ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 23 Απριλίου 2013
Ταχύτητα: 60΄ λ.τ.λ.
΄Ωρα: 4. 30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 4΄/40΄
Μέσα από κάποια δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, φαίνεται πως θα
δοθούν κίνητρα για πληρωμές δόσεων στους φορολογούμενους πολίτες.
Αυτό θα γίνει, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, με το να δοθεί
μεγαλύτερος χρόνος στους οφειλέτες του δημοσίου για να εξοφλήσουν
τα χρέη τους. Με άλλα λόγια θα αυξηθούν οι δόσεις τους χωρίς όμως να
επιβαρύνονται και με μεγαλύτερο τόκο. Εννοείται ότι η νέα αυτή ρύθμιση
θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις οικονομικές δυνατότητες του
κάθε φορολογουμένου.
Η πιο πάνω ρύθμιση θα πρέπει να δημιουργεί φόβους μείωσης των
εσόδων του κράτους. Είναι ίσως πολύ πιθανό κάποιοι φορολογούμενοι
πολίτες να σταματήσουν να πληρώνουν τις δόσεις τους και έτσι να
μειωθούν σε μεγάλο βαθμό τα έσοδα. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί
βέβαια μέσω των εφοριών στις οποίες μπορούν να δοθούν οδηγίες για
συνεχή επικοινωνία με τους οφειλέτες.
Απαιτείται δηλαδή ένας
συστηματικός έλεγχος που θα αναγκάζει τους οφειλέτες να είναι πάντα
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Όμως, η σωστή παρακολούθηση και ο συνεχής έλεγχος μπορούν να
πραγματοποιηθούν μόνο με καλή οργάνωση των τμημάτων εκείνων που
καλούνται να τα κάνουν. Χρειάζεται και ίσως μετακίνηση προσωπικού
για να ενισχυθούν τα τμήματα ελέγχου αλλά και τα δικαστικά τμήματα
επίσης.
Επί πλέον,
θα πρέπει να δοθεί και το μήνυμα στους
φορολογούμενους πολίτες πως όταν το κράτος δίνει κίνητρα δεν το κάνει
για να οδηγηθεί ακόμα σε μεγαλύτερο δημόσιο χρέος. Άλλωστε, αν
αυτό συμβεί είναι οι ίδιοι οι φορολογούμενοι που θα υποστούν και πάλιν
το κόστος.
Θα μπορούσαν στο πιο πάνω σχέδιο να εμπλακούν και οι τράπεζες
προσφέροντας σε όλους τους φορολογούμενους πολίτες και τη
δυνατότητα εξόφλησης με άτοκες δόσεις. Αυτό θα ήταν σίγουρα ένα
σοβαρό κίνητρο.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 22 Απριλίου 2013
Ταχύτητα: 70 λ.τ.λ.
Ώρα: 4:15 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 4΄/50΄
Τα καταναλωτικά προϊόντα στις μέρες μας γίνονται όλο και πιο σύνθετα. Οι
καταναλωτές αγοράζουν πιο εξειδικευμένα προϊόντα, τα οποία
κατασκευάζονται σε περισσότερες από μία χώρες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμόσει την πολιτική της,  ώστε να
προστατεύει τους αγοραστές από προϊόντα που δεν είναι ασφαλή.
Με τη νέα δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι ευρωπαϊκοί
κανόνες θα γίνουν ακόμα πιο αυστηροί για την ασφάλεια των προϊόντων, με
στόχο την αντιμετώπιση νέων απειλών.
Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνονται είναι και τα πιο κάτω:
- Nα γίνει απόσυρση των πλέον επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Εναρμόνιση των κανόνων ασφαλείας και των διαδικασιών εποπτείας της
αγοράς για τα περισσότερα προϊόντα, καταργώντας πολλές από τις
διακρίσεις που υπάρχουν στους σημερινούς κανόνες.
- Να γίνουν πιο σαφείς οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών, των
εισαγωγέων και των διανομέων, παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες για
τον τόπο κατασκευής του προϊόντος.
