ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2012
Ταχύτητα: 60 λ.τ.λ.
Ώρα: 4:00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 4΄/40΄
Μεγάλο ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων στην οικοδομική βιομηχανία, ήταν
αδήλωτο στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα
των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν,  δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε χαιρετισμό της στην ετήσια Γενική Συνέλευση της
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου.
Κάλεσε παράλληλα τους εργοδότες στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας να
επιδείξουν έμπρακτα την προσήλωσή τους, τόσο στην τήρηση των κανόνων όσο και
στις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την παράνομη και αδήλωτη απασχόληση που
απορρέουν από τη νομοθεσία. 
Διαβεβαίωσε επίσης ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικοδομική
βιομηχανία γιατί έχει την πεποίθηση ότι ο τομέας αυτός μπορεί να λειτουργήσει
καταλυτικά στην ανάκαμψη της οικονομίας.
Ζήτησε τη βοήθεια των οργανωμένων εργοληπτών για καταπολέμηση φαινομένων και
πρακτικών που δεν προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό και το νόμιμο πλαίσιο
λειτουργίας, όπως η έξαρση του φαινομένου της παράνομης και αδήλωτης
απασχόλησης και παρατήρησε ότι η ανταπόκριση μιας μερίδας εργοδοτών δεν ήταν
και δεν είναι η αναμενόμενη. Ανέφερε δε ότι τα μικτά κλιμάκια επιθεώρησης, τα οποία
έχουν συσταθεί από τον Απρίλιο του 2009, συνεχίζουν και εντατικοποιούν τους
ελέγχους για καταπολέμηση των φαινομένων αυτών.
Τέλος, τόνισε πως ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τις αρνητικές προεκτάσεις αυτού
του φαινομένου. Η μη καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων μπορεί εκ πρώτης όψεως
να φαίνεται ότι πλήττει τους εργαζομένους και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
αλλά πλήττει και εκείνον τον εργοδότη που είναι νόμιμος. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 3 Ιουλίου, 2012
Ταχύτητα: 70 λ.τ.λ.
Ώρα: 3:30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 4΄/50΄
Σοβαρή έλλειψη εκπαιδευτικών αναμένεται να παρατηρηθεί σε ένα αριθμό κρατών
μελών, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς ο αριθμός των
αποφοίτων εκπαιδευτικών παρουσιάζει πτώση. Την ίδια στιγμή η χρηματοδότηση
της
εκπαίδευσης παραμένει σταθερή στα περισσότερα κράτη μέλη, ενώ η τριτοβάθμια
εκπαίδευση παραμένει ο πιο βασικός παράγοντας στην καταπολέμηση της
ανεργίας.
Η ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση της Επιτροπής αναδεικνύει το γεγονός ότι η
επένδυση στην ποιοτική εκπαίδευση παραμένει η καλύτερη απάντηση στα
υψηλά ποσοστά ανεργίας που βιώνουν σήμερα πολλά κράτη μέλη λόγω της
παρατεταμένης ύφεσης.
Μέσα από την έκθεση γίνεται σαφές ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας στον τομέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι ένα πλαίσιο που πρέπει συνεχώς να ενισχύεται
και να δίνονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις στους εκπαιδευτικούς για να
υποστηρίζεται η εκπαιδευτική τους μετεξέλιξη. Μέσα από τις πολιτικές της η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευελπιστεί ότι θα συμβάλει στη μεγαλύτερη ελκυστικότητα
του τομέα της εκπαίδευσης αλλά και στην αναβάθμιση της ποιότητας του
επαγγέλματος δίνοντας την ευκαιρία σε ένα εκατομμύριο περίπου εκπαιδευτικούς για
απόκτηση πείρας στη διδασκαλία.
