ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 2 Μαΐου, 2011
Ταχύτητα: 60 λ.τ.λ.
Ώρα: 4:00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 4΄/40΄
Με το δείκτη της ανεργίας να έχει εκτοξευθεί στους 30.000 ανέργους και την
τάση να είναι αυξητική, το/ Υπουργείο Εργασίας ανακοινώνει σύντομα ένα
ακόμη σχέδιο κατά της ανεργίας. Πρόκειται για σχέδιο/ που πρώτη φορά θα
εφαρμοστεί στα κυπριακά χρονικά και στοχεύει στη στήριξη των
αυτοαπασχολουμένων,
αυτούς/
που
εργάζονται
μόνοι
χωρίς
εργοδοτούμενους, των οποίων η δραστηριότητα μειώθηκε σοβαρά συνεπεία|
της οικονομικής κρίσης.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, πάνω από τις μισές επιχειρήσεις στον
τόπο μας / στελεχώνονται μόνο με τον αυτοαπασχολούμενο.
Το σχέδιο επεξεργάστηκε το Κέντρο Παραγωγικότητας και /προβλέπει την
παροχή χορηγίας, στη βάση κριτηρίων, σε αυτοαπασχολουμένους οι οποίοι
δραστηριοποιούνται
/σε
όλο
το
φάσμα
της
οικονομίας.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία ανάπτυξης σε παραγωγικούς|
τομείς που έχουν πληγεί σε μεγαλύτερο βαθμό από την οικονομική κρίση,
όπως τον τομέα της/ κατασκευαστικής/ βιομηχανίας και του εμπορίου.
Ο ενδιαφερόμενος αυτοαπασχολούμενος καλείται να υποβάλει/ πρόταση για
επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω της οποίας πιθανόν να δημιουργηθεί και
θέση εργασίας/ για εργοδοτούμενο.
Σύντομα, η Υπουργός Εργασίας θα καταθέσει την πρόταση για το σχέδιο
ενώπιον του |Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση. Με στόχο τη στήριξη της
απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας/ το Υπουργείο Εργασίας
εφαρμόζει πακέτο σχεδίων σε συνεργασία με το Τμήμα Εργασίας, την Αρχή/
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το ΚΕΠΑ.
Από αυτά μερικές χιλιάδες εργαζόμενοι επωφελήθηκαν/ και διασώθηκαν από
απόλυση ή και δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας σε διάφορα επίπεδα.|

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 2 Μαΐου 2011
Ταχύτητα: 90 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/ Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο β΄ ( 2΄)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει την Κύπρο για εναρμόνισή της, με οδηγία που ρυθμίζει
την απομάκρυνση των παράνομων μεταναστών από τρίτες χώρες, αλλά τα /
χρονικά περιθώρια που υπάρχουν μέχρι την αυτοδιάλυση της Βουλής δεν
επιτρέπουν αισιοδοξία ότι η συμμόρφωση της χώρας μας θα γίνει σύντομα.
Η επιτροπή / Εσωτερικών άρχισε κατά τη χθεσινή της συνεδρία την εξέταση του
σχετικού νομοσχεδίου. Λόγω όμως της σημασίας του νομοσχεδίου, της ευαισθησίας
που έχουν / για το θέμα μετανάστευσης οι βουλευτές και του βαρυφορτωμένου
προγράμματος της επιτροπής Εσωτερικών, θεωρείται δύσκολη η ολοκλήρωση της
επεξεργασίας του | κειμένου.
Από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών και της
Νομικής Υπηρεσίας,
αναφέρθηκε ότι βάσει των νέων διαδικασιών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,/
η επιβολή προστίμου από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
καθυστερήσεις στην εναρμόνιση με το κεκτημένο, γίνεται πλέον με μεγαλύτερη/
ταχύτητα και με πιο απλοποιημένες διαδικασίες. Ούτε όμως και αυτή η
προειδοποίηση φάνηκε να θορυβεί τους βουλευτές.
