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ΕΡΩΤΗΣΗ 1:      
 
Το Δημαρχείο Πέγειας αποφάσισε να αγοράσει νέους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές για ■ ■·.'να -ανανεώσει τα συστήματα πληροφορικής,που:.αφορούν 
την .είαπραξη.φόρων.:Ό..·.:·.;·..·., ... '.ίνώστας, Δημοτικός Γραμματέας "που 
;;είνάΐ'. ο ύ^ύθυνρς των cry'pp6v;:np.oo^la.s^iT|v;.:. ν. Γ; :.·...; Εταιρεία· Datachip 
Ltd η οποία αναλαμβάνει να του αποστείλει Μυς τυποποιημένους    . .όρους 
πώλησης της Εταιρείας με το'φαί:. Παρόλο που το φαξ ήταν δυσανάγνωστο, ο 
·."." Κώστας χωρίς να το διαβάσει υπογραφεί, καν το στέλλει πίσω στην Datachip 
Ltd,. 
 
Μεταξύ, των όρων ήταν οι εξής :  
                                      
α) Η ευθύνη της Datachip Ltd γ(α οποιαδήποτε ζημιά περιορίζεται στις 625,000. 
 
β) Ή   σύμβαση    αποκλείει    οποιουσδήποτε"   εξυπακουόμενους   όρους " 
δυνάμει ·. · οποιασδήποτε Νομοθεσίας ή Νομολογίας;  
 
γ) Η Datachip Ltd δεν ευθύνεται .για. τις ενέργειες οποιουδήποτε, υπαλλήλου 
της.    
 
Ο σύστημα εγκαθίσταται αλλά δυσλειτουργεί με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά τό 
Δημαρχείο ύψους 650.000 λόγω του ότι οι-φορολογίες που απέστειλε στους 
Δημότες; · ήταν λανθασμένες. Η Datachip Ltd αναλαμβάνει να φτιάξει το 
πρόβλημα στέλλοντας τον τεχνικό της τον Βασίλη ο οποίος στην προσπάθεια του 
να το επιδιορθώσει, .... εκνευρίζεται και κλωτσά ένα από τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και αυτός ανατινάσσεται, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στα 
γραφείο του Δημαρχείου και να τραύμαΡ.στεί ο Κώστας. 
 
Συμβουλεύσετε το Δημαρχείο Πέγειας. 
 

(ΒΑΘΜΟΙ 25) 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
 
Ο Μάρτιν είναι αδειούχος εργολάβος Τάξης Τ. Ανέλαβε να κτίσει ένα μικρό 
Ξενοδοχείο στην Λεμεσό για την Εταιρεία Dream Developers Ltd καθώς και 
σειρά καταστημάτων δίπλα στο Ξενοδοχείο. Η σύμβαση η οποία αφορά και τις. 
δυο αναπτύξεις ήταν για συνολικό ποσό £4,000.000. Οι εργολάβοι Τάξης Γ 
σύμφωνα μει την Νομοθεσία δικαιούνται να -κτίζουν καταστήματα όχι όμως 
Ξενοδοχεία τα οποία μόνο Εργολάβοι Τάξης Α & Β μπορούν να αναλαμβάνουν. 
Η Dream Developers πλήρωσε μόνο £1,500,000 αλλά παρόλο που οι οικοδομές 
έχουν συμπληρωθεί αρνείται να πληρώσει το υπόλοιπο. 
 
Συμβουλεύσετε τον Μάρττν. 
 