Με βάση τις στατιστικές τις οποίες δημοσιεύει η Επιτροπή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά
στο γεγονός ότι το ποσοστό του πληθυσμού με τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει
αυξηθεί και με βάση επιστημονικές έρευνες η πιθανότητα εύρεσης δουλειάς για
άτομα που κατέχουν προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι δύο φορές
μεγαλύτερη σε σχέση με άτομα τα οποία δεν κατέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η συγκεκριμένη έκθεση με τίτλο «Βασικά στοιχεία για την Εκπαίδευση για το 2012»
υποβλήθηκε στους υπουργούς παιδείας της ΕΕ, για να αντλήσουν συμπεράσματα
για την εφαρμογή των πολιτικών εκπαίδευσης στη χώρα τους, δεδομένου ότι ο
τομέας αυτός παραμένει στην αρμοδιότητα της εθνικής κυριαρχίας. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 4 Ιουλίου 2012
Ταχύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ώρα: 3:30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄/80΄
Κείμενο α΄(3΄)
Μια σημαντική στιγμή στην ιστορική διαδρομή τους αποτελεί για τις πόλεις της Κύπρου
Λευκωσία και Πάφο, η προεπιλογή τους για υποψήφιες πολιτιστικές πρωτεύουσες της
Ευρώπης για το 2017. Η επιτροπή επιλογής στην οποία ανατέθηκε η αξιολόγηση των
φακέλωνυποψηφιότητας προέβη σε πρώτη αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων,
αφήνοντας έξω την τρίτη υποψήφια πόλη της Λεμεσού. 
Αναμφίβολα η επιλογή των δύο ιστορικών πόλεων της Κύπρου για να προχωρήσουν
στο τελικό στάδιο επιλογής αποτελεί μεγάλη τιμή αλλά και πρόκληση για τις πόλεις
της Λευκ ωσίας κ αι της Πάφου. Οι δύο πόλ εις έχουν πολλ ά να κ ερδίσουν από τη
συμμετοχή τους σε αυτό το διαγωνισμό. Η συμμετοχή και μόνο στο διαγωνισμό της
πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης θα προσφέρει τη δυνατότητα ενημέρωσης και
προβολής των υποψηφίων πόλεων για την ιστορία και την εξέλιξή τους σε όλη την
ευρωπαϊκή ήπειρο.
Επιπλέον, μέσα από την υποψηφιότητα τους τόσο η Λευκωσία όσο και η Πάφος θα
μπορέσουν να ενισχύσουν και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τα προγράμματα
που προσφέρει η ΕΕ για αναβάθμιση των πόλεων στο πλαίσιο της νέας
προγραμματικής περιόδου που αρχίζει το 2014 και θα διαρκέσει έως το 2020. Με
αυτό τον τρόπο θα διοχετευθούν σημαντικά κονδύλια από την ΕΕ τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν για τηνανάπλαση και την αναστήλωση σημαντικών ιστορικών
μνημείων εντός των δύο πόλεων και έτσι θα δοθεί η ευκαιρία στους ευρωπαίους πολίτες
ναγνωρίσουν καλύτερα την πολιτιστική ιστορία και τη συμβολή της Λευκωσίας και της
Πάφου στον ευρύτερο χώρο της νοτιοανατολικής μεσογείου. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 4 Ιουλίου 2012
Ταχύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ώρα: 3:30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄/80΄
Κείμενο β΄(2΄)
Σε ανακοίνωσή του, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και
Οικοδομών χαιρέτησε την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να παρατείνει
για ένα ακόμη εξάμηνο τη Νομοθεσία που προβλέπει κατάργηση ή μείωση των
μεταβιβαστικών τελών και να ψηφίσει τροποποίηση του Νόμου περί ΦΠΑ ώστε να
καλύπτει και πολίτες χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην
απαιτείται ο αιτητής να είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου.
Ανέφερε δε ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα του Νόμου τώρα θα αρχίζουν να φαίνονται
στην αγορά των ακινήτων.  Τα πιο πάνω μέτρα ακόμη θα βοηθήσουν στην
αποτελεσματικότητα και άλλων μέτρων που λαμβάνονται για αναθέρμανση της
οικονομίας.
