ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 27 Ιουνίου, 2011
Ταχύτητα: 60 λ.τ.λ.
Ώρα: 4:00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 4΄/40΄
Στα μέτρα που θα προτείνει το επόμενο διάστημα το Υπουργείο
Οικονομικών, στρέφεται πλέον η προσοχή σε σχέση/ με το διάλογο που
άρχισε για το συνταξιοδοτικό στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα./
Σύμφωνα με τα πορίσματα της αναλογιστικής μελέτης που έγινε, οι
εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να αλλάξουν/ τόσο την πλευρά των
εσόδων, με αύξηση των συνεισφορών όσο και των εξόδων. Από την
πλευρά των εξόδων, δηλαδή| των ωφελημάτων, οι επιλογές είναι πολύ
περισσότερες.
Η μείωση των συντάξεων μπορεί να γίνει με την αλλαγή/ της πρακτικής
υπολογισμού της σύνταξης στον τελευταίο μισθό, τη μείωση των
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων/ για τους νεοεισερχόμενους, την κατάργηση
της πρακτικής να αυξάνονται οι υφισταμένες συντάξεις όταν δίνονται/
γενικές αυξήσεις στους εν ενεργεία δημόσιους υπαλλήλους κ.α.
Ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε| πρόσφατα για τα πορίσματα της
αναλογιστικής μελέτης που έγινε, τόσο τις συντεχνίες και τις εργοδοτικές/
οργανώσεις όσο και τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
Οι επαφές όπως ανέφερε, έγιναν σε θετικό κλίμα ενώ/ διαβεβαίωσε πως τα
μέτρα που θα προταθούν για θεραπεία του προβλήματος θα παρουσιαστούν
και θα συζητηθούν/ με τις συντεχνίες κατά κύριο λόγο. Παράλληλα, θα
συνεχιστεί η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων| με όλα τα πολιτικά
κόμματα και όλους τους κοινωνικούς εταίρους στην προσπάθεια να
επιλυθεί οριστικά το /πρόβλημα που κλονίζει την κυπριακή οικονομία.
Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των εκπροσώπων των εργοδοτών/ και
των κομμάτων, αλλά και από τις τοποθετήσεις των συντεχνιών, όλοι πλέον
τονίζουν την ανάγκη άμεσης λήψης/ μέτρων για αντιμετώπιση του
συνταξιοδοτικού και του αναλογιστικού ελλείμματος που κατέδειξε η
μελέτη.|

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 27 Ιουνίου 2011
Ταχύτητα: 90΄ λ.τ.λ.
Ώρα: 3.30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο β΄ ( 2΄)
Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα με
όλους τους αρνητικούς κινδύνους να ακολουθούν. Ο δείκτης γονιμότητας είναι
υπερβολικά / χαμηλός. Ο πληθυσμός φθίνει. Ο συνδυασμός μάλιστα της γήρανσης
του πληθυσμού με το χαμηλό δείκτη γονιμότητας αλλά και του χαρακτηριστικού
της παγκοσμιοποίησης, / παράγουν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μείγμα για τα
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας της Κύπρου.
Αυτό το μείγμα βέβαια είναι σε διαφορετικά / επίπεδα και ένταση σε όλες τις
Ευρωπαϊκές χώρες.
Σε αυτό το θέμα στην Κύπρο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει πολύ καλή
διάθεση και σωστή πρόνοια | με στόχο την ενίσχυση των γεννήσεων. Βέβαια θα
πρέπει να ληφθούν μέτρα κατάλληλα που βοηθούν στην αύξηση των γεννήσεων.
Έτσι θα βοηθηθούν και θα ευνοηθούν οι / μεγάλες και πολύ φτωχές οικογένειες,
δηλαδή των χαμηλών εισοδημάτων, που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση
και οι οποίες απειλούνται με όλο και πολύ χαμηλότερα / επιδόματα.
Είναι αντιληπτό πως τα οικονομικά δεδομένα με την κρίση να δεσπόζει, δεν ευνοούν
ιδιαίτερα τις καινοτόμες ιδέες ή τα μεγάλα σχέδια δημογραφικής / αντίδρασης.
Όλα είναι θέμα υπομονής και επιμονής. Χρειάζεται χρόνος και ειδική μέριμνα για
όλα και η Κύπρος θα το επιτύχει πάρα πολύ καλά.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 27 Ιουνίου 2011
Ταχύτητα: 90 λ. τ. λ.
Ώρα: 3.30 μ. μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο α΄ ( 3΄ )
Αναγκαία για την οικονομία θεωρούν πάρα πολλοί οικονομολόγοι αναλυτές την
πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αντλεί εκατομμύρια ευρώ από την εγχώρια / αγορά
για κάλυψη των αναγκών του κράτους. Η κυβέρνηση στράφηκε τους τελευταίους
μήνες στην τακτική άντλησης κεφαλαίων από την εγχώρια αγορά, καθώς
προβληματίζει / έντονα το κόστος δανεισμού στις διεθνείς αγορές.
