ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 26 Απριλίου 2010
Ταχύτητα: 60 λ.τ.λ.
Ώρα: 4.00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 4΄/40΄

Δυσκολότερη χρονιά προδιαγράφεται το 2010 για το λιανικό εμπόριο, με
εξαίρεση τον κλάδο των / τροφίμων, / ο κύκλος του οποίου αναμένεται
να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2009 / και του 2008. Οι
προσφορές και οι εκπτώσεις που ανακοίνωσαν οι πλείστες επιχειρήσεις
του λιανικού / εμπορίου, αποτέλεσαν ένεση κυρίως για τον κλάδο της
ένδυσης και της υπόδησης.
Ο κλάδος των τροφίμων κατάφερε | να αντισταθεί στην οικονομική
κρίση, η οποία έτριξε τα δόντια της και στην Κύπρο. Παρά τις
προσφορές και τις / εκπτώσεις / που ανακοίνωσαν αυτή την περίοδο οι
πλείστες
επιχειρήσεις
του λιανικού εμπορίου, εντούτοις, οι /
καταναλωτές / παραμένουν κουμπωμένοι, λόγω της αβεβαιότητας που
επικρατεί για το βάθος της κρίσης. Σύμφωνα με / πληροφορίες / από την
αγορά ακόμη και οι επιχειρήσεις που είχαν αύξηση στον κύκλο
εργασιών τους, ανησυχούν για το τι | επιφυλάσσουν / οι επόμενοι μήνες
και εκτιμούν ότι για να κρατήσουν τo μερίδιό τους θα πρέπει να
συνεχίσουν να / προβαίνουν σε προσφορές.
Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των τροφίμων φαίνεται να
κατάφεραν να διατηρήσουν το / μερίδιό τους / και συνεχίζουν να έχουν
ικανοποιητικές πωλήσεις και εντός του τρέχοντος έτους. Παρά την
κρίση, οι πλείστοι / καταναλωτές / φρόντισαν να μη λείπει τίποτα από
τα νοικοκυριά τους στη διάρκεια του 2009. |Εκπρόσωπος μεγάλων
υπεραγορών σημείωσε ότι
στη διατήρηση των
μεριδίων τους
συνέβαλαν οι προσφορές που /ανακοίνωσαν στη διάρκεια του έτους. Οι
μεγάλες υπεραγορές φαίνεται να διατήρησαν και τον κύκλο των
εργασιών που / είχαν και τα υπόλοιπα είδη που προσφέρουν και ειδικά
τα παιχνίδια. Οι εκτιμήσεις είναι ότι ο κύκλος εργασιών τους / θα
διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα όλο το 2010 νοουμένου ότι θα συνεχίσουν
όπως πριν.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 26 Απριλίου 2010
Ταχύτητα: 90΄ λ.τ.λ.
Ώρα: 3.30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄/90΄
Κείμενο: β΄ ( 2΄ )
Με αφορμή την τελευταία έξαρση του εγκλήματος εναντίον των πάντων, ακούει κανείς
διάφορα σχόλια όπως: φταίει η κοινωνία, ή χάλασε η κοινωνία. Αυτή είναι κατά τη /
γνώμη μου / κακή νοοτροπία και συμπεριφορά.
Οι άνθρωποι, προφανώς αναζητούν άλλοθι για την ενοχή τους και μεταθέτουν τις δικές
τους ευθύνες στους ώμους της κοινωνίας, / η οποία σαν αφηρημένη έννοια ούτε μιλά
ούτε πράττει οτιδήποτε, απλώς αντανακλά τις πράξεις και τις συμπεριφορές των
ανθρώπων.
Αν η κοινωνία είχε γλώσσα για να / μιλά, θα μας έλεγε ότι την αδικούμε και ότι δεν
είμαστε εμείς τα θύματα αλλά εκείνη.
Είναι γνωστό ότι η κοινωνία ξεκινά από το άτομο, τον άνθρωπο. Το | σύνολο δε των
ανθρώπων αποτελούν την κοινωνία.
Αν το πιο πάνω είναι σωστό, τότε για να διορθωθεί μια κοινωνία πρέπει απαραιτήτως να
διορθωθούν οι άνθρωποι που την / αποτελούν.
Είναι ανάγκη να διορθωθεί ο κάθε άνθρωπος.