Τέλος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τις δύο
αποφάσεις της Βουλής, τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι οι δύο Νομοθεσίες
φαινομενικά στερούν έσοδα από το κράτος, με την αύξηση του αριθμού των πράξεων
και την επαναδραστηριοποίηση της κατασκευαστικής βιομηχανίας,  το κράτος θα
εξασφαλίσει αυξημένα έσοδα και θα εξοικονομήσει σημαντικά ποσά από ανεργιακά και
άλλα επιδόματα. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2012
Ταχύτητα: 90 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.30 μ.μ.
Διάρκεια Yπαγορευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο α΄ ( 3΄)
Ως την υπ’ αριθμόν ένα πρόκληση στην ευρωζώνη χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο
Ευρωπαίος επίτροπος για θέματα ανταγωνισμού, επισημαίνοντας ότι η χώρα θα
πρέπει να διασωθεί με προγράμματα στήριξης ύψους πολλών δισεκατομμυρίων.
Αντιθέτως, χαρακτηρίζει υπερβολικές τις ανησυχίες των αγορών για την Ισπανία
και την Ιταλία, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε καλό δρόμο.
Ο Ευρωπαίος επίτροπος επίσης ανέφερε ότι η κρίση επικεντρώνεται στην
Πορτογαλία και Ιρλανδία, οι οποίες έχουν ενταχθεί σε προγράμματα διάσωσης
της οικονομίας τους. Φυσικά δεν θα πρέπει να αγνοηθεί και το γεγονός πως γύρω
υπάρχουν άλλες μεγάλες οικονομίες, οι οποίες
από αυτές τις χώρες
παρουσιάζουν κάποιες ανισορροπίες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία.
Να σημειωθεί ότι οι αγορές παρουσιάζουν μια νευρικότητα, μια υπερβολική
νευρικότητα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που επενδυτές και κερδοσκόποι
πιστεύουν πως θα οξυνθεί η κρίση χρέους στην ευρωζώνη μια και πολύ συχνά οι
αγορές παρουσιάζουν υπερβολικές αντιδράσεις και κινούνται ομαδικά στους ίδιους
ρυθμούς.
Από πολλούς οικονομολόγους εκτιμάται ότι η κατάσταση δεν είναι και τόσο
αρνητική. Για παράδειγμα στην Ισπανία τα πράγματα δεν είναι και τόσο άσχημα
όσο υπονοεί η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού. Τόσο η Ισπανία όσο και η
Ιταλία έχουν δρομολογήσει γρήγορες, φιλόδοξες και σημαντικές μεταρρυθμίσεις
που κάνουν τα οποιαδήποτε προβλήματά τους να φαντάζουν επιλύσιμα. Όμως τα
προγράμματα λιτότητας τα οποία καλούνται να εφαρμόσουν οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μεγάλα χρέη θα πρέπει να συνοδεύονται και από
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Φυσικά η κρίση μπορεί να επιλυθεί μόνο με την ενότητα των Ευρωπαίων και όχι με
ανταγωνιστικές αντιπαραθέσεις.
Σύμφωνα με πάρα πολλούς αναλυτές, εάν δεν υπήρχε η Ευρώπη, θα έπρεπε να
ανακαλυφθεί προκειμένου να επιλυθεί η παγκόσμια οικονομική κρίση.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2012
Ταχύτητα: 90 λ.τ.λ.
Ώρα: 3.30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο ( β΄) 2΄
Αυξητική τάση παρουσίασε φέτος ο αριθμός των άπορων παιδιών που φοιτούν στη
Δημόσια Δημοτική Εκπαίδευση, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό
προέκυψε από πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τις
Διευθύνσεις των σχολείων, μετά από μεγάλο προβληματισμό. Βέβαια δεν
σημειώθηκε κανένα φαινόμενο λιποθυμίας σε άπορα παιδιά λόγω υποσιτισμού.
Μόνο διαπιστώθηκε μια αύξηση των άπορων μαθητών σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια γεγονός που οφείλεται στην οικονομική κρίση αλλά και στην
ανεργία που κτύπησε χιλιάδες οικογένειες.
Τα παιδιά που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και
δυσκολεύονται να πάρουν μαζί τους καθημερινά φαγητό ή να το αγοράσουν από
τις σχολικές καντίνες, τυγχάνουν βοήθειας με τους πιο κάτω τρόπους:
-

-

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επιχορηγεί το 20% των παιδιών
που φοιτούν σε ολοήμερα σχολεία όσον αφορά το φαγητό τους.
