ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ηκεξνκελία: 8 Ννεκβξίνπ 2010
Σαρύηεηα: 60 ι.η.ι.
Ώξα: 4. 00 κ.κ.
Γηάξθεηα Τπαγόξεπζεο/Απνζηελνγξάθεζεο: 4΄ / 40΄
Η θαζηέξσζε παξνρήο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε όια ηα λνηθνθπξηά
πνπ έρνπλ εηζνδήκαηα / θάησ από ην όξην ζρεηηθήο θηώρεηαο, ζηνρεύεη λα θαιύςεη
είηε όιν ην ράζκα ηνπ εηζνδήκαηνο κέρξη / ην όξην θηώρεηαο, είηε έλα πνζνζηό ηνπ
ράζκαηνο. Δίλαη δειαδή ζηε βάζε ηνπ, θάηη παξόκνην κε ην ζρέδην πνπ /
εθαξκόζηεθε γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο, κε ηε δηαθνξά όηη ζα είλαη πην γεληθό γηα όια
ηα αζζελέζηεξα ζηξώκαηα | ηνπ ιανύ θαη ζα θαιύπηεη κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ην
ράζκα κέρξη ην όξην ηεο θηώρεηαο. Με ην ζρέδην απηό ζα / θαηαξηηζηεί έλα κεηξών
γηα ζρεηηθά θησρά λνηθνθπξηά ην νπνίν ζα είλαη ε βάζε γηα ζπληνληζκέλν θαη /
κεζνδεπκέλν ηξόπν παξνρήο εηζνδεκάησλ θαη ρνξεγηώλ.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζα απαηηεζεί θάπνην ρξνληθό / δηάζηεκα γηα ηελ εηνηκαζία θαη
εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ απηνύ, ην νπνίν ζα δώζεη ιύζεηο ζε όια ηα θαθώο έρνληα.
Με | ην ζρέδην απηό, ζα εμππεξεηείηαη πάλσ ζε ζπλερή πιένλ βάζε ν ζηόρνο ηεο
ελίζρπζεο όζσλ έρνπλ πξαγκαηηθά / αλάγθε κε ηεθκεξησκέλν θαη δίθαην ηξόπν,
ρσξίο λα παξακεξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη αλάγθεο νξηζκέλσλ / ηάμεσλ ηνπ
ιανύ.
ε όηη αθνξά ην θόζηνο ελόο ηέηνηνπ ζρεδίνπ, ππνινγίδεηαη όηη δελ ζα είλαη /
αλαηξεπηηθό, αληίζεηα εθηηκάηαη όηη κε
έλα ζσζηό πξνγξακκαηηζκό θαη
ζπληνληζκό ζηε βάζε ελόο κεηξώνπ | θησρώλ λνηθνθπξηώλ, ζα ππάξμνπλ αξθεηέο
εμνηθνλνκήζεηο.
Πέξαλ ησλ πην πάλσ κέηξσλ, ε θαζηέξσζε εηζνδεκαηηθώλ / θξηηεξίσλ γηα παξνρή
δηαθόξσλ επηδνκάησλ, ηείλεη λα γίλεη ζεκείν δηαθσληώλ.
Σα εηζνδεκαηηθά / θξηηήξηα ζα πξέπεη λα κειεηνύληαη ζθαηξηθά θαη ηδηαίηεξα λα
ππάξρνπλ νη αλαγθαίνη έιεγρνη ησλ δειώζεσλ / ησλ εηζνδεκάησλ θαηά ηελ
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ. Τπάξρνπλ θαηά θαηξνύο πιείζηα παξαδείγκαηα ςεπδώλ
δειώζεσλ.

ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ηκεξνκελία: 9 Ννεκβξίνπ 2010
Σαρύηεηα: 70 ι.η.ι.
Ώξα: 3.30 κ.κ.
Γηάξθεηα Τπαγόξεπζεο/Απνζηελνγξάθεζεο: 4΄ / 50΄
Μεησκέλν ήηαλ ην εξγαηηθό θόζηνο ζηελ Κύπξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ
ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, κε ηνπο κηζζνύο λα ζεκεηώλνπλ / ζπλνιηθή πηώζε.
Αλαιπηηθόηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ θαηαγξάθεθε ε
εληνλόηεξε ζπξξίθλσζε κηζζώλ / ζηελ θππξηαθή αγνξά εξγαζίαο ζηνλ θιάδν ηεο
βηνκεραλίαο.
Όζνλ αθνξά ζηηο θαηαζθεπέο, ν ξπζκόο αύμεζεο ησλ κηζζώλ θαηά ηελ / ίδηα
πεξίνδν επίζεο κεηώζεθε. Δπηπξνζζέησο, κείσζε ζεκείσζαλ θαη νη κηζζνί ζηνλ
ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ όπνπ | ην εξγαηηθό θόζηνο ζεκείσζε κεγάιε κείσζε. Ο ιόγνο
είλαη πξνθαλέο. Σα εξγαηηθά ρέξηα ζηνλ ηνκέα απηό πξνέξρνληαη θπξίσο / από άιιεο
ρώξεο θαη ιηγόηεξν από ηελ Κύπξν. Ο θιάδνο ησλ ππεξεζηώλ θαηαθιύδεηαη από
μέλα εξγαηηθά ρέξηα ησλ νπνίσλ / θαη ν κηζζόο είλαη θάησ ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ
αληίζηνηρσλ θππξηαθώλ εξγαηηθώλ ρεξηώλ. Σν παξάδνμν είλαη πσο δελ ελδηαθέξεη /
ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ θιάδνπ απηνύ ε πνηόηεηα. Όια αθήλνληαη ζηελ ηύρε θαη
κνλαδηθόο ζηόρνο παξακέλεη ην θέξδνο.