Ας σταματήσουμε λοιπόν να κατηγορούμε την κοινωνία. Ας βρούμε την τόλμη και το
θάρρος να πούμε ότι εμείς οι άνθρωποι / φταίμε.
Αν ο κάθε άνθρωπος αποφασίσει να διορθώσει τον εαυτό του, τότε η κοινωνία μας
αυτόματα θα αλλάξει και θα μεταμορφωθεί σε μια κοινωνία ευνομίας, ειρήνης / και
ευτυχίας. /
Αν ο κάθε άνθρωπος αρχίσει να κάνει αυτοκριτική και φροντίσει να διορθώνει κάθε μέρα
και κάτι στον εαυτό του, η κοινωνία θα αλλάξει σίγουρα αύριο.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 26 Απριλίου 2010
Ταχύτητα: 90 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης / Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ /90΄
Κείμενο α΄ (3΄)

Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να βιώνει σήμερα, μετά από δεκαεπτά τόσους
μήνες, μια οικονομική κρίση η οποία όπως όλοι ομολογούν δεν έχει / προηγούμενο,
τουλάχιστον τα τελευταία εβδομήντα χρόνια. Μια κρίση την οποία ελάχιστοι είδαν να
έρχεται και ακόμα λιγότεροι προέβλεψαν το μέγεθός της. Είδαμε / χώρες να φθάνουν
στα πρόθυρα χρεοκοπίας, εταιρείες κολοσσούς να καταρρέουν, μεγάλες επιχειρήσεις
να κλείνουν από τη μια στιγμή στην άλλη, εταιρείες να χάνουν τη κεφαλαιακή τους /
αξία σε χρόνους ρεκόρ και χιλιάδες εργαζομένους να χάνουν την εργασία τους με
ελάχιστες ή καθόλου προοπτικές να προσληφθούν και πάλι. Όπως ήταν φυσικό,|
θύματα της κρίσης, χωρίς να ευθύνεται τουλάχιστον για τη δημιουργία της, είναι
και η Κύπρος. Δυστυχώς σήμερα βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η οικονομική
κατάσταση / της Κύπρου είναι η χειρότερη από άλλη περίοδο.
Ο τουρισμός, η οικοδομική βιομηχανία, το εμπόριο κυρίως το λιανικό και άλλοι
τομείς της οικονομίας μας, έχουν / εισέλθει σε μια νοσηρή οικονομική
πραγματικότητα της οποίας το τέρμα δεν μπορεί ακόμα να εντοπισθεί με ακρίβεια. Η
παγκόσμια οικονομική κρίση έχει φέρει / στην επιφάνεια και έχει υπογραμμίσει τις
χρόνιες αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας, οι οποίες αφορούν τα Δημόσια
Οικονομικά και τη Δημόσια Υπηρεσία. |
Τα αρνητικά δημοσιονομικά δεδομένα θα αυξήσουν τις ανάγκες του κράτους για
δάνεια με ολοένα και υψηλότερο τόκο. Ταυτόχρονα θα επηρεαστεί αρνητικά / η
δυνατότητα του κράτους να παρέμβει θετικά στην οικονομία, ενώ η προσπάθεια για
μείωση των επιτοκίων δεν θα φέρει αποτέλεσμα.
Η Δημόσια Υπηρεσία / είναι σήμερα ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κυπριακής
οικονομίας, κοινωνίας. Αν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα τώρα, η κατάσταση θα
ξεφύγει από τον έλεγχο / και οι δαπάνες για τη συντήρηση της κρατικής μηχανής θα
φτάσουν σε τέτοια ύψη που θα γονατίσουν την οικονομία, εκεί όπου τα πράγματα
αγγίζουν τα όρια του σκανδάλου.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 26 Απριλίου 2010
Ταχύτητα: 120 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄+ 2΄/ 120΄
Κείμενο β΄ (2΄)
Η επιτυχία και η ανταγωνιστικότητα στον τομέα της υγείας μιας χώρας αποτελούν
αναγκαία προϋπόθεση, όχι μόνο για την κοινωνία, αλλά και για την οικονομία. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Κύπρος, όπου οι / υπηρεσίες και ο τουρισμός /
αποτελούν κύρια πηγή εισοδήματος. Οι παροχείς υγείας, κυρίως τα νοσοκομεία,
επενδύουν για την αναβάθμιση των κτιρίων τους, την εξασφάλιση σύγχρονου
εξοπλισμού και την πρόσληψη καλού / επιστημονικού και ιατρικού προσωπικού. /
Στις μέρες μας οι ασθενείς απαιτούν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα καθώς το
κόστος αυξάνεται. Έχουν ψηλές προσδοκίες, και η ικανοποίηση τους αποτελεί
καθοριστικό / παράγοντα / για την εξέλιξη και την επιτυχία ενός νοσοκομείου, καθώς
όταν οι ασθενείς είναι ικανοποιημένοι, μειώνεται σημαντικά ο
κίνδυνος
επαγγελματικής ευθύνης και οι απαιτήσεις των ασθενών αναφορικά | με υποθέσεις /
ιατρικής αμέλειας.