Σε αρκετά σχολεία που θεωρούνται ως σχολεία Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας, παρέχεται δωρεάν πρόγευμα σε όλα τα παιδιά,
ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης.
Οι Σύνδεσμοι Γονέων των σχολείων διαθέτουν ταμεία, μέσα από τα οποία
βοηθούν άμεσα τους μαθητές.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 3 Ιουλίου 2012
Ταχύτητα: 100 λ.τ.λ.
Ώρα: 3. 00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 100΄
Κείμενο α΄ ( 3΄)
Είναι δεδομένη η έλλειψη
χρηματοδότησης από τους
χρηματοδοτικούς
οργανισμούς και η κάποια στροφή αγοραστών που επιθυμούν χρηματοδότηση σε
άλλους οργανισμούς..
Οι πλείστοι όμως οργανισμοί δανείζουν τα ίδιά τους τα μέλη μόνο, ενώ οι
συνεργατικές τράπεζες έχουν περιορισμένη εμβέλεια, ιδιαίτερα όταν ο αγοραστής
δεν μπορεί να υποθηκεύσει τίτλο ιδιοκτησίας, είτε για εκείνο που αγοράζει είτε
για κάποιον άλλο. Ταυτόχρονα, υπάρχουν εκατοντάδες απούλητες μονάδες που είναι
κενές και βρίσκονται στη φθορά του χρόνου. Τελευταία παρατηρήθηκε η διάθεση
μονάδων, ιδιαίτερα από επιχειρηματίες ανάπτυξης ακινήτων και άλλων, να
προσφέρουν οι ίδιοι χρηματοδότηση επί μακροχρόνιας μορφής. Ο πωλητής
δηλαδή, αντί να διατηρεί τις μονάδες του κενές και να του φορτώνεται τόκος 13%,
διαπιστώνει ότι αν τις διαθέσει με ιδίαν χρηματοδότηση, ίσως νατου συμφέρει
οικονομικά.
Για να είναι όμως αποτελεσματική αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να
απελευθερώνουν από την υποθήκη τη συγκεκριμένη προς πώληση μονάδα. Αυτό
μπορεί να εξασφαλισθεί μεταξύ άλλων εάν ο πωλητής/αγοραστής καταβάλει την
αναλογία της υποθήκης προς τον χρηματοδότη.
Ως εξασφάλιση για τον αγοραστή είναι το πωλητήριο έγγραφο το οποίο
κατατίθεται ως μια υποθήκη προς όφελος πάντα του αγοραστή. Εναλλακτικά
μπορεί να υποθηκευτεί και μερίδιο του έργου που εκτελείται και πάλιν υπέρ του
αγοραστή.
Η πιο πάνω περίπτωση βέβαια είναι και η πιο εύκολη γιατί είναι στην απλή της
μο ρφή και αφο ρά το τελειωμένο και απο ύλητο έργο πο υ όμως ο πωλητής χρωστά
και δεν έχει τίτλο. Στην περίπτωση της ίδιας χρηματοδότησης, ο πωλητής
αναλαμβάνει ένα αυξημένο ρίσκο, διότι δεν εισπράττει όλο το ποσό της πώλησης και
άρα δημιουργείται ένα πρόβλημα για εκείνον, αλλά από την άλλη εάν έχει ένα
αριθμό μονάδων, η πώληση αυτή είναι κάτι παρά τίποτα. Ο δε αγοραστής για το
καλό του πωλητή θα πρέπει να εξασφαλίσει ασφάλεια ζωής προς όφελος του
πωλητή για το υπόλοιπο, διότι σε περίπτωση θανάτου του αγοραστή ο πωλητής θα
μείνει εκτεθειμένος. Με αυτό αποφεύγεται μεγαλύτερο ρίσκο.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 3 Ιουλίου 2012
Ταχύτητα: 100 λ. τ. λ.
Ώρα: 3.00 μ.μ.

Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄+ 2΄ / 100΄
Κείμενο: β΄ ( 2΄ )
Μέχρι το 2015 τα αυτοκίνητα θα περιέχουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας
καλώντας αυτόματα την κλήση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση
σοβαρού ατυχήματος. Ακόμα και σε περίπτωση λιποθυμίας και χωρίς
αντανακλαστικά ή και φυσικές ικανότητες, το σύστημα θα ενημερώνει αυτόματα
τις υπηρεσίες τάξης και διάσωσης με το ακριβές στίγμα και σημείο που έγινε το
δυστύχημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει όπως από το 2015 και μετά, όλα τα
νέα μοντέλα αυτοκινήτων και οχημάτων να είναι εξοπλισμένα με το σωτήριο
σύστημα ασφάλειας. Με σύσταση της η Επιτροπή, καλεί τα κράτη μέλη καθώς και
όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους,
έτσι ώστε οι ηλεκτρονικές κλήσεις να μεταβιβάζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά
στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Μόλις το σύστημα ασφαλείας διαισθανθεί σοβαρές αναταράξεις και θορύβους σε
περίπτωση ατυχήματος, καλεί αυτόματα το πλησιέστερο κέντρο έκτακτης ανάγκης
και μεταδίδει στο κέντρο την ακριβή γεωγραφική θέση και άλλες συναφείς
πληροφορίες. Άσχετα αν η κλήση γίνεται χειροκίνητα ή αυτόματα πάντα θα υπάρχει
μια σύνδεση φωνής μεταξύ του οχήματος και του κέντρου κλήσεως, πέρα από την
αυτόματη σύνδεση και τη μεταφορά των δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο για κάθε
δυστύχημα θα καταγράφονται όλες οι λεπτομέρειες στο τηλεφωνικό κέντρο.
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Το Τμήμα Εργασίας ως αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση σε
επιχειρηματίες/εργοδότες για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο << Έκτακτο
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων >>για την εργοδότηση των μακροχρόνια ανέργων και
νέων ατόμων. Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και την
Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο το υ Επιχειρησιακού Προγράμματος για
απασχόληση. 
Αφορά στην παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που είναι ηλικίας μέχρι 29
ετών και έχουν δηλωθεί ως άνεργοι κατά τους τελευταίους 3 συνεχόμενους μήνες.
Επίσης αφορά και όσους έχουν δηλωθεί ως άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης πάνω από 7 συνεχόμενους μήνες. Σημειώνεται ότι οι
άνεργοι που διαμένουν στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και της Ελεύθερης
Αμμοχώστου θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ως άνεργοι πάνω από 5 συνεχόμενους
μήνες, να προέρχονται από τη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία και να προτίθενται να
εργοδοτηθούν και πάλιν στον ίδιο τομέα.
Επιπρόσθετα το Σχέδιο παρέχει οικονομική βοήθεια προς τον εργοδότη ύψους 50%
του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου. Η χορηγία θα παραχωρείται
μόνο για τους πρώτους 8 μήνες απασχόλησης και εφ’ όσον ο εργοδοτούμενος
εργοδοτηθεί τουλάχιστον 12 μήνες. Η επιχορήγηση για εργοδότες που ανήκουν
στην οικοδομική βιομηχανία θα είναι μεγαλύτερη με την υποχρέωση όμως του
εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου
για 4 μήνες χωρίς
επιχορήγηση.
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάληψη εργασίας από άτομα, που εκτός από τα πιο
πάνω χαρακτηριστικά, παρουσιάζουν και τη μορφή της πλήρους απασχόλησης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν οι εργοδότες που δεν έτυχαν οποιασδήποτε
μορφής οικονομικής βοήθειας στο παρελθόν, για ενθάρρυνση της εργοδότησης
του ίδιου ατόμου που προτίθενται να εργοδοτήσουν στα πλαίσια του Σχεδίου.
Να σημειωθεί ότι η πρόσληψη του ανέργου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί
μετά την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης αλλά μέσα στην περίοδο που
ορίζει το Σχέδιο. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται
στην ιστοσελίδα του τμήματος Εργασίας. Στόχος του Σχεδίου θα είναι η
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς
εργασίας, και η προώθηση της απασχόλησης του επιχειρηματικού πνεύματος.