Μια κίνηση δανεισμού από τις διεθνείς αγορές ενδεχομένως να αναγκάσει την
κυβέρνηση να πληρώσει πολύ μεγαλύτερο / επιτόκιο, κάτι που την οδηγεί να
στραφεί στην εγχώρια αγορά. Κίνηση όμως για την οποία εκφράζονται ίσως και
ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα | φέρει στην οικονομία. Την ίδια ώρα
εκφράζεται η άποψη ότι η κυβερνητική κίνηση συνιστά ουσιαστικά έμμεση
φορολογία, καθώς όλοι θα πληρώνουν / περισσότερο επιτόκιο προς όφελος της
κυβέρνησης.
Αυτή η εξέλιξη ίσως να στερεί σημαντικά κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα που
υποφέρει από / έλλειψη ρευστότητας εδώ και τρία ολόκληρα χρόνια. Ο δανεισμός
βέβαια κάποιου κράτους από την εγχώρια αγορά ίσως και να προκαλεί και την
περαιτέρω αύξηση / των επιτοκίων, μειώνοντας την κατανάλωση και τις επενδύσεις
και επιφέροντας σημαντικό κόστος σε ολόκληρη την οικονομία.
Το μεγαλύτερο κόστος σε μια | τέτοια εξέλιξη συνήθως πληρώνουν οι άνεργοι των
οποίων ο αριθμός αυξάνεται αισθητά. Μείωση της κατανάλωσης και των
επενδύσεων είναι οι βασικές / αιτίες που θα οδηγούν σε αυτήν την πορεία. Το κλειδί
βρίσκεται στη δραστηριότητα, στην παραγωγικότητα. Για αυτό και τα μέτρα που
θα πρέπει να λαμβάνει πάντα μια κυβέρνηση / ή η στρατηγική που ακολουθεί θα
πρέπει να μην είναι ενάντια στη δημιουργία ευκαιριών για απασχόληση. Τέτοια
μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν αύξηση / των επενδύσεων και όχι μείωσή τους.
Επί πλέον, θα πρέπει να ληφθούν τέτοια μέτρα ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να μην
απολύουν Κύπριους εργάτες και να προσλαμβάνουν ξένους.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 28 Ιουνίου, 2011
Ταχύτητα: 70 λ.τ.λ.
Ώρα: 3:30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 4΄/50΄
Τη θέσπιση δικαιωμάτων για τους διαδικτυακούς καταναλωτές προωθεί το
Ευρωκοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας/ συναπόφασης με το
Συμβούλιο για την έκδοση οδηγίας προς τα κράτη μέλη. Οι προτάσεις
στοχεύουν να καλύψουν τα νομοθετικά κενά/ στις διαδικτυακές αγορές και
να θέσουν τις βάσεις μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς.
Η προτεινόμενη οδηγία/ καλύπτει τις συμβάσεις μεταξύ πωλητών και
καταναλωτών για αγαθά και υπηρεσίες καθώς και την ενσωμάτωση
κανονισμών| παράδοσης, προθεσμίες επιστροφής για τις εξ αποστάσεως
πωλήσεις, τις επισκευές, αντικαταστάσεις και τις εγγυήσεις προϊόντων./
Ο διαδικτυακός καταναλωτής αποκτά επίσης το δικαίωμα ακύρωσης αγοράς
στην περίπτωση που η παράδοση του/ προϊόντος δεν ολοκληρώνεται εντός
30 ημερών, ενώ ευθύνες για ζημιές ή απώλειας του προϊόντος κατά τη
διάρκεια της/ παράδοσης θα αναλαμβάνει ο πωλητής, σύμφωνα με την
πρόταση Οδηγίας.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι αγορές μέσω διαδι|κτυακών| δημοπρασιών θα
εξαιρούνται από τον κανονισμό λόγω της μη επαγγελματικής καθιέρωσης
των πωλητών. Θα εξαιρούνται/ από τους κανονισμούς και οι αγορές
ψηφιακών προϊόντων όπως προγράμματα, μουσική και ταινίες. Οι
συναλλαγές αυτού του είδους θα/ θεωρούνται ολοκληρωμένες όταν ο
καταναλωτής αρχίζει να "κατεβάζει" το συγκεκριμένο προϊόν.
Οι κανονισμοί αποτελούν/ μέρος της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" μέσω της
οποίας η ΕΕ φιλοδοξεί να αυξήσει ουσι|αστικά| τη χρήση του διαδικτύου
για εμπορικούς σκοπούς, διαμορφώνοντας την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική
στις διαδικτυακές / υπηρεσίες, καθώς οι ΗΠΑ κυριαρχούν σε αυτόν τον
τομέα αυτή τη στιγμή.
Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ήδη σημαντικές
προϊόντων μέσω διαδικτύου. Το 2010, 40% του
αγόρασε/ προϊόντα μέσω του διαδικτύου. Στην
πληθυσμού υλοποίησε την άνεση της διαδικτυακής

αυξήσεις/ στις αγορές
ευρωπαϊκού πληθυσμού
Κύπρο, μόνο 18% του
αγοράς.|

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 28 Ιουνίου 2011
Ταχύτητα: 100΄ λ. τ. λ.
Ώρα: 3.00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 100΄
Κείμενο: β΄ ( 2΄)
Δεν μας φταίει η τεχνολογία όταν δεν είναι φιλική προς τον χρήστη της, αλλά το
εργασιακό περιβάλλον επειδή δεν το προσαρμόζουμε ανάλογα, ώστε να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις / που έχει η χρήση της τεχνολογίας. Άρα αυτό που
ευθύνεται για τα προβλήματα που καταγράφονται δεν είναι η τεχνολογία, αλλά το
ακατάλληλο εργασιακό περιβάλλον.
Σχετική / έρευνα εξέτασε όλους τους πιθανούς κινδύνους που θέτει για τους
εργαζόμενους η χρήση των μηχανημάτων, των ηλεκτρονικών δηλαδή μηχανημάτων,
όπως και τους κινδύνους που προκύπτουν από / την απουσία της χρήσης της
τεχνολογίας. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι χρήστες μηχανημάτων, που στην
Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου των|
εργαζομένων και που οι περισσότεροι βρίσκονται σε χώρες της Ανατολικής και
Νότιας Ευρώπης, είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν τις χειρότερες συνθήκες
εργασίας. Και που είναι ακόμη / χειρότερες και από τις συνθήκες των εργαζομένων
εκείνων που στερούνται παντελώς της χρήσης της τεχνολογίας.
Η έρευνα εκφράζει παράλληλα και την ανησυχία για το γεγονός ότι τόσο / τα οφέλη
όσο και το τίμημα της χρήσης της τεχνολογίας δεν κατανέμονται ισομερώς στα
διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει τεράστια διαφορά ακόμα και /
ανάμεσα στις τάξεις των ανθρώπων. Μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων,
ανάμεσα σε εκείνους που διαθέτουν τη γνώση και την ειδικότητα και σε εκείνους
που στερούνται ακόμα και τα δύο.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 28 Ιουνίου 2011
Ταχύτητα: 100΄ λ. τ. λ.
Ώρα: 3.00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 100΄
Κείμενο: α΄ ( 3΄)
Πέντε περίπου είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τον κυπριακό τουρισμό.
Πρώτος παράγοντας είναι το γεγονός ότι η Κύπρος συνεχίζει να αντιμετωπίζει
έντονο ανταγωνιστικό / πρόβλημα, με τις τιμές για διακοπές στην Κύπρο να είναι
αισθητά ακριβότερες έναντι των αντίστοιχων τιμών για διακοπές σε
ανταγωνιστικούς της προορισμούς. Το πρόβλημα οξύνθηκε με / τις αλματώδεις
αυξήσεις που παρατηρήθηκαν μεταξύ άλλων και στα άλλα είδη πο υ είναι και
πρώτης ανάγκης όπως τα τρόφιμα.
Δεύτερος
παράγοντας
είναι το πρόβλημα της παραγωγικότητας / στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία, που έχει ακόμα πολύ σημαντικά περιθώρια βελτίωσης,
προς την κατεύθυνση αξιοποίησης του προσωπικού και της υιοθέτησης πιο
ευνοϊκών | διαδικασιών στη διεξαγωγή των εργασιών.
Τρίτος παράγοντας είναι το συνεχώς εντεινόμενο πρόβλημα της εποχικότητας του
τουρισμού, ένεκα και των συνεχιζόμενων σοβαρών /ελλείψεων του τουριστικού μας
προϊόντος, σε σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστικούς προς εμάς προορισμούς,
όπου και πάλι το θέμα των αυξήσεων στα τέλη των αεροδρομίων έχει την / αρνητική
συμβολή του.
