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ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 
 
Η πρόσφατη Ηφαιστειακή δραστηριότητα στο βυθό του Ινδικού Ωκεανού, 
δημιούργησε ένα νέο μικρό νησάκι κοντά στις Μαλβίδες. Το ταξιδιωτικό 
γραφείο Travel 4U Ltd οργάνωσε το ταξιδιωτικό πακέτο «Το Πανόραμα του 
Σύγχρονου Ηφαιστειακού Νησιού» για λάτρεις της περιπέτειας. Το πρόγραμμα 
του πακέτου περιλαμβάνει ταξίδι με αεροπλάνο στις Μαλβίδες διαμονή για μια 
νύκτα εκεί και επιβίβαση και διαμονή την επομένη σε μικρό κρουαζιερόπλοιο το 
οποίο προσαράζει κοντά στο νέο νησί για 5 μέρες. 
 
Η Travel 4U Ltd για να μπορεί να προσφέρει το εν λόγω πακέτο, έχει προβεί στις 
εξής συμφωνίες: 
 
(α) Με την αεροπορική Εταιρεία FlyAway για προαγορά εισιτηρίων Λάρνακα- 
Μαλβίδες 
 
(β) Προαγορά δωματίων Ξενοδοχείου στις Μαλβίδες 
 
(γ) Ναύλωση του κρουαζιερόπλοιου "The Adventure" για 3μήνες για τις ανάγκες 
του πακέτου. 
 
Μετά από 3 βδομάδες επιτυχίας και συμμετοχής πολλών εκδρομέων στην 
συγκεκριμένη εκδρομή, η ηφαιστειακή δραστηριότητα επανάρχισε, με 
αποτέλεσμα το νησί να βυθίζεται σταδιακά στον Ινδικό Ωκεανό. Η Travel 4U Ltd 
έχει ήδη προεισπράξει €100.000 ως προκαταβολή από 400 ταξιδιώτες που 
έκλεισαν πακέτα για τις επόμενες εβδομάδες. 
 
Συμβουλεύσετε την Travel 4U Ltd η οποία ήδη ανακοίνωσε σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους ότι λόγω των εξελίξεων, το συγκεκριμένο πακέτο εκδρομής 
ακυρώνεται. 
 
(Μην   κάνετε   αναφορά   σε   εξειδικευμένες   για   τα   Τουριστικά   Πακέτα 
Νομοθεσίες/Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ή Οδηγίες). 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
 
Ο Μάκης διαφήμισε στην Εφημερίδα Καθημερινή ότι ενοικίαζε το εξοχικό του 
στο Πρωτάρα για 3 χρόνια. Η Νόρμα συνταξιούχος δασκάλα που λατρεύει το 
Πρωτάρα και θέλει να ξεκουραστεί εκεί για λίγα χρόνια, αφού βλέπει την 
διαφήμιση επισκέπτεται το σπίτι όπου κατά την ξενάγηση ο Μάκης της αναφέρει 
τα εξής: 
 
(α) ο κήπος υδρεύεται αυτόματα από το μηχανισμό αυτόματου ποτίσματος που 
ήταν εγκατεστημένος 
 
(β) ότι οι γείτονες ήταν ένα ζευγάρι ήσυχων ηλικιωμένων 
 
(γ) ότι τα διπλανά κενά οικόπεδα ήταν κρατικά και έτσι δεν υπήρχε πιθανότητα 
να κτιστούν άλλα σπίτια δίπλα και να υπάρχουν κατασκευαστικές εργασίες. 
 
Η Νόρμα η οποία εντυπωσιάζεται, υπογράφει χωρίς να διαβάσει την σχετική 
τριετή σύμβαση ενοικίασης. Οι πιο πάνω αναφορές του Μάκη δεν περιλήφθησαν 
στο κείμενο της σύμβασης. Ένα μήνα αργότερα η Νόρμα ανακαλύπτει ότι: 
 
(α) ο κήπος δεν είχε εγκαταστημένο μηχανισμό αυτόματου ποτίσματος και έτσι η 
Νόρμα ήταν αναγκασμένη να ξοδεύει σχεδόν 10 ώρες την εβδομάδα για να τον 
ποτίζει. 
 