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Είναι εκπληκτικές μερικές ομοιότητες που έχει η μνήμη με αυτήν των
ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Όπως οι Υπολογιστές, έτσι και ο εγκέφαλος μας,
καταχωρεί πληροφορίες που θεωρεί σημαντικές σε κάποιας μορφής βιολογικά
αρχεία.
Όταν χρειαστούμε να θυμηθούμε κάποια πληροφορία που πήραμε και
αποθηκεύσαμε παλαιότερα, όπως μια ανάμνηση ή μια απάντηση σε ένα ερώτημα, ο
εγκέφαλος ενεργοποιεί μηχανισμούς ανάκλησης και μας δίνει το ζητούμενο.
Ωστόσο η μνήμη μας δεν λειτουργεί πάντοτε τόσο τέλεια. Με την αύξηση της
ηλικίας, για άλλους διάφορους αλλά και ψυχολογικούς λόγους, η μνήμη υποφέρει
και χάνει από την αποτελεσματικότητά της.
Οι άνθρωποι φοβούνται πολύ την απώλεια μνήμης. Παρά τη μεγάλη σημασία
όμως που έχει στη ζωή μας, πολλοί δεν την προσέχουν όσο θα έπρεπε.
Η μνήμη μας χρειάζεται φροντίδα. Εάν δεν τη φροντίζουμε, δεν πρέπει να έχουμε
παράπονο όταν αυτή αρχίζει να μας εγκαταλείπει.
Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει πολλά για να προστατεύσει το πολύτιμο αγαθό
που είναι η μνήμη του. Ακόμη και άτομα που αρχίζουν να χάνουν μέρος της μνήμης
τους λόγω κάποιας ασθένειας, μπορούν να κερδίσουν πολλά εφαρμόζοντας μερικά
απλά αποτελεσματικά μέτρα για τη διαφύλαξη της μνήμης τους. Είναι αλήθεια
πως αυτό πολλοί δεν το γνωρίζουν. Για παράδειγμα ο ύπνος, η σωστή διατροφή,
αλλά και η εξάσκηση του μυαλού μέσω της συνεχούς μάθησης, είναι κάποια από
τα πράγματα που συντηρούν και διατηρούν ακμαία τη μνήμη. Επιπλέον η
άσκηση του σώματος μαζί με την καλή ψυχική διάθεση προσθέτουν πολλά στην
ποιότητα της μνήμης γιατί ενεργοποιούν πολύ τον εγκέφαλο.
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Πρωταρχικός στόχος του Συνεργατικού Κινήματος της Κύπρου, όπως πάντα, είναι
η εξυπηρέτηση του Κυπριακού λαού και η στήριξή του σε δύσκολες στιγμές.
Το Συνεργατικό Κίνημα, εξοικειωμένο με τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες από
τον καιρό της ίδρυσής του, συνεχίζει να παρέχει οικονομική βοήθεια στον Κυπριακό
λαό. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο κυριότερος σκοπός της ύπαρξής του. Με το σωστό
σχεδιασμό και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων το Συνεργατικό Κίνημα
μερίμνησε πολλές φορές για τη διατήρηση της ρευστότητας των Συνεργατικών
Πιστωτικών Ιδρυμάτων του σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, καθώς και για την
αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας. Το 2010 χαρακτηρίζεται από σημαντική
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών από το Συνεργατικό Κίνημα, αλλά και από
την αύξηση των καταθέσεων και των χορηγήσεων πιστωτικών διευκολύνσεων
προς τα μέλη του.
Επιπλέον, ο Κεντρικός Φορέας, το ρόλο του οποίου επιτελεί η Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα, αποτελεί εγγύηση για τις οικονομικές υποχρεώσεις των
Συνεργατικών Πιστωτικών  Ιδρυμάτων, τα οποία λειτουργούν ως αναγνωρισμένα
Ιδρύματα, σύμφωνα με κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σημειώνεται ότι το 2010 έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για συγχώνευση των
Συνεργατικών Εταιρειών άλλων δραστηριοτήτων, οι οποίες ασχολούνται στον
καταναλωτικό και προμηθευτικό τομέα, στον τομέα διάθεσης και εμπορίας
γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών.