Παρά τα πιο πάνω, η ικανοποίηση των ασθενών αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση,
καθώς η εμπειρία ενός ασθενή σε ένα νοσοκομείο περιλαμβάνει πολλά στάδια και
διεργασίες, που αφορούν / κυρίως την εγγραφή, τη θεραπεία και τη φροντίδα, την
έξοδο και την αναχώρηση των ασθενών.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία των ασθενών στο νοσοκομείο και το
επίπεδο ικανοποίησης τους σε όλες αυτές / τις διεργασίες είναι πολλοί. Μπορούν να
χωριστούν σε υλικούς και άυλους. Δυστυχώς οι άυλοι παράγοντες είναι συχνά αυτοί
που παραμελούνται. Πολλές φορές οι ασθενείς δυσανασχετούν λόγω αυτών των
παραγόντων. Η συνέπεια και η ομοιομορφία / είναι στοιχεία που θα πρέπει να
κυριαρχούν στα νοσοκομεία μας. Οι ασθενείς ζητούν ένα καλά εκπαιδευμένο και
αφοσιωμένο προσωπικό. Επιπλέον η φιλική διάθεση και η ευγένεια είναι
αδιαμφισβήτητα πολύτιμα προσόντα.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 26 Απριλίου 2010
Ταχύτητα: 120 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης / Αποστενογράφησης: 3΄+2΄ /120΄
Κείμενο: α΄ (3΄)
Η ανησυχία για το τι πρόκειται να γίνει σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής είναι διάχυτη. Όλοι αντιλαμβάνονται τα σοβαρά οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα και τις επιπτώσεις τους. Είναι / δυστυχώς / φανερό ότι η
κυπριακή οικονομία έχει βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη θέση διότι οι αρμόδιοι έχουν
καθυστερήσει πολύ εις το να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Τα πράγματα είναι τόσο
φανερά που δεν είναι / ανάγκη να είναι / ένας έμπειρος οικονομολόγος για να κάμει
τις ανάλογες εισηγήσεις για συγκράτηση της κατάστασης. Είναι θέμα κοινού νου και
κοινό νου διαθέτουν πολλοί στην Κύπρο.
Η Κύπρος βρίσκεται σήμερα στη δεύτερη χειρότερη / οικονομική κρίση / από της
εποχής της ανεξαρτησίας. Η πρώτη είναι εκείνη που προκλήθηκε από την τουρκική
εισβολή και κατοχή ενός μεγάλου μέρους της Κύπρου. Δηλαδή και στις δυο
περιπτώσεις ο παράγων που τις δημιουργεί | είναι εξωγενής. / Στην περίπτωση της
τουρκικής εισβολής, έγινε και γενική κινητοποίηση όλων των παραγωγικών τάξεων.
Τέτοια κινητοποίηση δεν παρατηρείται τώρα. Πολλές δε ομάδες του λαού
συμπεριφέρονται ως εάν / να μην έχει συμβεί τίποτε. / Ενώ το Ακαθάριστο Εθνικό
Προΐόν της Κύπρου μειώθηκε, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι αύξησαν τις απολαβές
τους.