- Ενίσχυση των ελέγχων, ώστε οι αρχές να μπορούν ευκολότερα να
περιορίζουν ή και να απαγορεύουν την πώληση προϊόντων που δεν είναι
ασφαλή.
- Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, ώστε
αυτές να μπορούν ευκολότερα ν’ ανταλλάσσουν πληροφορίες.
- Να γίνουν πιο απλές οι διαδικασίες ειδοποίησης άλλων χωρών, για
επικίνδυνα προϊόντα, μέσα από πανευρωπαϊκά δίκτυα συναγερμού.
Με τα πιο πάνω μέτρα οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν υψηλότερο
επίπεδοπροστασίας, χάρη στους ενιαίους ευρωπαϊκούς κανόνες, με
αποτέλεσμα να κάνουν αγορές με μεγαλύτερο αίσθημα εμπιστοσύνης και σε
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα
επωφεληθούν από την ύπαρξη πιο σαφών και πιο ομοιόμορφων κανόνων
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επόμενο βήμα θα είναι η εξέταση των
προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Η
εφαρμογή των κανόνων προγραμματίζεται για το 2015. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΞΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 30 Απριλίου 2013
Ταχύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ώρα: 4.15 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 80΄
Κείμενο ( α΄) 3΄
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας μελετά το ενδεχόμενο να
επανεκτιμήσει το ίδιο τις τιμές ακινήτων που βρίσκονται στα όριαπου
εξυπηρετεί, αντί να αναμένει επανεκτίμησή τους από το Κτηματολόγιο,
παίρνοντας ως βάση τις αξίες υφιστάμενων ακινήτων που είναι ήδη
εκτιμημένα και με βάση αυτά να εκτιμά και την αξία των νέων κτιρίων στην ίδια
περιοχή, για να επιβάλλει ανάλογα τέλη.  Στο Τμήμα Κτηματολογίου, όπως
ανέφερε αξιωματούχος του ΣΑΛ, διαβιβάστηκαν από Δήμους της μείζονος
Λευκωσίας 5-6000 υποθέσεις νέων κτιρίων προς επανεκτίμηση αλλά η
διαδικασία εκτίμησής τους δεν προχωρά, με αποτέλεσμα να χάνουν έσοδα οι
Δήμοι, το κράτος, και το ΣΑΛ. Το ίδιο ισχύει και με άλλα Συμβούλια
Αποχετεύσεων και Δήμους ενώ παράλληλα συντηρούνται οι αδικίες μεταξύ
των ιδιοκτητών. 
Το Κτηματολόγιο, ανέφερε, θα μπορούσε, με βάση τα σχέδια, να επανεκτιμήσει
το κάθε κτίριο από τη στιγμή που γνωρίζει την αξία της κάθε περιοχής. Η
επιτόπια επίσκεψη είναι χρονοβόρα και δεν προσθέτει ουσιαστικά στην
είσπραξη τελών. Με κάποια έκπτωση που πρέπει να γίνει, η εκτίμηση δεν
θα κινδυνεύει να ανατραπεί, σε περίπτωση αμφισβήτησής της ενώπιον
Δικαστηρίου. Η έκπτωση, πρόσθεσε, μπορεί να οδηγήσει στον καθορισμό
ελαφρώς χαμηλότερης αξίας αλλά θα οδηγήσει στην αύξηση των εισπράξεων.
Επίσης θα άρει τις σημερινές αδικίες που έχουν ως αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης
ενός σπιτιού 30-40 χρόνων να πληρώνει περισσότερα τέλη από τον ιδιοκτήτη
μιας διπλανής νέας έπαυλης, επειδή η γη στην οποία έχει αναγερθεί
χαρακτηρίζεται ως κενό χωράφι και όχι ως οικόπεδο εντός του οποίου
υπάρχει κτίριο. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ταχύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ημερομηνία: 30 Απριλίου 2013
Ώρα: 4.15 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 80΄
Κείμενο ( β΄) 2΄
Όλες οι προσωπικές συσκευές μουσικής που πωλούνται από το Φεβρουάριο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να έχουν
ενεργοποιημένο ένα όριο στην ένταση του ήχου, για αποφυγή διαφόρων βλαβών
στην ακοή.