Αναλυτικότερα, οι νέες ρυθμίσεις / αφορούν τις προϋποθέσεις απόφασης επιστροφής
των παράνομων αλλοδαπών που παραμένουν σε τρίτη χώρα, και την παροχή
προθεσμίας να αποχωρήσουν οικειοθελώς.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 2 Μαΐου 2011
Ταχύτητα: 90 λ. τ. λ.
Ώρα: 3.30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο: α΄ ( 3΄)
Η Δημοσιονομική κατάσταση στην Κύπρο, ο επηρεασμός από την Ελλάδα και η
πορεία του τραπεζικού συστήματος απασχολούν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο./
Οι τεχνοκράτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έδειξαν να ενδιαφέρονται για
τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία κυρίως από/
εξωγενείς παράγοντες που συνδέονται με το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα
και την Ευρώπη. Εισηγούνται μάλιστα την άσκηση πίεσης στο Δημοσιονομικό/
Ισο ζύγιο με την αύξηση των κο ινωνικών παρο χών. Από την πλευρά το υ ό μως το
Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε πως δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες παροχές.
Το | πρόβλημα που απασχολεί την κυβέρνηση αυτήν την στιγμή είναι με ποιο τρόπο
θα μειώσει το έλλειμμα που παρατηρείται στο Ισοζύγιο Πληρωμών και πως να
σταθεροποιήσει / το δημόσιο χρέος. Όλα τα άλλα θέματα που αφορούν την
εσωτερική διαχείριση και την κοινωνική πολιτική έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Ας
μην ξεχνούμε πως το / πρόβλημα εσωτερικά έχει την αιτία του στο μεγάλο
εξωτερικό χρέος και όπως είναι φυσικό και στο ελλειμματικό Ισοζύγιο Πληρωμών.
Η επιβολή φόρων / και οι αυξήσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα εντάσσονται στην
προσπάθεια αύξησης των εσόδων για αποπληρωμή των χρεών και τη στήριξη της
οικονομίας γενικότερα. | Οι επιπτώσεις βέβαια επιβαρύνουν τις οικονομικά
χαμηλότερες τάξεις του λαού προς τις οποίες και οι τεχνοκράτες του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου εισηγούνται / την αύξηση των κοινωνικών παροχών.
Είναι αλήθεια πως η Κύπρος δεν μπορεί να μένει αδρανής σε θέματα φλέγοντα όπως
είναι οι κοινωνικές παροχές, όταν κυρίως οι χώρες / με τις οποίες συναλλάσσεται
και λειτουργεί χρησιμοποιούν προοδευτικές πολιτικές και λαμβάνουν σύγχρονα
μέτρα. Κάποτε θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός πως θα / πρέπει να
ενεργούμε, αν θέλουμε να είμαστε και στην πράξη Ευρωπαίοι και όχι μόνο στα
χαρτιά.
Ειδικότερα όμως θα πρέπει να μας προβληματίσουν οι κοινωνικές παροχές.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 2 Μαΐου 2011
Ταχύτητα: 120 λ. τ. λ.
Ώρα: 3. 00 μ. μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 120΄΄
Κείμενο: β΄ ( 2΄ )
Το φαινόμενο να μη διατηρούν καλές σχέσεις οι νέοι μας με τα βιβλία δεν
περιορίζεται μόνο στην Κύπρο. Είναι γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα των
μαθητών διαβάζει λίγο ή και καθόλου λογοτεχνικά βιβλία. Τα / κείμενα που
διδάσκονται στα σχολεία, μολονότι ανταποκρίνονται αρκετά στα ενδιαφέροντά τους,
σπανίως τους ανοίγουν την όρεξη για να ανακαλύψουν και άλλα έργα συγγραφέων
που ανθολογούνται στα εγχειρίδια. Και όσο / περνούν από τη μια τάξη στην άλλη,
όλο και απομακρύνονται από το εξωσχολικό διάβασμα.