Δυο βασικά είναι σήμερα τα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας. Το πρώτον /
είναι το πρόβλημα της σταθεροποίησης της οικονομίας. Το δεύτερο είναι το
πρόβλημα ανάπτυξης. Τα δυο αυτά προβλήματα συνδέονται μεταξύ τους. Εκείνο που
πρέπει να γίνει είναι μια αντιμετώπιση και των δύο προβλημάτων / ταυτόχρονα. /
Όσον αφορά στο έλλειμμα,θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μείωση των δαπανών
και όχι αυξάνοντας τα έσοδα με την επιβολή νέων φορολογιών. Υπάρχει μια βασική
οικονομική αρχή ότι σε περιόδους κρίσεως | δεν επιβάλλονται νέες φορολογίες.
Γεννάται όμως το ερώτημα πώς θα μειωθεί το σκέλος των δαπανών. Μόνο με
επέμβαση στο κρατικό μισθολόγιο θα επιτευχθεί ο σκοπός της μείωσης του
ελλείμματος. Όλα τα άλλα που λέγονται / περί μειώσεως των μη παραγωγικών
δαπανών είναι κενά περιεχομένου. Ούτε συνιστά υπερβολή μια εισήγηση που θα
συνεπάγεται την παγοποίηση των μισθών των δημοσίων λειτουργών για δυο ή τρία
χρόνια. Κατά συνέπεια η / κυβέρνηση / καλείται να προχωρήσει προς αυτήν την
κατεύθυνση, τα κόμματα πρέπει να την υποστηρίξουν για το δημόσιο συμφέρον, οι δε
οργανώσεις των κρατικών λειτουργών, θα πρέπει να συνεργαστούν. Άλλως εάν η
κρίση βαθύνει περισσότερο, / τις συνέπειες / θα πληρώσουν κατά τρόπο σκληρότερο
πρώτοι οι εργαζόμενοι και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Άλλος τομέας εις
τον οποίον πιθανόν να υπάρχουν περιθώρια εξοικονομήσεως δαπανών είναι η άμυνα.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 27 Απριλίου 2010
Ταχύτητα: 70 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης / Αποστενογράφησης: 4΄/ 50΄

Μεγάλη ανησυχία σχετικά με τις τιμές των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην
Κύπρο φαίνεται να υπάρχει στους κύκλους των παραγωγών / και των καταναλωτών.
Το κράτος θα πρέπει να αναπτύξει πολιτικές που να επιβάλλουν κυρώσεις σε
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές / και να εφαρμόσει ανάλογες ευρωπαϊκές πρακτικές,
ώστε να υπάρξει πραγματική εναρμόνιση των δεδομένων λειτουργίας
του
ευρωπαϊκού / κεκτημένου. / Το ζήτημα της διαφοράς μεταξύ των τιμών παραγωγού
και καταναλωτή έχει φθάσει σε ένα σημείο όπου απαιτείται | η ανάληψη άμεσης
δράσης από τα θεσμικά όργανα. Η διαφορά τιμής παραγωγού με καταναλωτή
ανέρχεται συχνά από διπλάσια / μέχρι πενταπλάσια.
Κατατέθηκαν εισηγήσεις από διάφορους για ρύθμιση του νομικού πλαισίου της
επέκτασης και εξειδίκευσης / της παρατήρησης των τιμών, της χρήσης κιβωτίων, της
λειτουργίας και διαχείρισης τόσο της λιανικής λαϊκής αγοράς, όσο και της χονδρικής
αγοράς / από / τις τοπικές αρχές.
Το κράτος όμως μέχρι στιγμής δεν έχει διαγράψει τις πρακτικές που καταγγέλλονταν
από τους καταναλωτές και τους | παραγωγούς. / Ούτε κατάφερε να διασφαλίσει τις
βασικές λειτουργίες όσον αφορά τη διαφάνεια της εσωτερικής αγοράς στον τομέα /
των γεωργικών προϊόντων.
Οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν πόσο στοιχίζουν τα προϊόντα στους παραγωγούς, κάτι
που αφορά την πορεία / που ακολουθούν τα προϊόντα μέχρι να φθάσουν στην αγορά,
αλλά ούτε και οι παραγωγοί έχουν υπόψη τους σε ποια τιμή θα διατεθούν τα
προϊόντα / τους. Η εκμετάλλευση που γίνεται στο λιανικό εμπόριο έχει να κάνει από
τον παραγωγό στον καταναλωτή. Για αυτό το σκοπό και | χρειάζεται / η επέμβαση
από το κράτος. Τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές θέλουν να σταματήσει η
κερδοσκοπία που / γίνεται / εις βάρος τους.