Γεληθά | ε κείσζε ησλ κηζζώλ ζε όινπο ηνπο θιάδνπο, ζηε βηνκεραλία, ζηηο
θαηαζθεπέο θαη ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηώλ, νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή / θξίζε. Η
κείσζε ησλ εξγαζηώλ ζε απηνύο ηνπο θιάδνπο πξνθαιεί ηελ αλεξγία ε νπνία κε ηε
ζεηξά ηεο νδεγεί ζηε κείσζε ησλ κηζζώλ. / ηελ νηθνλνκία αθνινπζείηαη πάληα κηα
καζεκαηηθή ζρέζε ε νπνία δειώλεη πσο όηαλ κεησζεί ε δήηεζε ζε έλα νξηζκέλν /
αγαζό, κεηώλεηαη θαη ε αμία ηνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε κείσζε ηεο
δήηεζεο ησλ εξγαηηθώλ ρεξηώλ νδεγεί ζηε | κείσζε ησλ κηζζώλ.
Θα κπνξνύζακε ζύκθσλα κε ηα πην πάλσ λα ζθεθηνύκε πσο νη επηρεηξεκαηίεο,
έζησ θαη κε ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο / ηνπο, δελ δεκηώλνπλ. Από ηε κηα κεηώλεηαη
ην εξγαηηθό θόζηνο θαη από ηελ άιιε αληηθαζηζηνύλ θαη ηα πθηζηάκελα θππξηαθά /
εξγαηηθά ρέξηα κε μέλα πνπ είλαη αθόκε πην θζελόηεξα. Σν ζέκα είλαη όκσο κέρξη
πόηε ζα θξαηήζεη ε παξνύζα θαηάζηαζε. Ση ζα / απνγίλνπλ όινη απηνί νη άλεξγνη.
Η Δπξσπατθή Έλσζε δίλεη θάπνηεο ιύζεηο ζε ζέκαηα εξγνδόηεζεο, αιιά όρη άκεζα.

ΚΤ ΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ηκεξνκελία: 11 Ννεκβξίνπ 2010
Σαρύηεηα: 80 ι.η. ι.
Ώξα: 3.30 κ.κ.
Γηάξθεηα Τπαγόξεπζεο/Απνζηελνγξάθεζεο: 3΄ + 2΄ /80΄
Κείκελν β΄ ( 2΄)
Πνηνο είπε πσο ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη παλαλζξώπηλα; Σν κόλν
παλαλζξώπηλν είλαη νη αλζξώπηλεο αδπλακίεο θαη ηα αλζξώπηλα ζπκθέξνληα / πνπ
ζπλήζσο απαλζξσπίδνπλ. Γη’ απηό θαη βιέπνπκε αξρεγνύο ζξεζθεηώλ λα
επηθαινύληαη ην Θεό γηα λα ζθνηώλνπλ αλζξώπνπο. Γη’ απηό θαη βιέπνπκε δήζελ /
πξναζπηζηέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο λα ππνδειώλνπλ θαη λα
θπιαθίδνπλ ηελ αληίζεηε άπνςε. Γη’ απηό θαη βιέπνπκε εκθαηερόκελεο / παηξίδεο
λα θξαηνύλ ηζνξξνπίεο κε μέλεο θαηνρηθέο δπλάκεηο.
Έηζη ινηπόλ θάπνηνη δήζελ εγέηεο κηινύλ γηα θνηλσληθή δηθαηνζύλε, αιιά θιείλνπλ|
ηα απηηά ηνπο ζηηο θξαπγέο αλζξώπσλ πνπ ππνθέξνπλ γηαηί είλαη ζύκαηα
απάλζξσπσλ πξάμεσλ. Κάπσο έηζη Δπξσπαίνη πνιηηηθνί κηινύλ γηα αλζξώπηλεο
αμίεο / θαη ξαηζηζηηθά δηώρλνπλ από ηε ρώξα ηνπο αλζξώπνπο. Κάπσο έηζη κηθξέο
ρώξεο πνπ θσλάδνπλ ελάληηα ζηελ αδηθία ιόγσ μέλσλ ζηξαηώλ, θιείλνπλ
νηθνλνκηθέο / ζπκθσλίεο κε θαηνρηθά θξάηε.
Οη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο δελ έρνπλ θαηαιάβεη αθόκα γηαηί θάπνηνη θαηαθέξνληαη
ελαληίνλ ηνπο. Οη Δπξσπαίνη / δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο εθηόο από ηα
ςεθίζκαηα ρξεηάδνληαη θαη πξάμεηο γηα λα βνεζήζνπλ ζήκεξα ηνπο αδηθεκέλνπο
ησλ πξώελ απνηθηώλ ηνπο.

ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΡΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ηκεξνκελία: 11 Ννεκβξίνπ 2010
Σαρύηεηα: 80 ι.η.ι.
Ώξα: 3.30 κ.κ.
Γηάξθεηα Τπαγόξεπζεο/Απνζηελνγξάθεζεο: 3΄ + 2΄ /80΄
Κείκελν: α ΄( 3΄)
ε άκεζεο ελέξγεηεο γηα ραιηλαγώγεζε ησλ ηηκώλ βαζηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ
πξνβαίλεη ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ζε κηα πξνζπάζεηα λα / αληηκεησπηζηνύλ νη
εμσθξεληθέο θαη κε αξεζηέο θαηαζηάζεηο πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ αγνξά.
