ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 26 Απριλίου, 2012
Ταχύτητα: 120 λ.τ.λ.
Ώρα: 3: 00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης::( 3΄ ) + ( 2΄) / 120΄
Κείμενο: ( α΄) 3΄
Το θέμα των υπερωριών, προβληματίζει εδώ και πολλά χρόνια πάρα πολλές χώρες,
Ο λόγος είναι ότι αυτό συνδέεται άμεσα με τη μισθοδοσία. Πάρα πολλοί
οικονομολόγοι ερμηνεύουν την πληρωμή για υπερωρίες σαν μια συνηθισμένη
αύξηση μισθών.
Για αυτό το λόγο αρκετοί  οργανισμοί έχουν ήδη υιοθετήσει διαδικασίες και
περιορισμούς που αφορούν την υπερωριακή απασχόληση. Εκεί μάλιστα όπου η
υπερωριακή εργασία είναι αναγκαία, γίνεται ανάθεση της συγκεκριμένης 
εργασίας σε υπαλλήλους με χαμηλότερες μισθοδοτικές κλίμακες. Αυτό βέβαια δεν
λύει κατά πολύ το πρόβλημα, γιατί και οι εργαζόμενοι με χαμηλότερες μισθολογικές
κλίμακες και πάλιν πληρώνονται διπλά. Εννοείται  πως όταν αρνούνται οι
συγκεκριμένοι υπάλληλοι να εργαστούν υπερωριακά, τους προσφέρεται
αναγκαστικά μεγαλύτερη αποζημίωση από αυτήν που δικαιούνται.
Ένα είναι το σίγουρο που προκύπτει από την πιο πάνω διαδικασία. Ότι η
υπερωριακή εργασία, είτε εκτελείται από υψηλόμισθους ή χαμηλόμισθους
υπαλλήλους, πληρώνεται ακριβά.
Και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Διερωτάται κανείς αν μπορεί ένας 
οποιοσδήποτε εργαζόμενος να εκτελέσει κάθε είδος εργασίας αν δεν έχει την
κατάλληλη προπαίδεια, γνώση και πείρα. Πώς γίνεται να ανατίθεται μια
υπερωριακή εργασία σε εργαζόμενους με τη χαμηλότερη  κλίμακα με κριτήριο
μόνο το κόστος αυτής της εργασίας και όχι την καταλληλότητα του ατόμου που
επιλέγεται για τη συγκεκριμένη εργασία.
Θα ήταν ίσως καλύτερα αν θέταμε το ερώτημα διαφορετικά.  Γιατί χρειάζεται να
υπάρχει η υπερωριακή εργασία;
Η υπερωριακή εργασία δεν είναι απαραίτητη όταν οι εργαζόμενοι προσφέρουν τον
καλύτερο τους εαυτό στο συγκεκριμένο έργο που εκτελούν και για το  οποίο
πληρώνονται κανονικά.. Όταν εφαρμόζονται όλα τα μέτρα που απαιτούνται για αυτό
που λέμε, << αύξηση της Παραγωγικότητας Εργασίας >>, οι κανονικές ώρες
εργασίας είναι αρκετές για τη διεκπεραίωση των εργασιών που είναι απαραίτητο
να γίνουν τις
κανονικές
ώρες και στους συγκεκριμένους χώρους. Η
Παραγωγικότητα Εργασίας είναι η βάση για την αποδοτικότητα στην εργασία, αλλά
και το κλειδί για την ανάπτυξη της οικονομίας των χωρών. Από αυτήν αρχίζει και
τελειώνει η πρόοδος. Οι χώρες που γνωρίζουν πως να διαχειριστούν την
Παραγωγικότητα της Εργασίας πρόσφεραν πολλά τόσο στην οικονομία τους όσο
και στο ν λαό το υς. Για τη σωστή διαχείρισή της απαιτούνται τέτοια μέτρα τα
οποία προϋποθέτουν θυσίες και κόπους. Μαζί μάλιστα με ένα πιο ορθολογιστικό
προγραμματισμό μπορεί σίγουρα να θέσει τα θεμέλια μιας ανοδικής πορείας της
οικονομίας.
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Πολύ συχνά μιλούμε για το ήθος παρόλο που σπάνια το συναντούμε στη ζωή μας.