(β) πριν την υπογραφή της Σύμβασης ο Μάκης γνώριζε ότι οι ηλικιωμένοι 
γείτονες είχαν μετακομίσει αλλά δεν γνώριζε ότι το είχαν ενοικιάσει σε νεαρούς 
φοιτητές της Νομικής οι οποίοι σχεδόν καθημερινά έκαναν θορυβώδη πάρτι. 
 
(γ) στο διπλανό οικόπεδο άρχισαν οικοδομικές εργασίες από ιδιώτη ο οποίος το 
απόκτησε ανταλλάσοντας το ακίνητο του στο προστατευόμενο δάσος του Ακάμα 
με αυτό που ανήκε στο Κράτος. 
 
Συμβουλεύσετε την Νόρμα. 
 
Πως θα διαφοροποιειτο η απάντηση σας εάν η σύμβαση είχε υπογραφτεί μόνο 
από την Νόρμα και τον Μάκη; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
 
Την Δευτέρα η Βεατρίκη διαφήμισε στην εφημερίδα Φιλελεύθερος ότι η συλλογή 
γραμματοσήμων της σειράς «Κύπρος 1960» αποτελούμενη από 50 
γραμματόσημα, ήταν προς πώληση για συνολικό ποσό €50.000. 
 
Την Τετάρτη η Αύρα η οποία είδε την διαφήμιση τηλεφώνησε στην Βεατρίκη η 
οποία όμως απουσίαζε σε επαγγελματικό ταξίδι και έτσι άφησε μήνυμα στο 
τηλεφωνητή της αναφέροντας ότι ήθελε να αγοράσει 10 γραμματόσημα προς 
€1.000 το ένα. Λίγη ώρα μετά που έκλεισε το τηλέφωνο άλλαξε γνώμη και έστειλε 
ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην Βεατρίκη ότι συμφωνούσε να αγοράσει όλη 
την συλλογή προς €50.000. 
 
Την Παρασκευή η Κάρμεν, κολλητή της Βεατρίκης, η οποία πήγε να παραλάβει 
την Βεατρίκη από το αεροδρόμιο, της είπε ότι θα αγόραζε αυτή τα 
γραμματόσημα, νοουμένου ότι θα τα πλήρωνε με δόσεις. Η Βεατρίκη η οποία 
θεωρούσε την Κάρμεν επιπόλαιη, εφόσον γνώριζε πολύ καλά ότι δεν είχε 
καθόλου λεφτά ακόμη και για τις βασικές της ανάγκες, της απάντησε «εντάξει» 
χωρίς όμως να το εννοεί, εφόσον γνώριζε την Κάρμεν ότι ήταν παρορμητική και 
ότι σε λίγες μέρες θα το ξεχνούσε. 
 
Όταν έφτασε στο σπίτι της η Βεατρίκη διάβασε πρώτα το e-mail και μετά άκουσε 
τον τηλεφωνητή και δεν ήταν σίγουρη πιο από τα δύο μηνύματα είχε προηγηθεί 
χρονικά. 
 
Το Σάββατο το πρωί στις ειδήσεις η Βεατρίκη άκουσε ότι η «Συλλογή 
γραμματοσήμων Κύπρος 1960» ήταν από τις πλέον σπάνιες και ειδικοί την 
εκτιμούσαν γύρω στις €300.000. 
 
Συμβουλεύσετε την Βεατρίκη η οποία δέχεται πιέσεις από την Κάρμεν και την 
Αύρα για να προχωρήσει στην παράδοση των γραμματοσήμων. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
 
Η Λάουρα η οποία είναι 16 χρονών, επισκέφθηκε το Λούνα Παρκ ιδιοκτησίας 
του Μαξ και αποφάσισε να ανέβει στο τραινάκι που ανεβοκατεβαίνει (roller 
coaster) με το όνομα "Big Daddy" . Αφού πλήρωσε €10 στην μηχανή, πήρε το 
σχετικό εισιτήριο. Δίπλα στην μηχανή υπήρχε μια πινακίδα που έγραφε: 
 
«Η χρήση του Roller Coaster υπόκειται στους καθορισμένους όρους και οι 
χρήστες είναι υπόχρεοι να φορούν την ζώνη τους». 



Η Λάουρα δεν είδε την πινακίδα και ούτε διάβασε το πίσω μέρος του εισιτηρίου 
όπου αναγράφονταν τα εξής: « Η Διεύθυνση δεν αποδέχεται καμιά ευθύνη για 
σωματικές βλάβες ή ζημιές ενδεχόμενα προκληθούν στους χρήστες , κατά την 
χρήση του Big Daddy ανεξαρτήτως εάν είμαστε αμελής ή όχι». 
 