Οξηζκέλνη από ηνπο πξνκεζεπηέο απνπεηξάζεθαλ λα / δηθαηνινγήζνπλ ηηο
ππεξβνιηθέο ηηκέο ζηα πξντόληα ηνπο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, επηθαινύκελνη ην
γεγνλόο όηη πξνρσξνύλ ζε απμήζεηο γηα λα / θαιύςνπλ ην ρακέλν θόζηνο πνπ έρνπλ
από ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνύλ νξηζκέλεο αιπζίδεο ππεξαγνξώλ λα θαζπζηεξνύλ
πάξα πνιύ ζηελ πιεξσκή ηνπο.
ηηο | ρνλδξηθέο ηηκέο ησλ πξντόλησλ ππάξρεη εθηόμεπζε ηηκώλ ζηηο πεξηπηώζεηο
όπνπ νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ παξαζθεπάδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξντόληα /
πξνρώξεζαλ ζε αλαηηκήζεηο.
Οη αξκόδηνη δεηνύλ ζηνηρεία από ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο θαινύλ λα
ηεθκεξηώζνπλ ηηο όπνηεο απμήζεηο επηβιήζεθαλ. Παξάιιεια / δε δεηνύληαη
ηηκνθαηάινγνη θαη από ηηο εηαηξείεο πνπ πξνγξακκαηίδνπλ απμήζεηο ζε κηα
πξνζπάζεηα αλαζηνιήο ηεο νπνηαζδήπνηε πεξαηηέξσ / αύμεζεο. Από ηηο εηαηξείεο
ζπγθεθξηκέλα δεηείηαη λα απνδείμνπλ όηη νη αλαηηκήζεηο ηνπο δηθαηνινγνύληαη.
Κάπνηεο από απηέο επηθαινύληαη | ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο, ηελ
αλαζεώξεζε ησλ ηηκώλ ησλ πξώησλ πιώλ, θαζώο θαη ηηο απμήζεηο ησλ ηηκώλ από
ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο.
Δξσηνύκε / θαηά πόζν ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηηκέο εηζαγσγήο ησλ πξντόλησλ, αλ
ππάξρνπλ πξάγκαηη άιινη παξάγνληεο πνπ δηθαηνινγνύλ ηηο αλαηηκήζεηο, / κε
απνηέιεζκα λα ρξεώλνληαη νη ππεξαγνξέο θαη άιια θαηαζηήκαηα κε λέεο ηηκέο πνπ
έρνπλ ζην ηέινο ηεο εκέξαο αληίθηππν ζηελ ηζέπε / ηνπ θαηαλαισηή.
Ο θαηαλαισηήο είλαη απηόο πνπ πιεξώλεη όια ηα θαθώο έρνληα ρσξίο λα κπνξεί
ηηο πην πνιιέο θνξέο λα έρεη θαη θσλή γηα λα δηακαξηπξεζεί.

ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ηκεξνκελία: 8 Ννεκβξίνπ 2010
Σαρύηεηα: 90 ι.η.ι.
Ώξα: 3.30 κ.κ.
Γηάξθεηα Τπαγόξεπζεο/Απνζηελνγξάθεζεο: 3΄ + 2΄ /90΄
Κείκελν: β΄ ( 2΄)
Ο ιόγνο πνπ νξηζκέλνη άλζξσπνη γίλνληαη άζηεγνη νθείιεηαη ζε έλα ζπλδπαζκό
αλζξώπηλσλ, δηαξζξσηηθώλ θαη ζεζκηθώλ παξαγόλησλ. ύκθσλα κε κηα έξεπλα
ηεο / Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα άηνκα πνπ απεηινύληαη από θηώρεηα δαπαλνύλ γηα
ζηέγαζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπο. Η έθζεζε ζεκεηώλεη/
επίζεο όηη ηα δεδνκέλα από ηα θξάηε κέιε δείρλνπλ όηη ν αξηζκόο ησλ αλζξώπσλ
πνπ θνηκνύληαη ζε ππαίζξηνπο ρώξνπο ή ρσξίο θαηάιπκα έρεη απμεζεί ζε νξηζκέλεο/
ρώξεο.
Δλ κέξεη απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ πξόζθαηε ύθεζε. Αλεπαξθείο ππεξεζίεο
ππνζηήξημεο ελδερνκέλσο λα εληείλνπλ ηα πξνβιήκαηα.
Σα θξάηε-κέιε έρνπλ θύξηα | επζύλε γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθώλ πνπ ζα
βνεζήζνπλ ηνπο άζηεγνπο, ελώ ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνζθέξεη έλα ζπληνληζηηθό
ξόιν.
Σν Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην / θάιεζε ηελ επηηξνπή λα αλαπηύμεη έλα επξσπατθό
πιαίζην γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ αζηέγσλ θαη λα παξέρεη εηήζηεο
ελεκεξώζεηο ζρεηηθά / κε ηηο δξάζεηο ησλ θξαηώλ-κειώλ.
