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[Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις]  

[Να δίδονται ΛΟΓΟΙ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

 για τις απαντήσεις] 

 
Ο Ροβέρτος και η σύζυγος του Λούση αποφάσισαν να κάνουν μαθήματα χορού 
σε μια σχολή χορού κοντά στο σπίτι τους. Στο παρελθόν πήγαιναν στην ίδια 
σχολή αλλά πριν πολλά χρόνια. Επειδή ο νέος χορός "Σάλτσα" έγινε τελευταίως 
πολύ δημοφιλής, αποφάσισαν να ξαναρχίσουν τα μαθήματα. Πλήρωσαν 
προκαταβολικά €300 για 15 μαθήματα. Στο πίσω μέρος της απόδειξης υπήρχε 
τυπωμένη η εξής φράσης : "Για τους όρους της παρούσας συμφωνίας παρακαλώ 
κοιτάξετε την σχετική ειδοποίηση που είναι αναρτημένη στο πινάκιο της 
σχολής". Στην είσοδο της σχολής υπήρχε ένας μεγάλος πίνακας όπου υπήρχαν 
αναρτημένες διάφορες ειδοποιήσεις. Μια από αυτές που ήταν γραμμένη με 
μικρά γράμματα έλεγε τα εξής: "Η σχολή χορού δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά την οποία ενδεχόμενα θα υποστεί οποιοσδήποτε 
πελάτης". 
 
Στο πρώτο μάθημα χορού ο χοροδιδάσκαλος Παύλος, ο οποίος ήταν και 
ιδιοκτήτης της σχολής ενώ έκανε επίδειξη μιας δύσκολης φιγούρας κτύπησε 
πάνω στον Ροβέρτο ο οποίος έπεσε στο έδαφος. Ο Ροβέρτος έσπασε το χέρι και το 
ρολόι του τύπου Rolex. 
 
Όταν η Λούση πήγε να πάρει το παλτό της είδε ότι αυτό είχε κλαπεί από το 
βεστιάριο. 
 
Συμβουλεύσετε τον Ροβέρτο και την Λούση. 

|25 μονάδες! 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Η Ζάρα έβαλε μια διαφήμιση στην εφημερίδα η οποία ανέφερε τα εξής: "4 μικρά 
γατάκια Βιρμανίας προς πώληση €300 το κάθε ένα". Ο Αντώνης πήγε να δει τα 
γατάκια και ζήτησε από τη Ζάρα να του κρατήσει το πιο μικρό και όταν 
επιστρέψει σε τρεις εβδομάδες να το πάρει. Άφησε στη Ζάρα €50 ως 
προκαταβολή. Ο Αντώνης όμως δεν ξαναεμφανίστηκε. 
 



Ο Βικ τηλεφώνησε της Ζάρας για τα γατάκια και αφού ζήτησε πληροφορίες, είπε 
ότι θα το σκεφτεί. Την επόμενη μέρα ο Βικ έγραψε της Ζάρας ότι αποφάσισε να 
αγοράσει το πιο μεγάλο. Πριν να λάβει το γράμμα από το Ταχυδρομείο η Ζάρα, 
ο Βικ έστειλε και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη Ζάρα στο οποίο ανάφερε 
ότι μετά από δεύτερη σκέψη δεν ενδιαφερόταν για το γατάκι. Επειδή ο παροχέας 
(server) της Ζάρας είχε πρόβλημα ποτέ δεν παρέλαβε το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail) μέχρι την επόμενη και αφότου στο μεταξύ είχε παραλάβει 
το γράμμα του Βικ. 
 
Η Υβόν έστειλε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη Ζάρα με το οποίο 
έλεγε ότι η τιμή των €300 ήταν ψηλή και τη ρώτησε αν δεχόταν με €200. Όταν η 
Ζάρα απάντησε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ότι δεν θα δεχόταν, η 
Υβόν είχε στο μεταξύ στείλει ένα γράμμα με το ταχυδρομείο στο οποίο έλεγε 
"δέχομαι την προσφορά και αγοράζω το γατάκι για €300". 
 
Συμβουλεύσετε την Ζάρα. 