Θα ήταν η απάντηση σας διαφορετική εάν ο Μάρτιν ήταν κάτοχος άδειας Τάξης 
Β" αλλά είχε ξεχάσει να την ανανεώσει και να πληρώσει την ετήσια του συνδρομή 
ύψους €50; 
 

(ΒΑΘΜΟΙ 25) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
 
Ο Ζακ καταχώρησε αγγελία .στην εφημερ.ίδα/^Λρ.γυρές,Αγγ&λ{ες»; με την 
οποία:.y:\.:\::\ ';;: ν:.λ. ανακοίνωνε ότι', πωλούσε χο φορτηγό ..του.,Η, 
αγγελία\ή...ρπρίά/συνοδευόταν από  φοίτογραφία έλεγε'τα. εξής;- « Προς 
■Πώληοτι':~ΡθΓα'Ranger'ilie3el ίου'2002 - τιμή €7000 - τηλ.999999>> , Ο 
Δημτγτρης τηλεφώνησε στο Ζακ και του ανέφερε ότι θα πλήρωνε- τις. €7000"πόυ 
ζητούσε,'-Ο Ζακ του", είπε τα" εξής;«περίμενα να-μου πεις' κάτι- παραπάνω...», Η 
τηλεφωνική γραμμή διακόπηκε, πριν. ρ,·Δημήτρης ακούσει την συνέχεια που ο 
Ζακ έλεγε «.,.< αλλάατε. δέχομαι..» '                             
 
Δυο  μέρες αργότερα η Γόνθια , "φίλη του Ζακ είπε στον. Δημήτρη ότι ο Ζακ 
αποδέκτηκε τις €7000. 
 
Συμβουλεύσετε τον Ζακ                                                      
 

(ΒΑΘΜΟΙ 25) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: . 
 
Ο Προκοπής επισκέπτεται μια μάντρα αυτοκινήτων και. αμέσως το μάτι του 
πέφτει πάνω σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο όπου πάνω στον ανεμοΟώρακα του η 
πινακίδα έγραφε "Mazeratti. 1939". Ρώτησε τον ιδιοκτήτη της μάντρας -Πάμπα 
σε ποιόν ανήκει κι αυτός του ανέφερε ότι παλιά ήταν ιδιοκτησία του γνωστού 



ηθοποιού Ερολ Φλτν, αλλά μετά το πώλησε στο τραγουδιστή του συγκροτήματος 
των Queen , Freddy Mercury. 
 
Ο Πάμπος του ανάφερε ότι το αγόρασε σε δημόσιο πλειστηριασμό στο Λονδίνο 
όταν Aln   -η   TTC/M m^r-t-frv   ·τ,->ίϊ   T^r-js-AAti  Χ/ΙΩΤΓΠΤΠΙ   R-*rAvc   
<TTV\ ί-τνη-ΐΛο-ί   ι ι r-τΛ   ΤΠΜ  ΩΛ-ΙΙΛΙ^Λ  *tr*v\ 
 
Ο Προκοπής, φανατικός οπαδός των Queen, ενθουσιάστηκε και χωρίς 
χρονοτριβή το αγόρασε γ-La €150,000. 
 
Δυο χρόνια αετό την αγορά και αφού στο μεταςΰ προέβηκε σε επιδιορθώσεις στο 
αυτοκίνητο , ανακάλυψε ότι ούτε ο Ερολ Φλίν ούτε"ο"Freddy Mercury ήταν ποτέ 
ιδιοκτήτες του αυτοκινήτου και ότι απλώς ανήκε σε ένα ανυποψίαστο Ιταλό 
αγρότη ο οποίος το είχε ξεχάσει στο γκαράζ του για πάνω από 60 '/βδν\α-~κϋχ 
όταν πέθανε οι. συγγενείς του το πώλησαν σε πλειστηριασμό στο Λονδίνο. 
 
Συμβουλεύσετε τον Προκοπή 
 

 (ΒΑΘΜΟΙ 25) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
 
Η Κούλα η οποία είναι 95 ετών.ζεΐ τα τελευταία 9 χρόνια με .την φρονιίστρΐα της 
την οικιακή βοηθό Naneth από τις Φιλιππίνες. 
 