Ίσως γιατί στην πράξη βάζουμε άλλες προτεραιότητες. Ευτυχώς όμως κάποτε που
κάτι συμβαίνει στη ζωή μας και μας ξυπνά από το λήθαργο της  καλοπέρασης και
της ούτω καλούμενης ξεγνοιασιάς. Είναι αυτό που λέμε πως ένα κακό σε
εισαγωγικά, φέρνει πάντα και ένα καλό.
Έτσι αρχίζουμε να αναζητούμε αξίες και ιδανικά. Και τότε διαπιστώνουμε πως
αυτά  δεν υπάρχουν, ή τουλάχιστο δεν δουλεύουν για μας. Ή μήπως υπάρχουν, και
τώρα που εμείς χρειάζεται να τα δούμε να εφαρμόζονται νομίζουμε πως δεν
υφίστανται; Μήπως τα κάλυπταν οι εκδηλώσεις πανηγυρισμού που ενίοτε
ελάμβαναν  χώρα και που γίνονταν για ένα εύκολο άλλοθι;
Έχουμε δυστυχώς συνηθίσει να λατρεύουμε ότι λάμπει και προσφέρει πρόσκαιρη
χαρά και απόλαυση. Ότι είναι πιο θολό και περιέχει προβληματισμό, ιδιαίτερο
σκεπτικισμό  και κόπο το προσπερνούμε. Ότι καλλιεργεί το ήθος δεν
αγκαλιάζεται και δεν αγαπιέται. Το κλίμα γίνεται βαρύ όταν αρχίζουμε να μιλούμε
για ανιδιοτέλεια και προσφορά. Γιατί μας μπερδεύει και η άποψη πως πίσω από
αυτό που εμείς θεωρούμε φρόνιμο και αγαθό, κρύβονται κάποιοι που ζητούν να
μας εκμεταλλευτούν και έτσι για να μην τους κάνουμε τη χάρη παραιτούμαστε και
εμείς.
Δεν έχουμε όμως συνειδητοποιήσει πως μια δική μας παραίτηση  από την
κατάκτηση του ήθους, σημαίνει και απομάκρυνση των παιδιών μας από ότι θα τους
προσφέρει γαλήνη και ηρεμία στη ζωή τους. Και που απλά σημαίνει μόνο
εγκλωβισμό τους στην δική μας ευμάρεια και ανεμελιά.
Αλήθεια είναι αυτό που θέλουμε να ζηλέψουν από εμάς τα παιδιά μας; Την
ανεμελιά και την ευμάρειά μας; Να κληρονομήσουν από εμάς την απάθεια που μας
διακατέχει για ότι έχει να κάνει με ευγενείς προσανατολισμούς και αξίες;
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Οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα αναμένεται να
επηρεάσουν την απασχόληση και την ανεργία στην Κύπρο, καθώς
αναμένεται αύξηση της ροής  Ελλαδιτών προς τη χώρα για αναζήτηση
εργασίας. Από την άλλη εκφράζεται από πολλούς και η ανησυχία για τη
δραματική αύξηση των μακροχρόνιων ανέργων σε όλη την Ευρώπη.
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην προσπάθειά της να
προλάβει μεγαλύτερη έκταση του προβλήματος, έχει καταρτίσει έκτακτο
σχέδιο στήριξης  για την κατάρτιση των Κυπρίων ανέργων στις
επιχειρήσεις.
Στον Προϋπολογισμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
προβλέπεται ότι θα λειτουργήσουν μεταξύ  άλλων, επιχειρησιακά
προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης, έκτακτο σχέδιο
επιμόρφωσης ανέργων και ταχύρρυθμα
προγράμματα αρχικής
κατάρτισης,  και πάλιν για ανέργους.
Επί πλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιχορήγηση εργατικού
κόστους.
Όσον αφορά όμως στην εργοδότηση Ευρωπαίων εργαζομένων, και
παρά τα πιο πάνω σχέδια, σίγουρα αναμένεται αυτοί να καταλαμβάνουν
όλο και περισσότερες θέσεις στην Κύπρο, πράγμα βέβαια που
παρατηρείται και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
Ήδη έχει αρκετό καιρό που μεγάλος αριθμός θέσεων έχει καταληφθεί από
κοινοτικούς με αποτέλεσμα να μειωθεί η απασχόληση των Κυπρίων. 
Εδώ μεγάλο μερίδιο έχει και η θέληση των ξένων που απασχολούνται στη
χώρα μας να εργάζονται με χαμηλότερο μισθό.