Το τραινάκι εκτροχιάστηκε και η Λάουρα κτύπησε στο κεφάλι. Η Λάουρα δεν 
φορούσε ζώνη. 
 
Συμβουλεύσετε τον Μαξ. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
 
(Ί) Η Εταιρεία Weddings Catering Ltd συμφωνεί με την Χριστιάνα να ετοιμάσει 
μικρά γεύματα για την δεξίωση του γάμου της. Η Weddings Catering Ltd 
πληρώνεται στην βάση ότι θα υπάρχει αρκετό φαγητό για τουλάχιστο 800 άτομα. 
Επίσης η Χριστιάνα συμφωνεί με τον Κόκο το φωτογράφο για να βγάλει 
φωτογραφίες και βίντεο του γάμου της. Την ημέρα του γάμου της η Χριστιάνα 
πληροφορείται ότι λόγω λάθους της Weddings Catering Ltd, η οποία είχε 
αναλάβει την οργάνωση, η αίθουσα δεξίωσης είχε διπλό κρατηθεί. Τελικά της 
παραχωρήθηκε μια μικρότερη αίθουσα και οι μισοί καλεσμένοι αναγκάστηκαν 
να φύγουν. 
 
Ο Κόκος ξέχασε να πάει στο γάμο και ήταν αδύνατο για την Χριστιάνα να βρει 
αντικαταστάτη την τελευταία στιγμή. 
 
Συμβουλεύσετε την Χριστιάνα για τις θεραπείες που έχει στην διάθεση της. 
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(ϋ) Ο Αντώνης είναι ιδιοκτήτης ενός Γκαράζ αυτοκινήτων και ειδικεύεται στην 
πώληση μεταχειρισμένων Aston Martin. Ο Χάρης συμφωνεί να αγοράσει μια 
Aston Martin για €150.000. Ο Αντώνης υπολογίζει να κάμει γύρω στα €10.000 
κέρδος από αυτήν την πράξη. Δυστυχώς ο Αντώνης επικαλούμενος την διεθνή 
κρίση, κάνει δεύτερες σκέψεις και αρνείται να παραλάβει την Aston Martin. 
Συμβουλεύσετε τον Αντώνη. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
 
Η Zebo Ltd είναι Εταιρεία η οποία ασχολείται με την πώληση μεταχειρισμένων 
προϊόντων γενικής φύσης, τα οποία συντηρεί και επισκευάζει προηγουμένως. 
 
Με κάθε πώληση οι αγοραστές υπογράφουν μια σύμβαση η οποία περιέχει το 
μότο της Εταιρείας. 
 
 «Επισκευάσαμε και συντηρήσαμε τα αντικείμενα με ζήλο και αγάπη, αλλά εάν 
αποτύχαμε δεν ευθυνόμαστε για οτιδήποτε συμβεί διότι προσπαθήσαμε όσο 
καλύτερα μπορούσαμε» 
 
Τον Απρίλιο η Zebo Ltd σύνηψε τις εξής συμφωνίες: 
 
(α) Πώλησε ένα μπλέντερ (mixer) για €150 στην Χρύσω. Στην ετικέτα του 
προϊόντος έγραψε «Πολτοποιήστε το Σύμπαν μαζί μας». Η Χρύσω 
χρησιμοποίησε το μπλέντερ μόλις έφθασε στο σπίτι της βάζοντας ολόκληρα 
καρύδια. Η μηχανή δονήθηκε για λίγα δευτερόλεπτα και μετά εκραγηκε. Το 
γυαλί, της σκότωσε την περσική της γάτα. 
 
(β) Πώλησε ένα κινητό τηλέφωνο στην Μύρια για €280 με δηλωμένες λειτουργίες 
όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ράδιο και μικρή 
οθόνη τηλεόρασης. Ένα μήνα μετά την αγορά του η Μύρια ανακάλυψε ότι η 
πρόσβαση στο διαδίκτυο είχε χαλάσει πέραν ορίου επισκευής, όμως οι άλλες 
λειτουργίες του τηλεφώνου ήταν ικανοποιητικές. 
 
Συμβουλεύετε την Zebo Ltd η οποία δέχεται πιέσεις από την Χρύσω και την 
Μύρια για να τους αποζημιώσει. 
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