Δεν γίνεται σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης να επιτρέπεται η κερδοσκοπία από
μια μόνο ομάδα / ατόμων. / Άλλωστε όλοι είναι και καταναλωτές. Η αύξηση των
τιμών, είτε αυτά είναι γεωργικά προϊόντα, είτε είναι βιομηχανικά / ή υπηρεσίες,
αγγίζει όλους. Κάποιοι πληρώνουν ακριβά τα γεωργικά προϊόντα και κάποιοι όλα τα
άλλα προϊόντα που παίρνουν.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 27 Απριλίου 2010
Ταχύτητα: 100 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης / Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄/ 100΄
Κείμενο β΄ (2΄)

Αυξανόμενη απειλή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία στις αναπτυσσόμενες
χώρες αποτελούν τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Σε έκθεση τους που δόθηκε χθες στη
δημοσιότητα, τα / Ηνωμένα Έθνη, / τονίζουν ότι επείγει ανάγκη λήψης μέτρων, για
τη σωστή συλλογή και ανακύκλωση των τοξικών υλικών.
Η έκθεση επισημαίνει το πρόβλημα της ανακύκλωσης και της / χρησιμοποίησης / των
υλικών αυτών μετά στις φτωχότερες χώρες, διαδικασίες που συχνά διεξάγονται υπό
επικίνδυνες συνθήκες και από ακατάλληλους φορείς. Το πρόβλημα αναμένεται να
οξυνθεί / ακόμη περισσότερο στο μέλλον, καθώς οι πωλήσεις ηλεκτρονικών
συσκευών αναμένεται να αυξηθούν ραγδαία μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, ειδικά
στις αναπτυσσόμενες | οικονομίες. / Σύμφωνα με την έκθεση, ο πλανήτης παράγει
περίπου 40 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων κάθε χρόνο, στα οποία
περιλαμβάνονται υπολογιστές, εκτυπωτές, κινητά / τηλέφωνα, κάμερες, τηλεοράσεις
κ.ά. Η Κίνα, παρά το γεγονός ότι έχει απαγορεύσει τις εισαγωγές αποβλήτων,
παραμένει ένας τεράστιος σκουπιδότοπος για την απόρριψη / αποβλήτων από τις
ανεπτυγμένες χώρες.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έκθεση στα τοξικά χημικά των ηλεκτρονικών
αποβλήτων, μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατες βλάβες στον / εγκέφαλο και το
νευρικό σύστημα, να επηρεάσει τα νεφρά και το συκώτι και να προκαλέσει
συγγενείς βλάβες εποχής.
Είναι φανερό πως το πρόβλημα των αποβλήτων θα πρέπει να απασχολεί πολύ.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 27 Απριλίου 2010
Ταχύτητα: 100 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης / Αποστενογράφησης: 3΄+ 2΄/100
Κείμενο α΄ (3΄)
Η Κύπρος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης δεν ξεφεύγει από
τις εξελίξεις της οικονομικής κρίσης και τη λαίλαπα της απώλειας θέσεων εργασίας.
Το φάσμα της ανεργίας βιώνουν / ήδη πάρα πολλά άτομα. Πίσω από τους αριθμούς
βρίσκονται άνθρωποι και οικογένειες, που ξαφνικά τους πήρε η μπάλα ανατρέποντας
την ισορροπία και την οργάνωση της ζωής τους.
Ανεργία / σημαίνει / τεράστιο κόστος για τους ανέργους. Οι κοινωνικές συνέπειες του
φαινομένου της ανεργίας δημιουργούν παρενέργειες και παθογενή παράγωγα. Η
αύξηση της ανεργίας, έστω και κατά μία μονάδα, / σε μια / δεδομένη περίοδο, έχει
πολλαπλή επίδραση στα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό και από μόνο του θα πρέπει να
προβληματίσει τις Κυβερνήσεις διότι οι συνέπειες | αφορούν την κοινωνία
ολόκληρη. Η αδυναμία ικανοποίησης βασικών αναγκών της ζωής του ανέργου
συνεπάγεται πολλές αρνητικές συνέπειες. Κοινωνικές έρευνες έχουν αποδείξει / τη
σχέση των υψηλών ποσοστών ανεργίας με την επέκταση
εγκλημάτων, των
ψυχικών νόσων ακόμη και της χρήσης ουσιών. Η αβεβαιότητα που φέρνει η ανεργία
ενισχύει κακές στάσεις ζωής και /οδηγεί την κοινωνία μακριά από τα κοινά και την
πολιτική.