Όπως γενικά λέγεται, όχι μόνο στην Κύπρο  αλλά και στις υπόλοιπες
χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης, το έτος που διανύουμε φαίνεται να ανήκει
στους εργοδότες οι οποίοι μπορούν όχι μόνο να επιλέγουν ανάμεσα σε
πληθώρα ανέργων αυτούς που θα προσλάβουν, αλλά και να καθορίζουν
τους όρους εργασίας χωρίς προσκόμματα και διαμαρτυρίες.
Η πιο πάνω κατάσταση μπορεί να  ανατραπεί μόνο εάν κατανοήσουν και
οι εργαζόμενοι το δικό τους ρόλο και δεν είναι τόσο πολύ επιλεκτικοί στο
είδος της εργασίας ή της θέσης που αναζητούν.
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Το πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης των μαθητών από το σχολείο
στην Κύπρο έχει μειωθεί από 17% σε 15% σύμφωνα με στοιχεία  που
δόθηκαν στη δημοσιότητα στις αρχές του 2012.
Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όπως το ποσοστό της πρόωρης
εγκατάλειψης από τα σχολείο  μειωθεί κάτω από το 10%,
υποδεικνύοντας βέβαια ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 14%.
Για αυτό το λόγο και  η Κύπρος φαίνεται να οδεύει με πολύ καλή
προοπτική στο να μειωθεί πολύ σύντομα το ποσοστό αυτό στο 10%.
Με βάση
ευρήματα σχετικής μελέτης, το ποσοστό πρόωρης
εγκατάλειψης των μαθητών από το σχολείο είναι μεγαλύτερο σε
συγκεκριμένες περιοχές. Τα κύρια χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών 
είναι η υψηλή νεανική παραβατικότητα και τα αυξημένα κοινωνικά –
οικονομικά προβλήματα.
Με στόχο την καταπολέμηση του προβλήματος εδώ και χρόνια
λειτουργούν οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Οι Ζώνες
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας έχουν σίγουρα απαμβλύνει το πρόβλημα
γιατί δίδουν την ευκαιρία σε σχολεία  τα οποία δεν έχουν τις ίδιες
ευκαιρίες εξέλιξης, να προχωρήσουν σε καινοτομίες βοηθώντας έτσι τους
μαθητές να νιώσουν καλύτερα στο περιβάλλον του σχολείου.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
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Η εταιρεία λεωφορείων που ανέλαβε την υπηρεσία μεταφοράς από και προς το
αεροδρόμιοΛάρνακας κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επιβατών, Κυπρίων
και ξένων, με την πιστή τήρηση των δρομολογίων, την ποιότητα των προσφερόμενων
υπηρεσιών, το χαμηλό κόμιστρο μεταφοράς και την ταχεία μεταφορά προς και από το
αεροδρόμιο Λάρνακας.
Κατά τα τριάμισι περίπου χρόνια λειτουργίας της εν λόγω υπηρεσίας η εταιρεία έχει
μεταφέρει περίπου 200 χιλιάδες επιβάτες, από τους οποίους το 60% είναι ξένοι και το
40% Κύπριοι.
Πλήρως ικανοποιημένο είναι και το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων από το
σύστημα των λεωφορείων που συνδέει την πρωτεύουσα με το αεροδρόμιο Λάρνακας.
Σε πρόσφατη επιστολή που απέστειλε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του
Υπουργείου προς τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, εξέφρασε πολύ θετικά
σχόλια για τις μέχρι σήμερα υπηρεσίες που έχουν προσφερθεί από την εταιρεία που
ανέλαβε την υπηρεσία αυτή.
Συνέστησε δε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΤ όπως εξεταστεί θετικά το αίτημα της
εταιρείας για υποεκμίσθωση τμήματος της κρατικής γης στην Αγλαντζιά που έχει
εκμισθωθεί από το κράτος στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, για ένα ακόμη χρόνο.
Σε άλλο σημείο της επιστολής, το Υπουργείο τονίζει το γεγονός ότι η εταιρεία δεν
επιχορηγείται από το κράτος. 
Αναφέρεται ακόμη χαρακτηριστικά και στις θετικές επιπτώσεις τόσο για την
απάμβλυνση του συγκοινωνιακού προβλήματος όσο και στην εξυπηρέτηση των
ξένων επισκεπτών και τουριστών οι οποίες είναι κατανοητές και εξυπηρετούνται
στρατηγικοί στόχοι, τόσο του Υπουργείου Συγκοινωνιών όσο και του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού. 