(25 μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
 
Ο Α ιδιοκτήτης χαρτοπαιχτικής λέσχης, και γνωστός άνθρωπος του υποκόσμου 
μετακόμισε πρόσφατα στη Λευκωσία για να οργανώσει μερικές χαρτοπαικτικές 
συναντήσεις επ' ευκαιρίας των Χριστουγέννων. Για σκοπούς της «εργασίας» του, 
ενοικίασε ένα διαμέρισμα σε μια καλή περιοχή της πόλης από το Β και 
συμφώνησε να πληρώνει €2000 την εβδομάδα ενοίκιο. Ο Β γνώριζε ότι ο Α ήταν 
άνθρωπος του υποκόσμου, και παρόλο που του πέρασε από το μυαλό ότι ο Α θα 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει το χώρο για τις «δουλειές» του εντούτοις δεν 
γνώριζε επακριβώς για τι θα το χρησιμοποιούσε. 
 
Ο Α διευθέτησε όπως ο Γ διακοσμήσει το διαμέρισμα ώστε να μπορεί να 
λειτουργεί σαν λέσχη για συνολικό ποσό €3.000. Ο Α αγόρασε επίσης φαγητά και 
κρασιά από την Δ αξίας €1.500 για να προσφέρει στους πελάτες του. 
 
Ο Α δεν τήρησε καμιά από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του και δεν πλήρωσε 
κανένα. 
 
Συμβουλεύσετε τους Β, Γ και Δ.                                              

 [25 μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
 
Ο Φράνκ, Διευθυντής του Ποπ - Γκρουπ "Χ- Factor", συμφώνησε με τον Άντη, για 
συνολικό ποσό €85.000 όπως το εν λόγω μουσικό σχήμα δώσει τέσσερις 
συνεχόμενες καθημερινές παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας σε 
συναυλία που θα διοργάνωνε ο Άντης. 



 
Δυο μέρες πριν τη συναυλία η στέγη του Δημοτικού Θεάτρου κατέρρευσε, με 
αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να διεξαχθεί η συναυλία. Ο Άντης πρότεινε στο 
Φράνκ να αλλάξουν το χώρο διεξαγωγής της συναυλίας με το Δημοτικό Θέατρο 
Γερίου, αλλά ο Φράνκ αρνήθηκε λέγοντας ότι το Ποπ - Γκρουπ, δεν παίζει σε 
χωριά αλλά μόνο σε πόλης. 
 
Συμβουλεύσετε τον Άντη ο οποίος ήδη κατέβαλε €30.000 προκαταβολικά. 
 

[25 μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
 
Η Ρούλα, που πιστεύει σε παραψυχολογικά φαινόμενα έγινε χήρα μόλις 
πρόσφατα. Ο σύζυγος της στην διαθήκη του άφησε όλη την περίουσία του στη 
Ρούλα, αναφέροντας της μεταξύ άλλων όπως διαθέσει τα λεφτά "όπως ο ίδιος θα 
έπραττε ....". 
 
Αποφασίζει να επικοινωνήσει με το πνεύμα του συζύγου της για να πάρει 
καθοδήγηση και να χρησιμοποιήσει κάποια μέντιουμ τη Ρουπέσκου στην οποία 
έχει τυφλή εμπιστοσύνη. Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας η Ρουπέσκου λέγει στη 
Ρούλα ότι ο σύζυγος της ανέφερε ότι επιθυμεί να δωρίσει από την κληρονομιά 
της €5.000 στο Σύνδεσμο Παραψυχολογίας Λευκωσίας και να επενδύσει στην 
Εταιρεία "Φαντασμοκυνηγός Λτδ" €50.000. 
 
Η Ρούλα δωρίζει το πιο πάνω ποσό στον εν λόγω Σύνδεσμο και αγοράζει 1.000 
μετοχές στην εν λόγω Εταιρεία για €50.000. 
 
Τρεις μήνες αργότερα η Ρούλα πληροφορείται ότι ο γιος της Ρουπέσκου είναι 
ένας από τους Διοικητικούς Σύμβουλους της Εταιρείας "Φαντασμοκυνηγός Λτδ" 
και ότι η Ρουπέσκου είναι η Πρόεδρος του Συνδέσμου Παραψυχολογίας 
Λευκωσίας. 
 
Συμβουλεύσετε τη Ρούλα. 

[25 μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
 
Ποιες είναι οι αρχές που ρυθμίζουν τη μεταβίβαση της κυριότητας σε συμβάσεις 
για πωλήσεις αγαθών ; Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πότε μεταβιβάζεται 
η κυριότητα ; 
 

[25 μονάδες] 
 