Η Κούλα ξοδεύει το 50% της'μηνιαίας'.σύνταξης της για να ".πληρώνει το. μισθό. 
της'. Naneth. Η Naneth τελευταίως άρχισε' να'παραπονιέται στην Κούλα ότι ο 
μισθός που παίρνει είναι χαμηλός και δεν ττιν φθάνουν να ζήσει τα παιδιά της 
στην πατρίδα της ••και γι' αυτό αποφάσισε να .αναζητήσει .δουλειά στο -Dubai 
-όπου-ρι···.μισθοί··-των.·;· οικιακών βοηθών είναι.0ημανΏ.κύ".^λοτε]ρόΐ 
 
Στην πραγματικότητα η Naneth δεν-είχε παιδιά και οι μισθοί στο Dubai 
είνανπολύπιο: '. χαμηλοί από την Κύπρο: : 
 
Η Κούλα της ανάφερε ότι η .σύνταξη: της δεν της επέτρεπε να της δώσει αύξηση-
αλλά ."· για "/α την βοηθήσει συμφωνέΐ.'.ν'α.της πουλήσει το σπίτι στο οποίο-
διαμένει .για το συμβολικό ποσό των €100 διατηρώντας,όμως γι' .αυτήν το 
δικαίωμα να. παραμείνει   . εκεί μέχρι να πεθάνει. Η Naneth όύμφώνείκαι 
ακυρώνει τα σχέδια της για να πάει. . στο Dubai. 
 
Δύο μήνες αργότερα η Κούλα πεθαίνει και οι συγγενείς της διεκδικούν 
κυριότητα του" σπιτιού. Η Naneth επιμένει ότι το.-αγόρασε.δυνάμει συμφωνίας 
που είχε συντάξει ο. Δικηγόρος της Κούλας για €100'.     



 
Συμβουλεύσετε   τους   συγγενείς   της . Κούλας   οι   οποίοι   μεταξύ- άλλων: 
έχουν πληροφορίες ότι ο Δικηγόρος της.Κούλας και η Naneth διατηρούν δεσμό, 
 

ΒΑΘΜΟΙ (25)  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
 
Ο Αντώνης πρώτος κουμπάρος του Πάμτη, αναλαμβάνει να οργανώσει το πάρτι 
εργένηδων λίγο πριν από το γάμο του. Ενοικιάζει ένα μικρό σκάφος για 20 
άτομα από την ι aichs 4U Ltd ('Ί^7) για'να μετάφερα 20 φίλους του Πάμπη οπό 
την Λάρνακα στην Αγία Νάπα όπου θα δειπνούσαν σε ένα εστιατόριο. Η 
συμφωνία με την Εταιρεία «Υ»  ανέφερε τα εξής: 
 

«Αυτή η σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί νοουμένου ότι θα δοθεί 
προηγουμένως 3 μέρες γραπτή προειδοποίηση στην Εταιρεία, αλλιώς ..θα 
είστε υπόχρεοι να χαταβάλετε το κόμιστρο πλέον €800 ως αποζημίωση». 

 
To συνολικό κόμιστρο που περιλαμβάνει δωρεάν αναψυκτικά είναι €1200. ενώ 
τα αλκοολούχα ποτά χρεώνονται έξτρα. Ο Αντώνης δίδει προκαταβολή £500. 
 
Η «Υ)> ξοδεύει την προηγούμενη της μεταφοράς 6100 για καθαρισμό του 
σκάφους και προπληρώνει €200 για το πλήρωμα. Λίγο πριν αναχωρήσει το 
σκάφος ο Αντώνης ενημερώνεται ότι ο γάμος ακυρώθηκε διότι το προηγούμενο 
βράδυ, η μέλλουσα σύζυγος του Πάμπη, εγκατέλειψε την Κύπρο με τον 
αγαπημένο της Κώστα από –την Αυστραλία.      
 
Ο Αντώνης ζητά τα λβφτά που έδωσε ως προκαταβολή πίσω ενώ η «Υ» ζητά το 
υπόλοιπο πλέον την ρήτρα αποζημίωσης της σύμβασης. 
 
Συμβουλεύσετε τον Αντώνη." 
 

(ΒΑΘΜΟΙ 25)  
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