Η αλάπηπμε πην απνηειεζκαηηθώλ πνιηηηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ησλ αζηέγσλ ζα απνηειέζεη ην αληηθείκελν ελόο / κεγάινπ ζπλεδξίνπ
ηνλ εξρόκελν ρεηκώλα. Η Δπξσπατθή ζπλαηλεηηθή δηάζθεςε γηα έιιεηςε ζηέγεο
θέξλεη ζε επαθή ηνπο πην βαζηθνύο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο.

ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ηκεξνκελία: 8 Ννεκβξίνπ 2010
Σαρύηεηα: 90 ι.η.ι.
Ώξα: 3.30 κ.κ.
Γηάξθεηα Τπαγόξεπζεο/Απνζηελνγξάθεζεο: 3΄ + 2΄ /90΄
Κείκελν: α΄ ( 3΄)
Γηα έλα κηθξό πνζνζηό επηρεηξήζεσλ ε επηβίσζε κέζα ζηηο δπζκελείο νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ, είλαη ζρεηηθά πην εύθνιε από όηη γηα θάπνηεο άιιεο. / Οη
επηρεηξήζεηο νη νπνίεο θαιύπηνπλ είδε πξώηεο αλάγθεο ζπλερίδνπλ λα θιεξηάξνπλ
κε ηελ έζησ κεησκέλε δήηεζε, ελώ θάπνηεο άιιεο επηρεηξήζεηο ηελ ίδηα ζηηγκή /
δίλνπλ ζθιεξόηεξν αγώλα επηβίσζεο. Πξνζθνξέο θαη κεησκέλεο ηηκέο ζε αξθεηά
πξντόληα ηνπο, επηπξόζζεηνη δαλεηζκνί, απμήζεηο θεθαιαίνπ θίλεζεο, κείσζε /
ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο, είλαη κεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην
ζθεληθό ηνπ ηειεπηαίνπ δηαζηήκαηνο ζηνλ επηρεηξεκαηηθό καο θόζκν.
Αξθεηέο δε επηρεηξήζεηο | ζέινληαο λα απμήζνπλ όζν είλαη δπλαηό ηα κεησκέλα
έζνδά ηνπο, πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ιύζεηο, νη νπνίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα ην
πεηύρνπλ απηό. Μηα από ηηο θηλήζεηο ζηηο / νπνίεο / ηηο είδακε λα πξνζθεύγνπλ,
είλαη νη ζπρλά επαλαιακβαλόκελεο πεξίνδνη πξνζθνξώλ. Πξνζθέξνπλ έηζη ηα
πξντόληα ηνπο ζε ρακειόηεξεο ηηκέο από όηη πξνεγνπκέλσο, / πξνζπαζώληαο λα
δειεάζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Αιιά θαη νη ππεξαγνξέο αληαγσλίδνληαη ε κηα ηελ
άιιε θαζεκεξηλά, κε παθέηα πξνζθνξώλ ζε ρηιηάδεο πξντόληα ηνπο. /
Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα, είλαη ε ζπρλόηεξε επαθή ησλ
επηρεηξήζεσλ κε ηηο ηξάπεδέο ηνπο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο επηζθέπηνληαη | ηελ
ηξάπεδα ηνπο ζπρλά, όρη κόλν γηα ηελ εμαζθάιηζε δαλείνπ, αιιά θαη γηα αύμεζε ηνπ
ινγαξηαζκνύ παξαηξαβήγκαηόο ηνπο ην νπνίν εμππεξεηεί ην θεθάιαην θίλεζεο. /
ε αληίζεζε κε ην δαλεηζκό, ζην παξαηξάβεγκα ε επηρείξεζε κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεί ηα ρξήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξίνπ όπνηε ζέιεη.
Έλα από ηα κεγάια / πξνβιήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν ζήκεξα ζπδεηείηαη
ζε κεγάιν βαζκό, αθνξά ηα επηηόθηα δαλεηζκνύ. Πξηλ από κεξηθνύο κήλεο, θάπνηεο
επηρεηξήζεηο / θαηάθεξαλ λα ληώζνπλ νηθνλνκηθή αλαθνύθηζε κε ηα ρακειόηνθα
δάλεηα ηα νπνία πήξαλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ελώ άιιεο δελ πιεξνύζαλ ηα
θξηηήξηα.
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Η αλεξγία ζηνπο λένπο ζηελ Κύπξν είλαη ηώξα ζρεδόλ δηπιάζηα από όηη ήηαλ πξηλ
από δύν ρξόληα. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο λένπο αλέξγνπο είλαη επηζηήκνλεο. Η
Κύπξνο δελ είλαη ε / κόλε ρώξα πνπ ππνθέξεη από λεαληθή αλεξγία, ην αληίζηνηρν
πνζνζηό ζηελ Διιάδα είλαη δηπιάζην. Σν πνζνζηό ησλ λέσλ αλέξγσλ είλαη πάληνηε
δηπιάζην από ην ζπλνιηθό / πνζνζηό αλεξγίαο δηόηη νη λένη ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν
ρξόλν λα βξνπλ εξγαζία. Υξεηάδνληαη αθόκα πεξηζζόηεξν ρξόλν κέρξη λα
θαηαζηαιάμνπλ θάπνπ κόληκα. Αθόκα νη άλεξγνη / πηπρηνύρνη ρξεηάδνληαη
πεξηζζόηεξν ρξόλν λα βξνπλ εξγαζία, ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα.