Το παιγνίδι του διαβάσματος μοιάζει να έχει χαθεί. Αντίθετα, χιλιάδες παιδιά
χωμένα για τα καλά στον υπολογιστή τους, είναι ανύποπτα / για το ρόλο που θα
μπορούσε να παίξει η λογοτεχνία στην καθημερινή τους ζωή. Να αποκτήσουν
δηλαδή θετικά πρότυπα, να ξεκαθαρίσουν τα συναισθήματά τους, να κατανοήσουν
συμπεριφορές που τους ξενίζουν, όπως ότι | η ανθρώπινη φύση είναι αντιφατική.
Τελικά ίσως δεν ευθύνεται μόνο το σπίτι. Η εποχή μοιάζει να κλείνει τις σελίδες
των βιβλίων και να ανοίγει τις μεγάλες πόρτες του διαδικτύου. Έχει χαθεί η
απόλαυση της / μελέτης μέσα στις εικόνες και την περιπέτεια που προσφέρει η
τεχνολογία.
Για αυτούς όμως που γνωρίζουν την αξία του βιβλίου βρίσκουν κοντά του ένα πιστό
φίλο που τους ενημερώνει και τους ψυχαγωγεί. Ικανοποιούν την περιέργειά / τους
για γνώση, γνωρίζουν άλλους λαούς, άλλους πολιτισμούς, γνωρίζουν τις
κατακτήσεις του ανθρώπινου πνεύματος στην επιστήμη και την τεχνολογία.
Καλλιεργούν τη σκέψη τους, την κρίση τους και τη φαντασία.
Οι νέοι μας έχουν ανάγκη να ζήσουν / τις συγκινήσεις που τους προσφέρει ένα καλό
βιβλίο έστω και όταν δεν γνωρίζουν την αξία του. Γιατί αυτά που δεν βλέπουν τα
μάτια τα αναζητεί η καρδιά. Και το πιο σπουδαίο και το πλέον μαγευτικό είναι
αυτό που δεν βλέπουμε.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 2 Μαΐου 2011
Ταχύτητα: 120 λ. τ. λ.
Ώρα: 3. 00 μ. μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄+ 2΄/ 120΄
Κείμενο: α΄ ( 3΄)
Αποφασισμένη να περιορίσει δραστικά τις μισθολογικές δαπάνες εμφανίζεται
η διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων, η οποία επιθυμεί να βάλει τέρμα σε αρκετά
παράλογα, όπως αυτά που θεωρεί κεκτημένα / και τα οποία επωφελούνται εδώ και
πολλά χρόνια οι εργαζόμενοι. Τα κεκτημένα αυτά αφορούν μεταξύ άλλων , στη
διατήρηση των μισθών σε πολύ ψηλές μισθολογικές κλίμακες, καθώς και την
παροχή επιδομάτων κοινωνικού / χαρακτήρα.
Εκτιμάται πως οι αμοιβές του προσωπικού σε κάποια επαγγέλματα είναι υπέρογκες
και ότι θα πρέπει να συνδεθούν με την παραγωγικότητα. Λέγεται ότι το τρέχον
καθεστώς αμοιβών έχει οδηγήσει σε ένα / σύστημα που ανταμείβει μόνο την
παλαιότητα. Ισχυρίζονται κάποιοι μάλιστα ότι δεν μπορεί να συνεχίσουν να
υπάρχουν αμοιβές του τύπου Δυτικής Ευρώπης και από την άλλη η
παραγωγικότητα να παραμένει χαμηλή. | Σημειώνεται επίσης από τη διοίκηση των
Ελληνικών Πετρελαίων ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα απασχολούνται λιγότερες
ημέρες από τους συναδέλφους τους καθώς οι Έλληνες εργάζονται λιγότερο από τους
Ισπανούς, / τους Ιταλούς, τους Βέλγους.
Είναι γεγονός ότι η ετήσια μισθολογική δαπάνη στα Ελληνικά Πετρέλαια είναι
πάρα πολύ ψηλή. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους όμως, οι ψηλοί μισθοί
δικαιολογούνται βάσει της ψηλής κερδοφορίας / που εμφανίζει ο όμιλος, αλλά και
της δικής τους υπεύθυνης εργασίας.