Το πρόβλημα της ανεργίας στην Κύπρο δεν είναι σημερινό. Στην Κύπρο εστιάσαμε
την προσοχή μας εδώ και πολλά χρόνια σε μια οικονομία που αρχίζει / και τελειώνει
με ισόρροπη ανάπτυξη και περιλαμβάνει περισσότερους τομείς, ιδιαίτερα αυτό που
λέμε τώρα περίπου τουριστική βιομηχανία και δεν συμβάλαμε σε μια κοινωνική |
ανάπτυξη, σε κοινωνικές επιχειρήσεις και σε κοινωνική οικονομία.
Το μοντέλο της μικτής οικονομίας έχει σώσει την Κύπρο σε ένα βαθμό, αλλά σήμερα
με την πολλή ελευθερία / και λόγω του ότι η χώρα έχει εισέλθει στην Ευρωζώνη
καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη.
Η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να γίνει με όρους κεφαλαίου, αλλά με όρους /
κοινωνίας και κοινωνικής ανάπτυξης. Η κυβέρνηση διαθέτει την κοινωνική
ευαισθησία για να βγει από την κρίση διαμέσου της κοινωνικής ανάπτυξης.
Η εργασία δεν αποτελεί όμως μόνο μέσο / βιοπορισμού, αλλά και βασικό δικαίωμα
και εργαλείο στήριξης της αξιοπρέπειας και της ανεξαρτησίας του ατόμου. Επιπλέον
δίνει το αίσθημα της δημιουργίας ενώ απώλειά της δημιουργεί ανασφάλεια.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 29 Απριλίου 2010
Ταχύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης / Αποστενογράφησης 3΄ + 2΄/80΄
Κείμενο α΄ (3΄)
Αρνητική και περαιτέρω επιδεινωμένη καταγράφεται η ανάπτυξη της Κυπριακής
Οικονομίας το τέταρτο τρίμηνο του 2009 / υπό το βάρος της επιπλέον χειροτέρευσης
που κατέγραψαν πολλοί επιμέρους τομείς της Κυπριακής Οικονομίας, όπως αυτός
του εμπορίου.
Βάσει στοιχείων / που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία, ο ρυθμός
ανάπτυξης της οικονομίας στην Κύπρο κινήθηκε για τρίτο συνεχή μήνα σε αρνητικά/
επίπεδα σε σύγκριση με το ίδιο περσινό τρίμηνο. Οι ενδείξεις για την πορεία της
Κυπριακής Οικονομίας αυξάνουν τις ανησυχίες ότι η χώρα | έχει να διανύσει μακρύ
και δύσκολο δρόμο προς ανάκαμψη ενώ οι κακές δημοσιονομικές συνθήκες που
επικρατούν στην Ελλάδα εντείνουν τους φόβους που θέλουν / το νησί να τίθεται
ακόμα ένα βήμα πιο μακριά από την ανάκαμψη. Την ίδια στιγμή, στην Ευρωζώνη η
οικονομία συνέχισε να μεγεθύνεται αλλά / με βραδύτερους
ρυθμούς από ότι
αναμενόταν, λόγω απρόσμενης στασιμότητας της γερμανικής οικονομίας και
συρρίκνωσης της ιταλικής.
Σύμφωνα με / τη Στατιστική Υπηρεσία, η συρρίκνωση της οικονομίας οφείλεται
κατά κύριο λόγο στους πολύ αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης στους τομείς των|
κατασκευών, / των Ξενοδοχείων και των Εστιατορίων, καθώς και στις αρνητικές
επιδόσεις των τομέων της Βιομηχανίας, του Εμπορίου, των Μεταφορών και των
Επικοινωνιών. / Ο ευρύτερος τομέας των Υπηρεσιών παραμένει, ωστόσο, ο
μοναδικός τομέας που σημειώνει θετικές επιδόσεις.