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Ημερομηνία: 27 Απριλίου, 2012
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Σύμφωνα με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
θα πρέπει να είναι προστατευμένες, ιδιαίτερα εν μέσω οικονομικής κρίσης, από την
κάθετη αύξηση  του ηλεκτρικού ρεύματος. Η πρώτη οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προς τις χώρες με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού αφορά στην εφαρμογή ενός
<< Εθνικού Σχεδίου Ενεργειακής Δράσης >>,  με προβλέψεις για τους
ευάλωτους καταναλωτές. Σε αυτήν την οδηγία ορίζεται όπως ο εκάστοτε Υπουργός
Εμπορίου, σε κάθε χώρα, ακολουθήσει ένα Ενεργειακό Σχέδιο. Τόσο  ο Υπουργός
Εμπορίου, όσο και όλοι όσοι εμπλέκονται στο πιο πάνω Σχέδιο, θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι ήδη υφίσταται και ήδη συζητείται στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, η
έννοια της  << Ενεργειακής Φτώχειας >>, έννοια που μέχρι πρόσφατα ήταν
εντελώς άγνωστη.
Έτσι το θέμα της προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, των καταναλωτών που
ζουν στην Ενεργειακή Φτώχεια, είναι  ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα τα
οποία καλούνται να λύσουν οι χώρες προκειμένου να εξασφαλίζουν την καλή
διαβίωση των πολιτών τους. Προτεραιότητα έχουν τα άτομα που ζουν με τη
χρήση ψηλής τεχνολογίας μηχανημάτων, άτομα της τρίτης ηλικίας, καθώς και
άτομα με μειωμένη ακοή, όραση και ψυχασθένεια.
Κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί πως  το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι και τόσο
αναγκαίο για τα νοικοκυριά όπως είναι για τις βιομηχανίες, με το επιχείρημα ότι
αυτά μπορούν να κάνουν οικονομία στην κατανάλωσή του.  Αυτό μπορεί να
γίνει μόνο όταν υπάρχει ηλιοφάνεια, όχι όμως και όταν υπάρχει παρατεταμένο κρύο,
πράγμα που παρατηρείται αυτό το χειμώνα σε μεγάλο βαθμό σε όλες τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.
Είναι παραδεκτό, πως μια οικονομική κρίση αγγίζει περισσότερο τους
χαμηλότερα αμειβόμενους καταναλωτές και ύστερα,  ή και λιγότερο, τους
υπόλοιπους. Για αυτό το λόγο κάθε χώρα θα πρέπει να έχει και την ευθύνη αυτής
της ευάλωτης τάξης ατόμων και να καταβάλλει προσπάθειες για την καλύτερη
διαβίωσή τους, χωρίς όμως να παραγνωρίζει και τις ανάγκες των υπόλοιπων
πολιτών της. Γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που ακούσια ίσως οι χώρες παραμελούν
τις μεσαίες τάξεις του λαού.
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Η βία στην οικογένεια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για πολλές κοινωνίες
συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνίας της χώρας μας. Εκείνο μάλιστα
που του δίνει μεγαλύτερη διάσταση  είναι το γεγονός ότι δύσκολα
αποκαλύπτεται και σπάνια έρχεται στην επιφάνεια. Κρύβεται ανησυχητικά
και εμφανίζεται μόνο όταν τα πράγματα οδηγηθούν σε αδιέξοδα,  ή όταν
κάποιο άτομο ξεπεράσει τις φοβίες του και τα διάφορα ταμπού που τον
εγκλωβίζουν. Για αυτό και όταν αποκαλυφθεί δημιουργείται πανικός και
οργή χωρίς να αφήνονται πάρα  πολλά περιθώρια σωστής
αντιμετώπισης των συνεπειών της. Ίσως και γιατί αποκαλύπτεται όταν θα
είναι πλέον πολύ αργά. Η ζημιά έχει ήδη γίνει . Ο σωματικός και ο
ψυχικός πόνος που κουβαλά μαζί της η βία δύσκολα πια ξεπερνιέται.
Γιατί και τα δύο στοιχεία, τόσο ο σωματικός, όσο και ο ψυχικός πόνος
συνυπάρχουν στη βία. Δεν υφίσταται σωματική βία  χωρίς τον ψυχικό
πόνο, αλλά ούτε και ψυχολογική βία χωρίς να πονά και το σώμα.