Μια τυχόν αλλαγή στη μισθοδοσία τους είναι σίγουρο πως θα μειώσει τη θέλησή
τους για μεγαλύτερη προσφορά. Όταν η διοίκηση μιλά για παραγωγικότητα / θα
πρέπει να έχει στο μυαλό της όλους τους παράγοντες που αυξάνουν την
παραγωγικότητα εργασίας. Ένας σοβαρός παράγοντας είναι και το ύψος του μισθού.
Ο μισθός αποτελεί μεγάλο κίνητρο για καλύτερη | και μεγαλύτερη απόδοση στην
εργασία κυρίως όταν αυτή η συγκεκριμένη εργασία είναι και πολύ υπεύθυνη. Ας μη
ξεχνούμε πως ο τομέας των πετρελαίων είναι η βασικότερη πηγή ενέργειας για την
οικονομία / του τόπου. Από αυτόν τον τομέα εξαρτώνται άλλοι αξιόλογοι τομείς.
Αν ληφθεί ακόμα υπόψη και η μεγάλη οικονομική κρίση την οποία διέρχεται η
Ελλάδα σήμερα, δεν θα πρέπει να αγνοείται η παραγωγικότητα / εργασίας που είναι
το βασικότερο μέτρο για τη μακροχρόνια ανάπτυξη της οικονομίας. Βέβαια αυτό το
μέτρο προϋποθέτει δύσκολη και επίμονη εργασία για να αποδώσει. Χρειάζεται
υπομονή και ίσως / και θυσίες για να φέρει τα ποθητά αποτελέσματα. Έτσι όμως και
αρχίζει να αποδίδει, οι οικονομίες γίνονται αυτάρκεις και ικανοποιούν στο μέγιστο
βαθμό τις απαιτήσεις των λαών τους και όχι μόνο στο παρών.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 3 Μαΐου, 2011
Ταχύτητα: 70 λ.τ.λ.
Ώρα: 3:30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 4΄/50΄
Βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην κυπριακή οικονομία έδειξε πρόσφατη
έρευνα, που παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου,/ από ελεγκτικό οίκο.
Σύμφωνα με την έρευνα, έχει επίσης ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση της γυναίκας
για τον επαγγελματικό/ της ρόλο και έχει αυξηθεί ο βαθμός αισιοδοξίας της για
τη συμμετοχή της στο μέλλον σε υψηλότερες θέσεις διοικητικής ευθύνης./ Μία
γυναίκα-στέλεχος οργανισμού δεν ελπίζει πλέον στην επαγγελματική της
εξέλιξη, αλλά μαχητικά τη διεκδικεί μέσα| στο επαγγελματικό της περιβάλλον.
Παρ’ όλα αυτά εντοπίζεται τη δεδομένη χρονική στιγμή μία οροφή ανέλιξης,
πέραν της /οποίας δύσκολα ανεβαίνει μία γυναίκα-στέλεχος στον ιδιωτικό
τομέα. Στο σχήμα ανέλιξης, η αλλαγή συμμετοχής της/ γυναίκας βρίσκεται στη
μεσαία βαθμίδα.
Aπό την έρευνα προέκυψε, επίσης, ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που το
γυναικείο/ δυναμικό στη μεσαία βαθμίδα έχει αυξηθεί. Αυτό, σε συνδυασμό με
τα δεδομένα που έχουν συντελέσει στην αλλαγή και βελτίωση| της θέσης της
γυναίκας, δημιουργεί μια βάση προσδοκιών για το μέλλον και προϋποθέσεις
αύξησης της συμμετοχής των γυναικών σε ανώτερες/ και ανώτατες θέσεις αλλά
και σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών.