Σε επίπεδα Ευρωζώνης, / ανησυχίες προκαλούν οι εκτιμήσεις ότι η Ιταλία, η τρίτη
μεγαλύτερη οικονομία στη ζώνη, αντιμετωπίζει προβλήματα ανταγωνιστικότητας, /
μετά την ύφεση της οικονομικής ανάπτυξης πέρσι. Σε τεντωμένο σχοινί φαίνεται να
κινείται και η ανάκαμψη στη Γερμανία με βάσει των στοιχείων.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 29 Απριλίου 2010
Ταχύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης / Αποστενογράφησης 3΄+ 2΄ / 80΄
Κείμενο β΄ (2΄)
Έμποροι ναρκωτικών εμπλέκουν μαθητές στη χρήση και διακίνηση ουσιών εντός
των σχολείων. Για το λόγο αυτό έχει μειωθεί ο μέσος όρος ηλικίας των νεαρών / που
κάνει χρήση ναρκωτικών και από τα 16 που ήταν τα τελευταία δύο χρόνια, έπεσε στα
14. Η Αστυνομία γνωρίζει τα σχολεία / μέσα από υποθέσεις που διερεύνησε αλλά
και πληροφορίες, στα οποία γίνεται διακίνηση ναρκωτικών από μαθητές, οι οποίοι
χρησιμοποιούνται / από εμπόρους. Επειδή αυτοί δεν μπορούν να εισχωρήσουν στα
σχολεία, χρησιμοποιούν μαθητές των 16-18 ετών για να πλασάρουν τις δόσεις | των /
ουσιών.
Για πρόληψη εναντίον των ναρκωτικών στα σχολεία, δίνονται διαλέξεις,
παρακολουθούνται συγκεκριμένοι χώροι και αξιολογούνται πληροφορίες.
Τα προβλήματα / στα σχολεία αφορούν κυρίως στον εξοπλισμό, στο προσωπικό
αλλά και προβλήματα καθημερινότητας τα οποία μπορούν να λυθούν άμεσα.
Όσον αφορά / στις διαλέξεις, αυτές θα πρέπει να δίνονται και προς τους γονείς οι
οποίοι θα πρέπει να ενεργούν προληπτικά και όχι ανασταλτικά.
Στο μεταξύ, τις τελευταίες / ημέρες / μέλη της Αστυνομίας, κατέσχαν φακελάκια με
αρωματικά τα οποία περιέχουν ουσίες συνθετικών ναρκωτικών με καταγγελίες
περιπτέρων.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 29 Απριλίου 2010
Ταχύτητα: 110 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄+ 2΄/110΄
Κείμενο β΄ (2΄)
Με τη νέα θεώρηση των πραγμάτων, πνευματικός άνθρωπος, θεωρείται ο άνθρωπος
των γραμμάτων και των τεχνών, ο άνθρωπος της διανόησης και της κουλτούρας.
Ασφαλώς, η ενασχόληση του ανθρώπου με τα γράμματα και τις / τέχνες, / αποτελεί
μια εν δυνάμει ενεργοποίηση του εικονισμού του Θεού στο ανθρώπινο πρόσωπο.
Συνδέεται αμεσότατα με τη γνώση.
Η γνώση είναι αποδεκτή και καταξιώνει τον άνθρωπο που προβάλλει με / αυτό τον
τρόπο / τον πνευματικό πολιτισμό, που είναι ότι λεπτότερο και ευγενέστερο έχει να
επιδείξει η ανθρώπινη ύπαρξη.
Η διαφορά του πνευματικού ανθρώπου με τη συνήθη έννοια του όρου και του /
πνευματικού ανθρώπου / σύμφωνα με την εκκλησιαστική διάσταση του όρου,
έγκειται στο γεγονός ότι, ο πρώτος μαθαίνει τα γήινα πράγματα με τη βοήθεια της
επίγειας διάνοιάς του και έχει ένα ανοικτό ορίζοντα | γνώσεων, / ενώ στη δεύτερη
περίπτωση ο πνευματικός άνθρωπος έχει γνώση και εμπειρία πραγμάτων και
καταστάσεων, που είναι εντελώς άγνωστα για αυτόν που δεν έχει αναγεννηθεί ως
άνθρωπος.