Πολλές είναι οι φορές που άτομα προσφεύγουν σε γιατρούς με την
υπόνοια ότι πάσχουν από κάποια ασθένεια  και που στο τέλος
αποδεικνύεται πως αυτό είναι αποτέλεσμα μιας ψυχολογικής βίας που
μπορεί να μην την αισθάνονται, γιατί έχουν συνηθίσει να καταπιέζουν
τους εαυτούς τους και να ανέχονται  όλα όσα τους συμβαίνουν. Που
καμιά φορά μπορεί και να μην τα αντιλαμβάνονται.
Είναι αποδεδειγμένο μάλιστα πως το θύμα παραμένει σίγουρα κοντά στο
θύτη, ή επιστρέφει στο θύτη.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 27 Απριλίου, 2012
Ταχύτητα: 70 λ.τ.λ.
Ώρα: 3:30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 4΄/50΄
Tην επέκταση της Τουριστικής Περιόδου Λειτουργίας των Καταστημάτων ζήτησε το
ΚΕΒΕ με υπόμνημά του προς την Υπουργό Εργασίαςκαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
ως μέτρο για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Τονίζεται στο υπόμνημα ότι η οικονομικήκρίση έχει πλήξει όλους τους τομείς
οικονομικής δραστηριότητας της Κύπρου με αποτέλεσμα χιλιάδες επιχειρήσεις να
βρίσκονται σε απόγνωση λόγω της διαρκούς μείωσης του κύκλου εργασιών τους
και την ανεργία να αυξάνεται συνεχώς σε πρωτόγνωρα επίπεδα γι α την Κύπρο.
Ως εκ τούτου η πολιτεία θα πρέπει να πάρει δραστικά μέτρα και να αξιοποιήσει κάθε
δυνατή ευκαιρία.  Ένα από τα μέτρα αυτά αφορά τον τουριστικό τομέα με την
επέκταση της τουριστικής περιόδου και την επέκταση των τουριστικών περιοχών
έτσι ώστε να τονωθεί το Λιανικό Εμπόριο.
Επισημαίνει το ΚΕΒΕ ότι είναι παράδοξο το γεγονός ότι σε μια περίοδο όπου όλοι
οι φορείς καταβάλλουν προσπάθειες για προσέλκυση τουρισμού κατά τη χειμερινή
περίοδο, τα καταστήματα να είναι κλειστά με αποτέλεσμα οι ξένοι επισκέπτες να
μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η στήριξη του
λιανικού εμπορίου και κατά τη χειμερινή περίοδο θα μπορέσει να συμβάλει τόσο στη
βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, όσο και στην ανακοπή της αυξητικής
τάσης της ανεργίας με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκών προοπτικών για τον τομέα
του Λιανικού εμπορίου.
Πρόσθετα το ΚΕΒΕ επισημαίνει και τα θετικά αποτελέσματα που θα αφορούν
στην αύξηση των εσόδων του κράτους από την επέκταση του τουριστικού
ωραρίου, αφού οι αυξημένες πωλήσεις θα σημαίνουν και αυξημένα έσοδα από το
ΦΠΑ και κατ’ επέκταση του εταιρικού φόρου που καταβάλλεται.
Το ΚΕΒΕ επαναλαμβάνει τη θέση του ότι λόγω και του τουριστικού χαρακτήρα της
Κύπρου, ολόκληρη η χώρα θα πρέπει να θεωρείται τουριστική περιοχή και
εισηγείται όπως η Υπουργός εκδώσει άμεσα το σχετικό Διάταγμα έτσι ώστε οι
τουριστικές περίοδοι να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 30 Απριλίου, 2012
Ταχύτητα: 110 λ.τ.λ.
Ώρα: 3:00 μ.μ.

Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄/ 110΄
Κείμενα: α΄ ( 3΄ )
Στις σημερινές συνθήκες, η άποψη ότι μπορεί να υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του
μεγέθους του τραπεζικού συστήματος και του μακροπρόθεσμου ρυθμού ανάπτυξης
της πραγματικής οικονομίας μπορεί να ακούγεται  σαν αστείο.