Η βελτίωση της θέσης της γυναίκας προκύπτει μέσα από/ σύγκριση με
αντίστοιχα στοιχεία από προηγούμενη έρευνα, που έγινε πριν από πέντε
χρόνια.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι λόγοι για/ τους οποίους δυναμώνει η θέση της
γυναίκας στην οικονομία είναι οι εξής: Οι ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, η
μεγαλύτερη| πρόσβαση στη γνώση, η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, η
σταδιακή αλλαγή της νοοτροπίας των ανδρών οι οποίοι/ κυριαρχούσαν/ στους
χώρους εργασίας και η αλλαγή αντιλήψεων στο χώρο εργασίας με τη βοήθεια
της τεχνολογίας. Το γεγονός ακόμη/ ότι οι εργαζόμενοι θα κρίνονται από το
αποτέλεσμα και όχι από τις ώρες ή την παρουσία στην εργασία τους καθώς/
επίσης και η αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων περί «καλής οικογένειας»,
που απαιτούσε στο παρελθόν τη μητέρα στο σπίτι.|

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 3 Μαΐου 2011
Ταχύτητα: 100 λ. τ. λ.
Ώρα: 3. 00 μ. μ .
Διάρκεια Στενογράφησης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄
Κείμενο: ( β ) 2΄
Είναι πιθανό η Ελλάδα να χρειάζεται μια νέα θεωρητική σύλληψη για τον
πολιτισμό και την πολιτική. Ο δημόσιος τομέας που θα έπρεπε να αντιπροσωπεύει
και να προάγει / τα επιτεύγματα του κράτους πρόνοιας, έχει μετατραπεί σε
υποχείριο των πολιτικών μηχανισμών και των πελατειακών σχέσεων. Έχει χάσει
μεγάλο μέρος του κύρους και της / εμπιστοσύνης των πολιτών του. Η κατάσταση
αυτή βέβαια βολεύει το μοντέλο που χρησιμοποιεί την ιδιωτικοποίηση και την
απορύθμιση, προκειμένου να μεταφέρει εξουσία από το δημόσιο / στον ιδιωτικό
τομέα.
Το κοινό καλό αντιπροσωπεύει την κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη, την
ενέργεια που εμψυχώνει την κοινωνία και δημιουργεί την αίσθηση της |
αλληλεγγύης. Ο δημόσιος τομέας εκπροσωπούσε παραδοσιακά αυτό το κοινό καλό,
το οποίο όμως σήμερα δεν εκφράζεται πια αποκλειστικά από το κράτος. Αυτό το
κοινό / συμφέρον οριοθετείται από τη σύγκρουση ανάμεσα στο λαό και τις
πολιτικές ελίτ.
Για αυτό το λόγο η κοινωνική αποστροφή για τις πολιτικές ελίτ πρέπει να
μετατραπεί από / απαθής σε ενεργή δύναμη. Διάφορες ιδέες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Οι Έλληνες πρέπει να
προετοιμαστούν πολιτικά και να τιμήσουν τον αρχαίο πολιτισμό / τους. Έχει χαθεί η
παλιά ωραία Ελλάδα με τα αθάνατα μνημεία και τις δόξες της. Οι Έλληνες πια δεν
τα τιμούν. Είναι λυπηρό, αλλά ότι οι ίδιοι δημιούργησαν φαντάζει σήμερα σαν
ξένο.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 3 Μαΐου 2011
Ταχύτητα: 100 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 100΄
Κείμενο: α΄ ( 3΄)
Παρέα με την ακρίβεια τιμάται φέτος η Ημέρα των Καταναλωτών. Οι αλυσιδωτές
αυξήσεις σε διάφορα καταναλωτικά προϊόντα αλλά κυρίως και σε είδη πρώτης
ανάγκης / επισκιάζουν όλες τις προσπάθειες του Κυπριακού Συνδέσμου
Καταναλωτών.
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως ο
καταναλωτής αποτελεί έναν / κρίκο μαζί με τους άλλους που σχηματίζουν την
αλυσίδα της οικονομίας ενός κράτους και αν ο καταναλωτής δεν συμπεριφέρεται
σωστά, ως ένας ενημερωμένος και εκπαιδευμένος καταναλωτής, / τότε ο κρίκος
σπάζει και η οικονομία χωλαίνει.
Οι καταναλωτές στην Κύπρο πίνουν το πιο ακριβό γάλα στην Ευρώπη και τρώνε το
πιο ακριβό ψωμί, ενώ την ίδια ώρα θα πληρώνουν | πολύ ψηλά επιτόκια, όταν η
ανάγκη τους σπρώχνει προς τη δανειοδότηση.
