη  ή  άλλα  οφέλη  από  μόνιμη  εγκατάσταση  που  βρίσκεται  στη 
Δημοκρατία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Οι λογαριασμοί προσώπων που ασκούν επιχείρηση κλείνουν:
(α) κάθε εξάμηνο.
(β) κατά την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους.
(γ) κατ’ ελεύθερη επιλογή του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
(δ) κατά τον τελευταίο μήνα του φορολογικού έτους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Φορολογητέα συναλλαγή είναι κάθε:
(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

Σε περίπτωση που     μια εταιρεία με     ανεπαρκή ροή     μετρητών     πωλεί     τα τιμολόγιά     της     σε   
λιγότερο     της ονομαστικής τους     αξίας     σε τρίτους  ,   αυτό ονομάζεται  :  

(α) πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες.
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(β) τιμολόγηση συναλλαγών.

(γ) εξαγορά χρέους.

(δ) είσπραξη του χρέους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Ο ισολογισμός  είναι     μια     κατάσταση των     υποθέσεων     μιας  εταιρείας     σε  μία  δεδομένη   
ημερομηνία     που δείχνει  :  

(α) τις ετήσιες πωλήσεις και αγορές.

(β) τα λειτουργικά της έξοδα.

(γ) τις λεπτομερείς δαπάνες λειτουργίας της.

(δ) τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Ο   Αριθμο  δείκτης  κεφαλαίου  κίνησης  μιας  επιχείρησης     μπορεί  να  αποδειχθεί     με  τη   
σύγκριση  :  

(α) των πιστωτών ως προς τους χρεώστες.

(β) των καθαρών κερδών της ως προς στο σύνολο του απασχολούμενου κεφαλαίου.

(γ) της υπέρβασης του κυκλοφοριακού ενεργητικού ως προς τρέχουσες υποχρεώσεις.

(δ) των μετρητών ως προς το τραπεζικό παρατράβηγμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Άμεσα κόστη     σε     επιχειρήσεις     εμπορευματικών μεταφορών     ορίζεται ως:  

(α) τα γενικά διοικητικά έξοδα μιας επιχείρησης.

(β) τα γενικά έξοδα των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών.

(γ) το κόστος που έχει προηγουμένως καθοριστεί  στον προϋπολογισμό.

(δ) οι δαπάνες οι οποίες μπορούν να αποδοθούν άμεσα στις εργασίες του οχήματος.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 21

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)  κανένα  φορτηγό 
όχημα δεν επιτρέπεται να εκτελεί οδικές ή εμπορευματικές μεταφορές με μίσθωση ή με 
αμοιβή εντός της Δημοκρατίας εκτός εάν είναι εφοδιασμένο με άδεια :

(α) «Α»

(β) «Δ»

(γ) «Β»

(δ) «Ε» 

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

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) η άδεια «Α» ισχύει για 
περίοδο  :  

(α) 3 (τριών) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της.

(β) 2 (δύο) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της.

(γ) 5 (πέντε) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της. 

(δ) 6 (έξι) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Εάν η χορήγηση της άδειας έχει  εξασφαλισθεί  με  δόλο,  ψευδή δήλωση ή απόκρυψη 
ουσιώδους γεγονότος που έγινε  εν γνώσει  του αδειούχου τότε  το Συμβούλιο Οδικών 
Μεταφορών έχει την εξουσία:

(α) μόνο να ανακαλέσει την ισχύ της άδειας

(β) να ανακαλέσει ή αναστείλει την ισχύ της άδειας 

(γ) μόνο να αναστείλει την ισχύ της άδειας

(δ) κανένα από τα πιο πάνω
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ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Αρμόδιο  όργανο  για  τη  χορήγηση  αδειών  άσκησης  του  επαγγέλματος  του  οδικού 
μεταφορέα εμπορευμάτων ή του οδικού μεταφορέα επιβατών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Νόμου 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) το Τμήμα Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων 

(β) το Συμβούλιο Οδικών Μεταφορών 

(γ) ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων

(δ) ο  Διευθυντής  του  Τμήματος  Οδικών  Μεταφορών  του  Υπουργείου  Συγκοινωνιών  και 
Έργων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για όχημα οποιουδήποτε τύπου:

(α) 5 μέτρα

(β) 4 μέτρα 

(γ) 3 μέτρα

(δ) 2 μέτρα

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Ποια είναι η απόσταση που πρέπει να τοποθετείται κόκκινη αντανακλαστική τριγωνική 
πινακίδα  πίσω  από  ακινητοποιημένο  όχημα  στο  έρεισμα,    έξω  από  κατοικημένες   
περιοχές, περιλαμβανομένου αυτοκινητόδρομου και δρόμου ταχείας κυκλοφορίας:

(α) 10 μέτρα περίπου

(β) 25 μέτρα περίπου

(γ) 50 μέτρα περίπου

(δ) 200 μέτρα περίπου

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΝ12642,  τα  μετωπικά  τοιχώματα  φορτηγών  και 
ρυμουλκούμενων  με  μεικτό  βάρος  οχήματος  ανώτερο  των  3.5  τόνων  θα  πρέπει  να 
αντέχουν σε δύναμη με πρόσθια κατεύθυνση και ομοιόμορφη κατανομή στο μετωπικό 
τοίχωμα, αντίστοιχη με:

(α) το 30% του μέγιστου βάρους φορτίου αλλά μικρότερη από 5000 daN.

(β) το 40% του μέγιστου βάρους φορτίου αλλά μικρότερη από 5000 daN.

(γ) το 50% του μέγιστου βάρους φορτίου αλλά μικρότερη από 5000 daN.

(δ) το 60% του μέγιστου βάρους φορτίου αλλά μικρότερη από 5000 daN.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  οδικής  μεταφοράς  επικίνδυνων  εμπορευμάτων, 
εμπορεύματα “Κλάσης 1” είναι τα πιο κάτω:

(α) εκρηκτικά

(β) αέρια

(γ) ραδιενεργά

(δ) στερεά και υγρά

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Η  διάρκεια  ισχύος  της  επαγγελματικής  άδειας  οδηγού  εφόσον  αυτή  δεν  έχει 
προηγουμένως ανακληθεί  ή ανασταλεί  βάσει  των διατάξεων του περί επαγγελματικής 
άδειας νόμου, είναι:

(α) 3 έτη

(β) 4 έτη

(γ) 5 έτη

(δ) 6 έτη

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Δικαστήριο το οποίο καταδικάζει  πρόσωπο για αδίκημα οδήγησης οχήματος υπό την 
επήρεια αλκοόλης, μπορεί  επιπρόσθετα να επιβάλει  και  στέρηση δικαιώματος στο εν 
λόγω πρόσωπο να αποκτήσει ή να συνεχίσει να κατέχει επαγγελματική άδεια οδηγού 
μέχρι: 

(α) 5 χρόνια

(β) 6 χρόνια 

(γ) 7 χρόνια

(δ) 10 χρόνια

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Για οχήματα υποκατηγορίας Γ1, η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα είναι: 

(α) 15,000 κιλά

(β) 12,500 κιλά

(γ) 10,000 κιλά

(δ) 7,500 κιλά
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ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Το σήμα τροχαίας που φαίνεται πιο κάτω υποδεικνύει ότι:

(α) απαγορεύεται στα φορτηγά να προσπερνούν. 

(β) απαγορεύεται σε όλα τα οχήματα να προσπερνούν.

(γ) επιτρέπεται στα φορτηγά να προσπερνούν. 

(δ) επιτρέπεται στα φορτηγά να προσπερνούν από τα δεξιά μόνο.
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