Τέταρτος σημαντικός παράγοντας είναι τα ψηλά λειτουργικά κόστη που
αντιμετωπίζει η ξενοδοχειακή βιομηχανία, ιδιαίτερα η πτυχή του ψηλού / εργατικού
κόστους το οποίο κατά μέσο όρο αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος των εξόδων μιας
ξενοδοχειακής μονάδας, ενώ οι ανταγωνιστές της έχουν το χαμηλότερο αντίστοιχο
ποσοστό. |
Ο πέμπτος παράγοντας είναι ίσως και ο δυσκολότερος και αφορά στις υποχρεώσεις
των επιχειρήσεων προς τις εμπορικές τράπεζες. Βέβαια αυτό είναι γενικότερο θέμα
και συμβαίνει / σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω, είναι φυσικό να εκφράζεται αγωνία κατά πόσον ο
τουρισμός θα επανακτήσει την παλιά του ανοδική πορεία. Ενδεικτικά / αναφέρεται
ότι με βάση στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το σύνολο των οικονομικών
υποχρεώσεων των τουριστικών επιχειρήσεων στις εμπορικές τράπεζες της Κύπρου
ανέρχεται σε πάρα / πολύ ψηλά επίπεδα. Βέβαια οι προοπτικές για το φετινό
καλοκαίρι όσον αφορά τον τουρισμό είναι πολύ αισιόδοξες. Αυτό λειτουργεί πολύ
θετικά υπέρ της οικονομίας.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου, 2011
Ταχύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ώρα: 3:30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄/80΄
Κείμενο β΄ (2΄)
Η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Προεδρία του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρώτη Ιουλίου μέχρι/ την
τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.
Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνιστά μοναδική/ ιστορική ευκαιρία, πρόκληση αλλά και σημαντική
στρατηγική επένδυση για τη χώρα μας.
Η Κύπρος, ως προεδρεύουσα χώρα, θα έχει την ευκαιρία/ να διαμορφώσει,
σε συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα τις αποφάσεις που λαμβάνει η
Ένωση και αφορούν τα εκατομμύρια των ευρωπαίων| πολιτών.
Θα έχει επίσης τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις δικές της προτεραιότητες,
τα πολιτικά και κοινωνικά της οράματα, τις ιδέες/ και τις πρωτοβουλίες της
για την Ενωμένη Ευρώπη, ενισχύοντας την παρουσία της στην παγκόσμια
σκηνή.
Για να επιτύχει η Κυπριακή Προεδρία/ είναι απαραίτητη η ενεργός εμπλοκή
όλων των φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, της κοινωνίας των πολιτών,
των κοινωνικών εταίρων, των μέσων/ μαζικής επικοινωνίας και του
καθενός από εμάς, ως συλλογική εγγύηση αξιοπιστίας και ευθύνης μπροστά
σ’ αυτή τη σημαντική πρόκληση.|

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου, 2011
Ταχύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ώρα: 3:30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄/80΄
Κείμενο α΄(3΄)
Ως γη της επαγγελίας που θα τους εξασφαλίσει μια θέση εργασίας με
καλούς όρους απασχόλησης και αξιοπρεπή διαβίωση βλέπουν την Κύπρο
οι/ Ευρωπαίοι εργαζόμενοι.
Ξεχωρίζει η παρουσία των Ελλαδιτών μεταναστών, οι οποίοι υπό το βάρος
της οικονομικής δυσπραγίας, που γονατίζει/ στην κυριολεξία την ελληνική
οικονομία και της υψηλής ανεργίας, παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς
αναζητώντας πώς να εξασφαλιστούν βιο/ποριστικά./
Το ενδιαφέρον των Ελλαδιτών για εργοδότηση εστιάζεται εξίσου στον
ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.
Η παρουσία των |εξ Ελλάδος εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είναι
αισθητή, κυρίως στην τουριστική βιομηχανία και στο λιανικό εμπόριο. Σε
μικρό/τερο/ βαθμό είναι το ενδιαφέρον για την κατασκευαστική βιομηχανία
και τη μεταποίηση.
Οι πλείστοι των Ελλαδιτών μεταναστών καταφθάνουν στην/ Κύπρο
ιδιωτικά, χωρίς την παρέμβαση ιδιωτικού γραφείου εργασίας ή άλλου
οργανισμού. Η κοινή γλώσσα και κουλτούρα σε συνδυασμό με τα/ εφόδια
που κατέχουν, οι φιλικοί δεσμοί που πολλοί διατηρούν με Κύπριους,
αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα που δε διαθέτουν οι άλλοι
κοινοτικοί| εργαζόμενοι.
Πέραν του ιδιωτικού τομέα, τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι
Ελλαδίτες κλείνουν το μάτι στο κυπριακό δημόσιο./
Πολλοί νέοι με
πανεπιστημιακές σπουδές, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου,
εκδηλώνουν ενδιαφέρον και υποβάλλουν αιτήσεις για/ διάφορες θέσεις.
Αυξητικό αναμένεται να είναι το ενδιαφέρον Ελλαδιτών υπηκόων και στις
επικείμενες κυβερνητικές εξετάσεις, που θα /διοργανωθούν το φθινόπωρο,
και οι επιτυχόντες στη συνέχεια θα δικαιούνται να διεκδικήσουν θέσεις που
θα προκηρυχθούν το δύο χιλιάδες δώδεκα.|