Για να γίνει πραγματικά / πνευματικός ο άνθρωπος, θα πρέπει πρώτα από όλα να
χωριστεί από τα πάθη του, τα οποία τον εμποδίζουν να μπορεί να ζει ελεύθερα και να
χαίρεται τη ζωή. Οι απλές γνώσεις δεν αρκούν. Χρειάζεται και ένας / εσωτερικός
αγώνας, / ένας αγώνας για αυτογνωσία και μεταμέλεια. Χρειάζεται αγάπη και
κατανόηση προς τους άλλους ανθρώπους, η οποία γίνεται εφικτή μόνο μέσα από την
γνώση του εαυτού. /
Η αυτογνωσία και η αποδοχή του εαυτού αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για μια
καλύτερη κοινωνία καθώς δημιουργούνται καλές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων,
παραμερίζονται εντελώς τα μίση και τα πάθη.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 29 Απριλίου 2010
Ταχύτητα: 110 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.00
Διάρκεια Στενογράφησης / Αποστενογράφησης: 3΄+ 2΄ 110΄
Κείμενο α΄ (3΄)
Κινδυνεύει με παράλυση η επιχειρηματική δραστηριότητα, με τις ζημιές που
υπολογίζονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για την κυπριακή οικονομία, από την
απόφαση των πρατηριούχων να / προχωρήσουν / σε απεργία. Αυτό εκτιμά ο
επιχειρηματικός κόσμος, ο οποίος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και ζητεί να
γίνουν δεύτερες σκέψεις για το καλό της οικονομίας.
Αφορμή για την απόφαση των / πρατηριούχων / έδωσε η έκδοση χθες οκταήμερου
διατάγματος καθορισμού ανώτατων λιανικών τιμών στα τρία βασικά καύσιμα, με
άμεση ισχύ, από τον υπουργό Εμπορίου.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων / υποστήριξε ότι τα πρατήρια δεν είναι
βιώσιμα με τις νέες τιμές που καθορίστηκαν από τον υπουργό Εμπορίου και ότι οι
πρατηριούχοι δεν είχαν άλλη επιλογή από το κλείσιμό τους. Υποστήριξε δε | ότι με
τον καθορισμό των τιμών θα υπάρξει σοβαρή συρρίκνωση του κέρδους τους, αλλά
και σημαντική απώλεια εσόδων από τα αποθέματα που έχουν στα πρατήριά τους.
Ο υπουργός Εμπορίου σε δηλώσεις του / κάλεσε τους πρατηριούχους να ενεργήσουν
υπεύθυνα και να κάνουν δεύτερες σκέψεις για το καλό της οικονομίας. Διαβεβαίωσε
επίσης ότι θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην επηρεαστεί η / αγορά
από την απόφαση τους αφήνοντας να νοηθεί ότι αν χρειαστεί θα εξαντλήσει όλες τις
εξουσίες που του παρέχονται στη σχετική νομοθεσία. Μεταξύ άλλων ο υπουργός
Εμπορίου, έχει το δικαίωμα / να ανακαλέσει μέχρι και τις άδειες των πρατηριούχων.
Σίγουρα αυτή η ενέργεια των πρατηριούχων θα επιφέρει παράλυση στην
επιχειρηματική δραστηριότητα για αυτό θα έπρεπε σκέψεις | σοφότερες να
επικρατήσουν. Γιατί να ταλαιπωρείται και να πληρώνει ο καταναλωτής για τις
διαφορές που έχουν οι πρατηριούχοι με τις εταιρείες τους.
Στο μεταξύ γινόταν χθες το αδιαχώρητο στα πρατήρια, / τα οποία παρέμειναν
ανοικτά μέχρι αργά το βράδυ για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές, που από
νωρίς έτρεξαν να εφοδιαστούν με καύσιμα.
Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι από μια έρευνα στην / αγορά / και από δεκάδες
τηλεφωνήματα που έγιναν, διαφάνηκε ότι τα πλείστα πρατήρια δεν έπραξαν σύμφωνα
με το διάταγμα των ανώτατων τιμών και συνέχιζαν να διαθέτουν τα καύσιμα στις
ίδιες τιμές. /
Να σημειωθεί ότι είναι σημαντικά τα κέρδη από τις συναλλαγές που
πραγματοποιούνται για τα καύσιμα. Τα εμπορικά αποθέματα δε διεθνώς σύμφωνα
με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν μειώθηκαν πάρα πολύ.