Ήδη από το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προειδοποιήσει ότι, μεταξύ των
σημερινών χρηστών στην Ευρώπη έως και δέκα εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται
ότι θα υποστούν μόνιμες βλάβες στην ακοή λόγω υπερβολικής έντασης.
Όλες οι φορητές συσκευές αναπαραγωγής θα πρέπει τώρα να πωλούνται με
ενεργοποιημένο ένα ανώτατο όριο έντασης χαμηλότερο από ότι ίσχυε μέχρι
σήμερα. Οι χρήστες θα μπορούν πάντως να παρακάμπτουν αυτό τον περιορισμό
και να αυξάνουν την ένταση στο προηγούμενο ανώτατο όριο. Σε αυτή την
περίπτωση όμως, μηνύματα που προειδοποιούν για κίνδυνο βλάβης στην ακοή
θα πρέπει να ακούγονται κάθε 20 ώρες χρήσης.
Για όσους επιθυμούν να απομονώσουν τους ήχους του περιβάλλοντος όταν
ακούν μουσική, τα ακουστικά με τεχνολογία «ακύρωσης θορύβου» μπορούν να
προσφέρουν καλύτερο αποτέλεσμα χωρίς να πρέπει να ανέβει η ένταση. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ταχύτητα: 90 λ.τ.λ.
Ημερομηνία: 23 Απριλίου 2013
Ώρα: 4.15 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο ( β΄) 2΄
Οι καιροί είναι δύσκολοι και τα προβλήματα πολλά. Η ενεργοποίηση πολιτών
αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για καλύτερη αντιμετώπισή τους. Οι δημότες
Στροβόλου σε συνεργασία με την κοινοτική αστυνόμευση Στροβόλου μέσω του
προγράμματος «Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης»,
αναλαμβάνουν ρόλο βοηθού Αστυνομικού της γειτονιάς.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα είναι εθελοντές δημότες, οι οποίοι θα
είναι παρατηρητές στις γειτονιές τους. Έτσι με το που θα βλέπουν κάποια
πράγματα, θα τα αναφέρουν στον αστυνομικό της γειτονιάς ή στους αρμόδιους
φορείς, ανάλογα με την περίπτωση, για έγκαιρη λήψη μέτρων.
Εκτός όμως από θέματα που αφορούν ζητήματα εγκληματικότητας, το
πρόγραμμα ασχολείται και με άλλα κοινωνικά θέματα. Δηλαδή με
παρατηρήσεις
που
αφορούν
περιπτώσεις
βίας
στηνοικογένεια,
ενδοοικογενειακές δυσκολίες, μόλυνση του περιβάλλοντος, ανάγκη για
προσφορά τροφίμων κ.ά. Οι περιπτώσεις αυτές θα παραπέμπονται σε άλλους
φορείς  πιο οργανωμένους για υποστήριξη τέτοιων περιπτώσεων.
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή καλύτερης ποιότητας ζωής στις
γειτονιές του Δήμου, η ανάπτυξη αισθήματος ασφάλειας και υπευθυνότητας
στους δημότες και η ενδυνάμωση σχέσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Αστυνομίας και δημοτών, καθώς και των ατόμων της κάθε γειτονιάς. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 23 Απριλίου 2013
Ταχύτητα: 90΄ λ. τ. λ.
Ώρα: 4:15 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης / Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο: α΄ ( 3΄ )
Το 2012 ήταν μια καλή χρονιά για τον κυπριακό τουρισμό, ανέφερε ο Πρόεδρος
του ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ. στο Ετήσιο Ξενοδοχειακό Συνέδριο. Πρόσθεσε όμως,  ότι θα
ήταν αφέλεια να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο τουρισμός παραμένει
ανεπηρέαστος από την οικονομική κρίση. Aναφέρθηκε, επίσης, στη
συμβολή της τουριστικής βιομηχανίας στην αντιμετώπιση των συνεπειών
της οικονομικής κρίσης, συμπληρώνοντας παράλληλα ότι η βιομηχανία
χρειάζεται τηνυποστήριξη του κράτους.