Η απουσία δε ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας επιδεινώνει την οικονομική κατάσταση
κυρίως των / καταναλωτών των οποίων οι αμοιβές είναι σε χαμηλά επίπεδα. Αν
μάλιστα εδώ προστεθεί και το πρόβλημα της ανεργίας ο δείκτης της φτώχειας θα
ανεβεί ακόμα πιο ψηλά.
Η Κύπρος, ως / χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σίγουρα επηρεάζεται από τις
υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα της οικονομίας. Είναι όμως απαράδεκτο
να ανταγωνίζεται σε / τέτοιο βαθμό τους εταίρους της και να παρουσιάζεται ως και
η ακριβότερη χώρα.
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών κρούει τον κώδωνα επιρρίπτοντας ευθύνες
όχι μόνο στην κυβέρνηση | για απαράδεκτους χειρισμούς, αλλά επισημαίνοντας και
την ασυδοσία των καταναλωτών οι οποίοι ανταποκρίνονται πρόθυμα στις πολύ
ψηλές τιμές αδιαμαρτύρητα. Για το λόγο αυτό / εισηγείται τη δημιουργία Κέντρων
Πληροφόρησης των πολιτών σε θέματα διατροφής που να συμπεριλαμβάνουν και
την εκμάθηση της υγιεινής διατροφής σε πρακτικό επίπεδο. Επί / πλέον εισηγείται
και την οργάνωση σεμιναρίων με σκοπό την εκπαίδευση και την πληροφόρηση τόσο
των καταναλωτών όσο και των παραγωγών.
Δυστυχώς στην Κύπρο η ενημέρωση παραμένει / ως ένα στοιχείο που παραλείπεται
από τη ρουτίνα της καθημερινής μας ζωής, πράγμα που για κάποιους άλλους λαούς
θεωρείται αναγκαίο, αποτελώντας ένα καθήκον και μια επιταγή.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 5 Μαΐου, 2011
Ταχύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ώρα: 3:30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄/80΄
Κείμενο α΄(3΄)
Σύμφωνα με το νέο σχέδιο στήριξης του τουρισμού, ο Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού δέχεται αιτήσεις για απόσυρση 20.000
τουριστικών/ κλινών, επιδιώκοντας έτσι την ενθάρρυνση των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οι οποίες είτε δεν είναι βιώσιμες είτε δεν
έχουν εκείνα τα/ ποιοτικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στο
σημερινό περιηγητή, να αλλάξουν χρήση.
Το σχέδιο απόσυρσης τουριστικών κλινών αφορά/ ξενοδοχεία δύο
αστέρων, ενός αστέρα και χωρίς αστέρα, ξενώνες, οργανωμένα
διαμερίσματα δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, και τουριστικά|
διαμερίσματα. Σημαντικός αριθμός αυτών των κτισμάτων έχει ανεγερθεί
κατά τη δεκαετία του 1980-90, έχοντας/ κατά νουν έναν πελάτη πολύ
διαφορετικό από το σημερινό, ο οποίος έχει περισσότερες και πιο
αναβαθμισμένες απαιτήσεις.
Στόχος του /σχεδίου/ απόσυρσης, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, είναι
η αδειοδότηση εναλλακτικής ανάπτυξης αυτών των επιχειρήσεων και
συνεπώς η αναμόρφωση/ του αποθέματος τουριστικών κλινών με
παράλληλη ενίσχυση του ρόλου και της σημασίας των τουριστικών
κλινών των υψηλότερων κατηγοριών.| Μέσω της αφαίρεσης ή της
αντικατάστασης οικοδομών που παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα
εγκατάλειψης ή κακής συντήρησης στοχεύουν, επίσης,/ στην
αναβάθμιση της εικόνας περιοχών με σημαντική τουριστική ανάπτυξη.