Παιαηόηεξα νη πηπρηνύρνη ζηελ Κύπξν κπνξνύζαλ λα βξνπλ εξγαζία εύθνια,
ζήκεξα | όκσο ηα πξάγκαηα είλαη πην δύζθνια. Παιαηόηεξα νη πηπρηνύρνη ήηαλ
ιηγόηεξνη θαη ε νηθνλνκία κπνξνύζε λα ηνπο απνξξνθήζεη, ζήκεξα νη πηπρηνύρνη
είλαη πεξηζζόηεξνη θαη ε / νηθνλνκία δελ κπνξεί λα ηνπο απνξξνθήζεη όινπο. Αθόκα
θάηη ζρεηηθό, παιαηόηεξα ζπνύδαδαλ κόλν νη θαινί καζεηέο, ζήκεξα ζπνπδάδνπλ
ζρεδόλ όινη.
Μηα πνιύ θαιή ιύζε ζα ήηαλ αλ / κπνξνύζε λα ππάξμεη κηα ζύδεπμε ηεο πξνζθνξάο
εξγαηηθώλ ρεξηώλ κε ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο. Απηό βέβαηα δελ απνηειεί
θππξηαθό θαηλόκελν, αιιά παγθόζκην. Η εμεύξεζε ζέζεο / εξγαζίαο ε νπνία θαηά
ηξόπν απόιπην λα ζπληαηξηάδεη κε ηελ επηινγή ηεο θαηεύζπλζεο ησλ ζπνπδώλ ελόο
αηόκνπ δελ ζπκβαίλεη ζε θακηά ρώξα. Αζθαιώο είλαη πξνο όθεινο ηεο νηθνλνκίαο |
θαη ηνπ πηπρηνύρνπ έλα ηέηνην ζπληαίξηαζκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζε άιιεο
ρώξεο ζεσξείηαη απνδεθηό, όηη ην άηνκν αιιάδεη ηξεηο θαη ηέζζεξηο εξγαζίεο ζηε
δηάξθεηα ηνπ εξγαηηθνύ ηνπ / βίνπ.
Η Αξρή Βηνκεραληθήο Καηάξηηζεο ζηελ Κύπξν, ζέινληαο λα ζπκβάιεη ζηε ιύζε
ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο θαη λα βνεζήζεη ηελ νηθνλνκία ηνπ ηόπνπ, εηνηκάδεη /
κειέηεο κε ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο νη νπνίεο απνηεινύλ έλα από ηα εξγαιεία
δηακόξθσζεο ηνπ θιάδνπ ζπνπδώλ. Όκσο θαη κε ηελ αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο ε
θππξηαθή νηθνλνκία / ζα εμαθνινπζήζεη λα έρεη αλάγθε από μέλα εξγαηηθά ρέξηα.
Καηά ζπλέπεηα, εθηηκάηαη όηη θαη ε αλαγθαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο μέλσλ
εξγαηηθώλ ρεξηώλ ζα ζπλερηζηεί.
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Έρνπκε ζπλεζίζεη λα ιέκε όηη ν άλζξσπνο έξρεηαη ζηνλ θόζκν κόλνο θαη κέλεη
κόλνο. Όκσο από ηε ζηηγκή θηόιαο ηεο γέλλεζήο ηνπ είλαη δεζκεπκέλνο κε απηνύο
πνπ ηνλ έθεξαλ ζηε δσή θαη ύζηεξα / δώληαο κέζα ζηελ θνηλσλία, δεζκεύεηαη από
λόκνπο θαη θαλόλεο πνπ δελ κπνξεί λα ηνπο αιιάμεη, πνιύ δε πεξηζζόηεξν δελ κπνξεί
λα ηνπο αγλνήζεη. Γίλεηαη άηνκν θνηλσληθό κε όηη απηή / ε ηδηόηεηα κπνξεί λα
απαηηεί. Γελ κπνξεί λα απνδεζκεπηεί αθόκα θαη αλ ην ζέιεη. Μπνξεί λα λνκίδεη όηη
απνδεζκεύεηαη όζν ελειηθηώλεηαη, όκσο ε δέζκεπζε θαη ε εμάξηεζε / παξακέλνπλ
εθεί. Καη απηά ην επεξεάδνπλ αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ηνπ θαη ηηο πεξηζηάζεηο.
Δίλαη παξαδεθηό πσο αθόκα θαη αλ ςάμνπκε κέζα ζηε κεγαιύηεξε ειεπζεξία | θαη
πξσηνβνπιία , ζα βξνύκε πεγέο θαη ηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην άηνκν θαη πνπ πνιιέο
θνξέο ηνπ δεκηνπξγνύλ θαη ελνρέο. Ίζσο απηό αθξηβώο λα ζεκαίλεη ειεπζεξία, κηα
ζπλεηδεηή παξνπζία / ηεο ειεπζεξίαο.
Δίλαη αιήζεηα όηη πνιιέο θνξέο ν άλζξσπνο, πεξηζζόηεξν, ή ιηγόηεξν, ζθέθηεηαη λα
απαιιαγεί από ηνπο επεξεαζκνύο θαη ηηο δεζκεύζεηο, λα αλεμαξηεηνπνηεζεί. Απηό /
όκσο ζεκαίλεη λα κείλεη κόλνο καθξηά από ηελ θνηλσλία, αθόκα θαη από ηνλ
εζώηεξν εαπηό ηνπ.
Δδώ είλαη κηα άιιε ηξαγηθή πιεπξά ηεο δσήο. Θέιεη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί, λα /
απνθόςεη ηνπο δεζκνύο ηνπ, όκσο απνκνλώλεηαη, κέλεη κόλνο, απνμελώλεηαη. Σν
ηίκεκα είλαη ε κνλαρηθόηεηα, ηόζν δύζθνιε θαη νδπλεξή, πξνπαληόο όηαλ ηελ
πξσηνδνθηκάδεη.