Μια κριτική όμως ανάλυση του θέματος αυτού οδηγεί εύκολα στο συμπέρασμα ότι,
υπό κανονικές συνθήκες, δηλαδή, όταν το τραπεζικό σύστημα υπόκειται σε αυστηρή
ρύθμιση και εποπτεία,  η σχέση αυτή υφίσταται. Η ίδια ανάλυση οδηγεί επίσης
στο πολύ σημαντικό συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός χαλαρής ρύθμισης με ατελή
εταιρική συνεργασία με τις ιδιωτικές τράπεζες, μπορεί να έχει καταστροφικές
συνέπειες για την υπόλοιπη οικονομία.
Η σχέση μεταξύ τραπεζών και ανάπτυξης ήταν και παραμένει ίσως  ένα από τα
πλέον δημοφιλή θέματα στα οικονομικά της ανάπτυξης κατά τις τελευταίες δύο
τουλάχιστον δεκαετίες. Είναι επίσης ένα θέμα με τις διάφορες πτυχές του οποίου
έχουν ασχοληθεί  διάφορες έρευνες με πολύ σημαντικά συμπεράσματα.
Η εξέλιξη της βιβλιογραφίας πάνω σε αυτό το θέμα είναι συνδεδεμένη με την
πολιτική ανάπτυξης των χωρών όπως προωθείται από τη  Διεθνή Τράπεζα και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για πολλά χρόνια. Ήδη, από τη δεκαετία του 1970
πολλοί προώθησαν την ιδέα ότι οι φτωχές χώρες στον κόσμο είχαν να  ωφεληθούν
από τη συνεισφορά των τραπεζών στην οικονομία τους. Όσες από αυτές τις χώρες
πίστεψαν στο Τραπεζικό Σύστημα και συνεργάστηκαν με τράπεζες ωφελήθηκαν σε
μεγάλο βαθμό. Έχει διαφανεί  μάλιστα πως όσες από τις χώρες δεν
εμπιστεύτηκαν τις τράπεζες και όπου ο κρατικός παρεμβατισμός ήταν υπερβολικός
με περιορισμούς στα επιτόκια και στην παροχή δανείων σε τομείς προτεραιότητας,
παρέμειναν υποανάπτυκτες. Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί πως όταν στην
οικονομία υπάρχουν προβλήματα όπως είναι ο πληθωρισμός, ο ρόλος των ιδιωτικών
τραπεζών θα πρέπει να περιορίζεται. Σε μια  τέτοια περίπτωση, επιβάλλεται
αύξηση των επιτοκίων στις δανειοδοτήσεις, ελαχιστοποιείται η παροχή δανείων και
έτσι μηδενίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας. Αυτό όμως συμβαίνει  μόνο
όταν η οικονομία είναι σε ύφεση, όπως δυστυχώς έτσι παρουσιάζεται και τώρα στην
Ελλάδα. Όσον αφορά στην Κύπρο, οι τράπεζες ελέγχουν την όλη κατάσταση και
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 30 Απριλίου, 2012
Ταχύτητα: 110 λ. τ. λ.
Ώρα: 3: 00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 110΄
Κείμενο: β΄ ( 2΄)
Πολλά είναι τα θετικά στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρμογή του θεσμού του
Σχολικού Κοινωνικού Λειτουργού.
Ο κοινωνικός λειτουργός χρησιμοποιεί τις ίδιες μεθόδους και τεχνικές της
κοινωνικής εργασίας με άτομα, οικογένειες και ομάδες στο σχολείο, όπως και σε
άλλα πλαίσια. Στο σχολείο, η εργασία του εστιάζεται πρώτιστα στο μαθητή όπως
και στην οικογένεια και ιδιαίτερα στους γονείς και στους  εκπαιδευτικούς, οι
οποίοι γνωρίζουν το μαθητή. Ο κοινωνικός λειτουργός ενημερώνεται συνήθως από
κάποιον εκπαιδευτικό, ή κυρίως από το σύμβουλο καθηγητή Επαγγελματικού
Προσανατολισμού για  προβλήματα μάθησης, προσαρμογής στο σχολικό
περιβάλλον, ή αντικοινωνικής/παραβατικής συμπεριφοράς ενός συγκεκριμένου
μαθητή. Καλείται έτσι να διερευνήσει τις αιτίες που προκαλούν τις όποιες
δυσκολίες του μαθητή και να βοηθήσει ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά
και να αρθούν τα εμπόδια για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και τη σχολική πρόοδό
του.
Οι στόχοι της υπηρεσίας  του κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο είναι κυρίως, η
ψυχολογική στήριξη του μαθητή, η βοήθεια στην προσαρμογή του στο σχολικό
περιβάλλον, η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ μαθητών  – γονιών –
εκπαιδευτικών και η ψυχολογική στήριξη γονιών στη διαχείριση διαφόρων
θεμάτων που αφορούν τους εφήβους.