Ακόμα, το Συνεργατικό Κίνημα είναι στενά συνδεδεμένο με την ευημερία του
πολίτη, συνεχίζει να αναπτύσσεται και να ανταποκρίνεται πλήρως σε οποιεσδήποτε
προκλήσεις, με απώτερο στόχο τη συνέχιση της κοινωνικής και οικονομικής
του προσφοράς μέσα στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Το Συνεργατικό Κίνημα δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση της οικονομίας του τόπου στηρίζοντας και
τους καταναλωτές. Τα χαμηλότερα επιτόκια, σε σύγκριση με τις Τράπεζες, που
προσφέρει στην περίπτωση των δανείων, είναι μια εγγύηση για τον ανθρωπιστικό
του ρόλο. Από την άλλη ας μη ξεχνούμε και την αμέριστη συμπαράστασή του
προς τους πρόσφυγες μέσω των πολλών ευκολιών που τους παρέχει.
Δεν είναι τυχαίο που ο κόσμος προτιμά τα Συνεργατικά Ιδρύματα αντί τις Τράπεζες.
Η προσωπική αλλά και φιλικήσχέση που δημιουργείται μεταξύ των πελατών και
των υπαλλήλων των Συνεργατικών Ιδρυμάτων είναι ίσως και η καλύτερη εγγύηση
για την πρόοδο που επιτελείται σε αυτά τα Ιδρύματα. Και γι’ αυτό το λόγο ίσως να
υπάρχουν.
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Όχι μία, ούτε δύο. Περίπου 4000 ουσίες κάποιες από τις οποίες είναι καρκινογόνες
και βλαβερές για την ανθρώπινη υγεία, είναι όσες περιέχονται στον καπνό του
τσιγάρου. Περισσότερο γνωστές σε καπνιστές και μη είναι η νικοτίνη, η πίσσα
και το μονοξείδιο του άνθρακα. Υπάρχει όμως και η αμμωνία, το ασετόν, ακόμα και
ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της σορού των νεκρών. Δυστυχώς η
πληροφόρηση αυτή που φτάνει καθημερινά και για χρόνια ολόκληρα σε γνώση
των καπνιστών, δεν φαίνεται να αποτελεί ισχυρό κίνητρο για να κόψουν το
κάπνισμα. Τελικά φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να απαλλαγεί κάποιος από τη
βλαβερή αυτή συνήθεια. Είναι όμως σίγουρο ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο να ζει
κάποιος με αυτή τη συνήθεια. Νιώθει εγκλωβισμένος σε κάτι του οποίου η
προοπτική είναι ολέθρια. Μπορεί να μην πεθαίνει κανείς άμεσα από το
κάπνισμα αλλά μπορεί να οδηγηθεί στο θάνατο πολύ πιο γρήγορα κυρίως αν έχει
και την προδιάθεση για κάποια ασθένεια. Μπορεί να ασθενήσει ακόμα και σε νεαρή
ηλικία και να σμικρύνει έτσι τον ευδόκιμο χρόνο ζωής του.
Και όλα αυτά για το ίδιο το άτομο που καπνίζει. Σε μεγαλύτερο κίνδυνο σύμφωνα με
ιατρικά στατιστικά δεδομένα εκτίθενται οι γύρω του. Αυτοί που δεν καπνίζουν και
πολύ περισσότερο τα παιδιά.
Σήμερα υπάρχουν στη διάθεση των καπνιστών που θέλουν να σταματήσουν το
κάπνισμα διάφορες μέθοδοι και ανάλογα επιλέγουν την καταλληλότερη για την
περίπτωσή τους. Τα τελευταία χρόνια, έρχεται να ενισχύσει την προσπάθειά τους
και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία η οποία διανύει φέτος
το δεύτερό της χρόνο. Τα αποτελέσματά της μέχρι στιγμής κρίνονται θετικά από
όποια πλευρά και αν τα εξετάσουμε.