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Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ ειιείκκαηνο ν ηνκέαο ησλ εζόδσλ ηνπ
θξάηνπο δελ κπνξεί λα κείλεη απαξαηήξεηνο. Όκσο ε αύμεζε ησλ εζόδσλ δελ
πξέπεη λα πξνέξρεηαη από ηελ επηβνιή / λέσλ θνξνινγηώλ ή ηελ αύμεζε
πθηζηάκελσλ. Όζν πξνζεθηηθέο θαη επηιεθηηθέο θαη λα είλαη νη λέεο θνξνινγίεο,
είηε ζα επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε, είηε ζα κεηώζνπλ ηελ αγνξαζηηθή δύλακε / ησλ
κηζζώλ θαη γεληθά ησλ εηζνδεκάησλ.
Η πξόζθαηε εηζήγεζε ηεο θπβέξλεζεο γηα αύμεζε γηα παξάδεηγκα ηνπ εηαηξηθνύ
θόξνπ, κπνξεί λα κελ επεξέαδε ηελ αγνξαζηηθή δύλακε ησλ κηζζσηώλ, όκσο
ζίγνπξα / ζα επεξέαδε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνζέιεπζε λέσλ μέλσλ θεθαιαίσλ,
πξάγκα πνπ ζα είρε δπζκελείο επηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκία.
Δίλαη παξαδεθηό όηη ζηελ Κύπξν επδνθηκεί ε θνξνδηαθπγή αιιά θαη | ε
θνξναπνθπγή. Γπζηπρώο όιεο νη θπβεξλήζεηο δελ έδσζαλ ηελ πξέπνπζα ζεκαζία
ζηνλ πεξηνξηζκό απηνύ ηνπ απαξάδεθηνπ αληηθνηλσληθνύ θαηλνκέλνπ. Δίλαη από
όινπο παξαδεθηό όηη ε θνξνδηαθπγή / πεξηνξίδεηαη ζηνπο απηνεξγνδνηνύκελνπο
όισλ αλεμαίξεηα ησλ θιάδσλ, κε πξσηνπόξνπο ηνπο γηαηξνύο, ηνπο δηθεγόξνπο θαη
ηνπο αξρηηέθηνλεο. Πνιινί, πάξα πνιινί από απηνύο, δνπλ ζηε ριηδή θαη είηε
δειώλνπλ / εηζνδήκαηα αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, είηε δελ έρνπλ νύηε θνξνινγηθό
θάθειν.
Η θνξνινγηθή κεηαξξύζκηζε ε νπνία λνκηκνπνίεζε έλα ηεξάζηην πνζό πνπ θαηά
θύξην ιόγν πξνεξρόηαλ / από θνξνδηαθπγή, είλαη κηα ηξαλή απόδεημε ηνπ κεγάινπ
πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ε θππξηαθή θνηλσλία. Δίλαη ιππεξό θάπνηνη λα
ππνζηεξίδνπλ όηη ε θνξνδηαθπγή δελ πξνέξρεηαη | από ηνπο απηνεξγνδνηνύκελνπο
αιιά από ηηο εηαηξείεο θαη ην κεγάιν θεθάιαην.
Η ιύζε γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο θνξνδηαθπγήο ζηνπο απηνεξγνδνηνύκελνπο δελ είλαη
άιιε από ηελ ππνρξέσζε / γηα έθδνζε επίζεκεο απόδεημεο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ
θαζνξηζκνύ ηνπ εηζνδήκαηνο ζύκθσλα πάληα κε ηα ηεθκήξηα δηαβίσζεο. Γηαηί έλα
άιιν πξόβιεκα πνπ ππάξρεη ζε απηνύο πνπ θνξνδηαθεύγνπλ είλαη / όηη δελ
δειώλνπλ νύηε ζην Φόξν Δηζνδήκαηνο, νύηε ζηηο Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο απηνύο
πνπ εξγνδνηνύλ. Δπηπξόζζεηα, πνιινί εξγαδόκελνη γηα ππεξσξηαθή εξγαζία δεηνύλ
θαη πεηπραίλνπλ από ηνπο εξγνδόηεο /ηνπο λα κε δειώλεηαη ην εηζόδεκα απηό.
Καθά είλαη ηα ςέκαηα. Όηαλ κηα εηαηξεία κπνξεί αλώδπλα λα κε δειώλεη ηα
εηζνδήκαηα από ππεξσξηαθή εξγαζία ζα ην θάλεη πάξα πνιύ.
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Μηα λέα γεληά ε νπνία αζρνιείηαη κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηύνπ πξνζθέξεη ζε
θάζε γνλέα ηε δπλαηόηεηα, αλά πάζα ζηηγκή, λα γλσξίδεη κε πνηνπο κηιάεη ην
αλήιηθν παηδί ηνπ θαη πνηεο πιεξνθνξίεο / αληαιιάζζεη κε γλσζηνύο ή αγλώζηνπο.