Συνήθως, για τους μαθητές που παρουσιάζουν μια συμπεριφορά μη αποδεκτή στα
πλαίσια  του σχολείου, τα σενάρια που μπορεί να υφίστανται για αυτό είναι πολλά.
Όταν εκδηλωθεί η παραβατική συμπεριφορά, ο μαθητής καλείται στο γραφείο της
κοινωνικής λειτουργού για μια πρώτη γνωριμία.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 30 Απριλίου 2012
Ταχύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ώρα: 3:30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄/80΄
Κείμενο α΄(3΄)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της εξέφρασε ανησυχία για τη συνεχή αύξηση
της ανεργίας των νέων, ενώ κάλεσε παράλληλα τα κράτη μέλη αλλά και τους
εκπροσώπους των επιχειρήσεων και των εργαζομένων να λάβουν δράση για την
αντιμετώπιση του προβλήματος.
Προσπαθώντας να δώσει λύση στο ανεργιακό αδιέξοδο των νέων, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενέκρινε μια νέα πρωτοβουλία, με τη συμβολική ονομασία «Ευκαιρίες για
τους Νέους». Η πρωτοβουλία προτρέπει τα κράτη της ΕΕ να δράσουν προληπτικά κατά
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων που απαιτεί η αγορά εργασίας. Παράλληλα κάλεσε τα κράτη μέλη να
αξιοποιήσουν κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου τα οποία δεν έχουν
δεσμευτεί για συγκεκριμένα έργα και φτάνουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν άμεσα από την Επιτροπή, ως επιπρόσθετη
ενίσχυση σε υφιστάμενες πρωτοβουλίες, είναι οι εξής:
•

•
•
•

•

Κατάρτιση προγραμμάτων «εγγυήσεων για τους νέους», τα οποία
εξασφαλίζουν ότι, εντός τεσσάρων μηνών από την αποφοίτηση από το σχολείο,
οι νέοι είτε εργάζονται, είτε παρακολουθούν εκπαίδευση ή επαγγελματική
κατάρτιση.
Υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων μαθητείας μέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου.
Υποστήριξη των κρατών μελών στη δημιουργία προγραμμάτων υποστήριξης για
νέους που ιδρύουν επιχειρήσεις.
Διοχέτευση κονδυλίων σε τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις και καθορισμός
στόχου τουλάχιστον 130 000 τοποθετήσεων το 2012 βάσει των Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.
Παροχή οικονομικής βοήθειας σε 5 000 νέους ώστε να βρουν εργασία σε άλλα
κράτη μέλη. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 30 Απριλίου 2012
Ταχύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ώρα: 3:30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄/80΄
Κείμενο β΄(2΄)
Διατροφή των «άκρων» ακολουθούν οι έφηβοι στην Κύπρο κι΄ αυτό φαίνεται να
διαπιστώνεται από τους ειδικούς οι οποίοι μέσω των εθνικών οδηγιών διατροφής και
άσκησης για εφήβους, δίνουν τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς τις κατευθυντήριες
γραμμές για καλύτερη και πιο υγιή ζωή.
Συγκεκριμένα
κ α
ι όπως διαπιστώνεται στην Κύπρο, η ομάδα των εφήβων
χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας από τη μια και από ανησυχητικά
ποσοστά
νευρογενούς
ανορεξίας
από
την
άλλη.
Διαπιστώνεται όμως παράλληλα ότι, οι έφηβοί μας, χρειάζονται εκπαίδευση από
την παιδική ηλικία για να αποκτήσουν τις βάσεις που πρέπει και τα εφόδια για να
ακολουθούν μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή η οποία θα τους παρέχει την
«ασφάλεια» που χρειάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, καθώς παρατηρείται
το φαινόμενο να μην έχουν πάντα και τόσο υγιή «σχέση»  με το φαγητό.
Ο Υπουργός Υγείας εξήγγειλε «την έναρξη διαγωνισμού ετοιμασίας ενός διαφημιστικού
φιλμ με θέμα τη διατροφή και την άσκηση που θα ετοιμαστεί από εφήβους και θα
απευθύνεται σε εφήβους. Ο διαγωνισμός θα γίνει σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας. 