Πρόκειται για μια δέσμη πολεοδομικών κινήτρων που θα βοηθήσει/
τουριστικές επιχειρήσεις να βρουν άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως να
γίνουν οικιστικές και να πουληθούν για ιδιοκατοίκηση ή για εξοχικές/
κατοικίες. Παράλληλα, κάποιες επιχειρήσεις μπορούν να μετατραπούν
σε γραφεία ή γηροκομεία και νοσηλευτήρια, επιχειρήσεις, δηλαδή,
προσοδοφόρες.|

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 5 Μαΐου, 2011
Ταχύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ώρα: 3:30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄/80΄
Κείμενο β΄ (2΄)
Η βία στους αθλητικούς χώρους εξελίσσεται τον τελευταίο καιρό σε κύριο
κοινωνικό πρόβλημα. Η απαράδεκτη συμπεριφορά κάποιων μπορεί να/ έχει
αλυσιδωτές και απρόβλεπτες προεκτάσεις εντός και εκτός του αγωνιστικού
χώρου, θέτοντας σοβαρά εμπόδια στη διατήρηση της έννομης τάξης/ και
καταστρέφοντας την ευχάριστη ατμόσφαιρα που θα έπρεπε να υπάρχει σε
τέτοιους χώρους.
Όσοι συλλαμβάνονται για ταραχές μέσα και έξω από τα γήπεδα,/ θα πρέπει να
δικάζονται άμεσα. Στις περιπτώσεις που η εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων
γίνεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, η ποινή| υποβαθμίζεται, αφού οι
προσωπικές συνθήκες του κατηγορουμένου αλλάζουν.
Οι επιβαλλόμενες ποινές θα πρέπει να είναι αποθαρρυντικές και όσοι/ δεν
μπορούν να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους θα πρέπει να αντιληφθούν ότι θα
καταβάλουν βαρύ τίμημα.
Η ευπρεπής συμπεριφορά θα πρέπει να είναι ο/ κανόνας και όχι η εξαίρεση και
τα γήπεδα αθλοπαιδιών θα πρέπει να γίνουν όπως ήταν στο παρελθόν, χώροι
ψυχαγωγίας, ευγενούς άμιλλας και/ υγιούς ανταγωνισμού, ενώ οι αθλητικοί
αγώνες θα πρέπει να παύσουν να παρέχουν δικαιολογίες για βανδαλισμούς
και για εκδηλώσεις μισαλλοδοξίας.|

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 5 Μαΐου 2011
Ταχύτητα: 110 λ. τ. λ.
Ώρα: 3. 00 μ. μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 110΄
Κείμενο: β΄ ( 2΄)
Η παραμονή εποίκων, ως θέμα αρχής, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή πρωτίστως
διότι οι έποικοι αποτελούν εστία αστάθειας αλλά και αλλοίωσης της βούλησης και
της δημογραφικής σύστασης του λαού, / Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Η πολιτική του εποικισμού αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. Υπάρχει συνθήκη που
απαγορεύει ρητά τη μεταφορά από την κατοχική δύναμη του δικού της πληθυσμού /
στην περιοχή που κατέχει.
Απαγορεύονται οι βίαιες μεταφορές αλλά και
οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται από μια κατοχική δύναμη για την οργάνωση ή
ενθάρρυνση μεταφορών τμημάτων του ιδίου / του πληθυσμού της στην κατεχόμενη
περιοχή.
Επομένως, η νομική ευθύνη της Τουρκίας ως κατέχουσας τμήμα των εδαφών της
Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφορικά με το θέμα του εποικισμού, είναι γνωστή |
αλλά και αυταπόδεικτη, με βάση το διεθνές δίκαιο. Και αυτήν τη θέση κατέθεσε η
Κυπριακή Κυβέρνηση στο τραπέζι των συνομιλιών.
Διεθνείς οργανισμοί έχουν καταδικάσει τη στάση της Τουρκίας. / Ισχυρό όπλο
αποτελούν και οι δύο εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε αυτές
καταγράφεται το συμπέρασμα ότι η δημογραφική σύνθεση
της Κύπρου
αλλοιώνεται ριζικά ως αποτέλεσμα εγκατάστασης / ξένων που μεταφέρονται από
την Τουρκία. Χαρακτηρίζεται μάλιστα η παρουσία τους ως ένα ακόμα εμπόδιο
στην ειρηνική επίλυση του κυπριακού προβλήματος.