Σν αληίηηκν απηήο ηεο πξόηαζεο ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ εθαηό δνιάξηα εηεζίσο
θαη ήδε πνιιέο εηαηξείεο είλαη δηαηεζεηκέλεο λα αλαιάβνπλ ην έξγν / απηό. Όπσο
ππνζηεξίδεη ε ζπγθεθξηκέλε λέα γεληά, νη εθαξκνγέο απηέο, πξνζθέξνπλ ζε θάζε
γνλέα ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία όπσο δηαθεκίδνπλ, απνηειεί ην
αληίδνην / ζηηο εύινγεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ παηδηώλ ηνπο
ζην δηαδίθηπν. Οη εηαηξείεο νη νπνίεο ζα αλαιάβνπλ ην έξγν δεζκεύνληαη λα
παξαθνινπζνύλ ην παηδί γηα ινγαξηαζκό ηνπ γνλέα | θαη λα ηνλ ελεκεξώλνπλ κε
πνηνπο απηό ζπλνκηιεί θαη ηη πιεξνθνξίεο αληαιιάζζεη κε θίινπο θαη κε.
Δίλαη γεγνλόο πσο ην δηαδίθηπν ελώ πξνζθέξεη άπεηξεο πιεξνθνξίεο έηζη πνπ λα
κπνξεί θάπνηνο λα απμήζεη / ηηο γλώζεηο ηνπ θαη λα ηειεηνπνηήζεη απηά πνπ θάλεη,
απνβαίλεη επηδήκην όηαλ ηνπ γίλεηαη θαθή ρξήζε. Γπζηπρώο όκσο δελ είλαη κόλν γηα
ηα παηδηά πνπ απηό κπνξεί λα απνβεί επηδήκην. Με ηνλ ίδην / αξλεηηθό ηξόπν κπνξεί
λα ιεηηνπξγήζεη θαη γηα ηνπο ελήιηθεο.
ηνπο ελήιηθεο βέβαηα, ε δεκηά πνπ γίλεηαη από ηε θαθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ δελ
αθνξά θαλέλα άιιν εθηόο από ηνπο ηδίνπο θαη νύηε / έρεη λα θάλεη κε ηε
δηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. Απιά ηνπο κεηώλεη σο αλζξώπηλα όληα. ηα
παηδηά όκσο ζεκαδεύεη ηελ εμειηθηηθή ηνπο πνξεία θαη ηα θαζηζηά έξκαην ησλ
νπνησλδήπνηε επηηήδεησλ.
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νθ θαη απνηξνπηαζκόο ζηελ Διιάδα από ηελ πξσηνθαλή ππόζεζε παηδηθήο
πνξλνγξαθίαο. Αζύιιεπηα βαζαληζηήξηα βξεθώλ, πνπ πηζαλόηαηα έβιεπαλ γηα
πξώηε θνξά θαη νη άλδξεο ηεο δίσμεο ειεθηξνληθνύ εγθιήκαηνο, / πεξηιάκβαλαλ ηα
βίληεν πνπ εμαζθάιηζαλ νη αζηπλνκηθνί. Σν θύθισκα εμαξζξώζεθε από ηελ
Διιεληθή Αζηπλνκία.
Η επηρείξεζε μεθίλεζε κεηά από ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα
παγθόζκηαο / ςεθηαθήο έξεπλαο ζην δηαδίθηπν, από ηελ νπνία δηαπηζηώζεθε ε
εκπινθή ρξεζηώλ. Από ηε ςεθηαθή αλάιπζε πξνέθπςε όηη ηα ίρλε αληηζηνηρνύζαλ
ζε πάξα πνιινύο ρξήζηεο νη νπνίνη δηαθηλνύζαλ πιηθό / παηδηθήο πνξλνγξαθίαο.
Αλάκεζα ζε απηνύο πνπ θαηεγνξνύληαη γηα δηαθίλεζε θαη θαηνρή ηέηνηνπ πιηθνύ,
ππάξρνπλ δπζηπρώο θαη εθπαηδεπηηθνί, επηρεηξεκαηίεο, έλαο ζθελνζέηεο, έλαο
ζθηηζνγξάθνο θαη πνιιά πξόζσπα ηεο δηπιαλήο | πόξηαο, ππεξάλσ ππνςίαο.
Όια ηα πην πάλσ βέβαηα δελ αθνξνύλ κόλν ηελ Διιάδα. Αθνξνύλ θαη ηελ Κύπξν.
Γηα απηό ην ιόγν βξίζθεηαη ζηα ζθαξηά θαη ε ζύζηαζε λέαο ππεξεζίαο ζηελ
Αζηπλνκία ζηε ρώξα καο πνπ ζα αζρνιείηαη / απνθιεηζηηθά κε ην νξγαλσκέλν
έγθιεκα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πνξλνγξαθίαο. Η αλαγθαηόηεηα γηα ηε
ζύζηαζε ηεο νκάδαο απηήο πξνέθπςε γηα δύν θπξίσο ιόγνπο. Πξώην γηαηί
παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε ζηε / δηνξγάλσζε επηρεηξήζεσλ γηα θηππήκαηα θαηά
ηνπ εγθιήκαηνο θαη δεύηεξνλ θαη ζεκαληηθόηεξν, επεηδή παξαηεξνύληαλ δηαξξνέο
πιεξνθνξηώλ εθ ησλ έζσ πξνο ηελ πιεπξά ησλ παξαλνκνύλησλ. Αξθεηέο
επηρεηξήζεηο ράλνληαλ / θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπο είηε αθόκα ζην ζρεδηαζκό ηνπο,
αθνύ θάπνηνη θξόληηδαλ λα ελεκεξώλνπλ ηνπο παξάλνκνπο. Πνιιέο θνξέο ζα
γίλνληαλ έθνδνη, αιιά δελ έγηλαλ γηαηί νη έλνρνη ιάκβαλαλ πνιύ έγθαηξα ηα κέηξα
ηνπο.
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Μειεηνύκε ην θαηλόκελν ηεο ύθεζεο εδώ θαη ρξόληα. Η ηξέρνπζα Μεγάιε
Ύθεζε, ελώ είλαη θάηη εμαηξεηηθά άζρεκν, δελ είλαη έλα άλεπ πξνεγνπκέλνπ
γεγνλόο. Δίρακε πνιιέο νηθνλνκηθέο θξίζεηο ζην παξειζόλ. Με / βάζε
έξεπλαο κπνξνύκε λα θάλνπκε πνιιέο παξαηεξήζεηο. Πξώηνλ, ε αλάπηπμε
πάληα αθνινπζεί ηελ ύθεζε θαη δηαξθεί πεξηζζόηεξν από ηελ ύθεζε. Γηα
παξάδεηγκα, ε ύθεζε ησλ δεθαέμη κελώλ πνπ ζπλέβε ζε αξθεηέο / ρώξεο
θάπνηα ρξόληα πξηλ, αθνινπζήζεθε από επηά ρξόληα αύμεζεο. Γεύηεξνλ,
κόιηο ηειεηώζεη ε ύθεζε, ην αληαγσληζηηθό πεδίν αιιάδεη ξηδηθά, ππάξρνπλ
λένη ληθεηέο θαη λένη εηηεκέλνη. Απηό νδεγεί ζηελ ηξίηε / παξαηήξεζε.
Σξίηνλ, νη ληθεηέο επελδύνπλ ζηελ θαηλνηνκία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ύθεζεο,
ελώ νη εηηεκέλνη απνηπγράλνπλ λα ην θάλνπλ. Ο θαιύηεξνο ρξόλνο γηα λα
πξνεηνηκαζηεί θαλείο γηα ηελ αλάπηπμε είλαη ζίγνπξα θαηά | ηε δηάξθεηα ηεο
ύθεζεο.
ίγνπξα δνύκε ππό πνιύ ζθιεξέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Οη πόξνη είλαη
πεξηνξηζκέλνη. Θα ήζεια λα ζπζηήζσ κηα ηξηπιή ζηξαηεγηθή γηα ηελ
επηδίσμε ηεο θαηλνηνκίαο, αθόκε θαη θαηά ηε / δηάξθεηα απηώλ ησλ
εμαηξεηηθά δύζθνισλ ζηηγκώλ. Πξώηνλ, λα βγάινπκε ζηελ άθξε έλα κέξνο
ησλ πόξσλ θαη λα αζθαιίζνπκε απηνύο ηνπο πόξνπο. Γεύηεξνλ, λα
εμεηάζνπκε όια ηα έξγα πνπ δηεμάγνληαη ζηηο εηαηξείεο καο θαη λα
ζηακαηήζνπκε / όζα δείρλνπλ ρακειή πξννπηηθή. Μπνξεί λα
απνδεζκεύζνπκε πόξνπο πνπ έρνπλ ρακειά πνζνζηά επηηπρίαο. Σξίηνλ, λα
είκαζηε πνιύ πεηζαξρεκέλνη ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή πξσηνβνπιηώλ ζε
ζέκαηα θαηλνηνκίαο. Δίλαη / ην ηξίην ζηάδην, ε εθαξκνγή θαηλνηνκίαο, πνπ
θαίλεηαη λα είλαη θαη ην πην δύζθνιν. Απηή ηε ζηηγκή ε θαηλνηνκία δελ είλαη
ζεκαληηθή, βέβαηα όρη ιηγόηεξν ζεκαληηθή. Πνιινί νξγαληζκνί δελ κπνξνύλ
δειαδή λα | εθαξκόζνπλ ηελ θαηλνηνκία παξόιν πνπ έρνπλ ηεξάζηηνπο
πόξνπο θαη ηηο δπλαηόηεηεο. Η αιεζηλή πξόθιεζε είλαη όηη νη
επηρεηξεκαηηθνί νξγαληζκνί δελ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα λα θαηλνηνκνύλ,
αιιά γηα λα είλαη απνδνηηθνί / θαη λα θεξδνζθνπνύλ. Γηα απηό ην ιόγν είλαη
ζήκεξα ιηγόηεξν πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηηο πξνθιήζεηο ηεο θαηλνηνκίαο παξά
πξηλ από πελήληα ρξόληα. Δλώ νη πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο έρνπλ ηελ αθζνλία
ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο / θαη ηεο ηερλνινγίαο, ηνπο ιείπνπλ νη δηαθνξεηηθέο
ηθαλόηεηεο γηα λα κεηαηξέςνπλ ηηο ηδέεο ζε πξαγκαηηθόηεηα.
Παξόκνηα, νη επηρεηξήζεηο αθνζηώλνληαη θπξίσο ζηνλ πξνζδηνξηζκό, ηελ
αλάπηπμε, θαζώο θαη ηε/ δέζκεπζε ζε κηα ιακπεξή ηδέα. Απηό κπνξεί λα

θαίλεηαη ζαλ ηελ εθπιήξσζε ελόο νλείξνπ, αιιά απηό δελ είλαη αξθεηό.
Μεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο θνξπθήο έξρεηαη ε άιιε πιεπξά ηεο θαηλνηνκίαο,
νη πξνθιήζεηο πέξαλ ηεο ηδέαο.