Ασφαλώς τα πάντα αγνοούνται από / την Τουρκία. Οι Ελληνοκύπριοι, σεβόμενοι το
διεθνές δίκαιο και τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές πρακτικές, δεν αναγνωρίζουν ότι θα
πρέπει να είναι έτοιμοι να εξετάσουν και άλλες πιθανές περιπτώσεις.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 5 Μαΐου 2011
Ταχύτητα: 110 λ.τ.λ.
Ώρα: 3 .00 μ. μ.
Διάρκεια Στενογράφησης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄/ 110΄
Κείμενο: ( α ) 3΄
Στη σύγχρονη οικονομία που είναι τόσο ευέλικτες οι μορφές απασχόλησης, κάποιες
παράμετροι μεταβάλλονται και δημιουργούν νέες συνθήκες. Για παράδειγμα μια
επιχείρηση μπορεί εύκολα να μεταφέρει / τη δραστηριότητά της σε άλλη χώρα,
μπορεί να παρατηρείται αστάθεια εργασιών, με την έννοια ότι δεν υπάρχει μια
καριέρα στη ζωή του ατόμου και ακόμα να διακινείται μεγάλος αριθμός εργατικού
δυναμικού / προς και από διάφορους προορισμούς.
Στην Ευρώπη, η ανεργία προσεγγίζεται από την οπτική γωνία του αποκλεισμού,
δηλαδή το αποτέλεσμά της δεν είναι μόνο η έλλειψη υλικών αγαθών. Πέραν της /
μείωσης του εισοδήματος και της κατανάλωσης όλων των υλικών αγαθών,
μειώνονται και οι ευκαιρίες μόρφωσης, συμμετοχής στην κοινωνική ζωή και τα
δικαιώματα του ατόμου. Για το λόγο αυτό έχει | σημασία μια γρήγορη ένταξη των
ανέργων στην παραγωγή.
Η ανεργία όμως είναι φαινόμενο που δεν μπορεί να καταπολεμηθεί βραχυχρόνια.
Χρειάζονται μακροπρόθεσμα οικονομικά μέτρα που να έχουν / να κάνουν με την
αύξηση της παραγωγικότητας, πράγμα που οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής.
Μόνο με αυξημένη παραγωγή μπορούν να απορροφηθούν όλο και περισσότερα
άτομα στην εργασία. Και μια και / το φαινόμενο της ανεργίας παρατηρείται
περισσότερο στους νέους, απαιτείται μεγαλύτερη δραστηριότητα και
δημιουργικότητα σε όλους τους τομείς με την έννοια της δημιουργίας νέων θέσεων /
εργασίας.
Δυστυχώς σήμερα στην Κύπρο υπάρχει έλλειψη επιχειρηματικότητας και
δημιουργικότητας. Μείναμε πίσω στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία.
Ενώ θα έπρεπε η σκληρή εμπειρία της | οικονομικής κρίσης και της ανεργίας να
στρέψει τις προσπάθειες προς δημιουργικές κατευθύνσεις, καλλιεργείται η
ιδεοληψία ότι, η επιχειρηματικότητα είναι κακό και συνοδεύεται από /
εκμετάλλευση, με αποτέλεσμα αυτή να αποθαρρύνεται. Αυτό οδήγησε σε αδιέξοδο
ως προς τις ορθές οικονομικές επιλογές. Όμως οι οικονομίες για να αναπτυχθούν
χρειάζονται έντονη / επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς.
Χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες και προγραμματισμό. Ακόμα χρειάζεται να
γίνεται σωστή κατανομή των διαθέσιμων πόρων, των πόρων δηλαδή / που
υπάρχουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γιατί άλλο πράγμα είναι να υπάρχουν
διαθέσιμοι πόροι και άλλο πράγμα να είναι κατάλληλοι και να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε βαθμό που να εξυπηρετούν την οικονομία.