Τόνισε στο χαιρετισμό του, ότι η Κύπρος διανύει μια από τις δυσκολότερες
περιόδους στη σύγχρονη ιστορία της και όλοι καλούνται να συμβάλουν
στην ταχεία έξοδο από αυτή. «Καλούμαστε, είπε, να κάνουμε, κάτω από
συνθήκες αφόρητων πιέσεων, όσα οφείλαμε να είχαμε κάνει από μόνοι μας,
λαμβάνοντας έγκαιρα πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας διορθωτικά μέτρα».
Συμπλήρωσε ακόμη ότι, «μπορούσαμε να δράσουμε νωρίτερα, παρά τις
προειδοποιήσεις όμως επαναπαυτήκαμε και χάσαμε πολύτιμο χρόνο».
Σύμφωνα με τον ίδιο, η περσινή χρονιά απέδειξε ότι η τουριστική βιομηχανία,
παρά τo σοβαρό της πρόβλημα,  παραμένει η ατμομηχανή της οικονομίας
και βαρόμετρο για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτό, είπε, δεν μας
επιτρέπει να εφησυχάζουμε και να κινούμαστε ενάντια στη βιομηχανία, για
κάλυψη άλλων αναγκών του κράτους.
Ανέφερε παράλληλα ότι κατά τους χειμερινούς μήνες, ο τουρισμός όχι απλώς
δεν κρατήθηκε στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς αλλά σημείωσε και
σημαντικές απώλειες που σε κάποιες περιπτώσεις άγγιζαν το 15 με 16%,
καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση χειμερινής περιόδου για τα τελευταία
20 χρόνια.
Τέλος είπε, ότι «αναμένουμε από το κράτος, να σταθεί δίπλα μας, να
συνεργαστεί με τις επιχειρήσεις και τις παραγωγικές δυνάμεις της
κοινωνίας, ώστε να έρθει ξανά η ανάπτυξη και να δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας και έσοδα για το κράτος». 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 22 Απριλίου 2013
Ταχύτητα: 100΄ λ.τ.λ.
Ώρα: 4.00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄/ 100΄
Κείμενο: β΄ ( 2΄)
Ποιος είπε ότι η Αγωγή Υγείας διδάσκεται μόνο μέσα στις αίθουσες
διδασκαλίας;
Η καθημερινή ζωή των μαθητών προσφέρει πολλές ευκαιρίες για πρακτική
εφαρμογή της, αρκεί ο εκπαιδευτικός να τις αξιοποιήσει σωστά. Αυτός
άλλωστε είναι και ο στόχος της παιδείας γενικότερα.
Στο πλαίσιο της σχολικής ζωής οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν στην
πράξη όσα μαθαίνουν εντός της τάξης, ώστε να καταστεί βίωμα τους ο
υγιής τρόπος ζωής στο σχολικό περιβάλλον. Πώς για παράδειγμα
ενεργούν κατά τη διάρκεια των εκδρομών, ποια μέτρα λαμβάνονται για
την οδική τους ασφάλεια, τι θα πρέπει να προσέχουν στη διατροφή τους.
Ακόμα, πώς μπορεί να γίνει πιο δημιουργικό ένα διάλειμμα, ποιες είναι οι
καταλληλότερες σχολικές τσάντες και ποια η ορθή στάση του σώματος
την ώρα του μαθήματος.
Ειδικότερα για τα διαλείμματα, θα ήταν καλό κατά τη διάρκειά τους να
καλλιεργείται η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η ευγενής άμιλλα, η
αγωνιστικότητα και ο σεβασμός σε κανόνες. Με τη σωστή οργάνωση και
τον κατάλληλο προγραμματισμό το φαινόμενο της σχολικής
παραβατικότητας μπορεί, επίσης, να παρουσιάσει καταστολή σε
σημαντικό βαθμό. Για να επιτευχθούν όμως αυτά θα πρέπει να εξηγηθούν
πρώτα οι σχετικοί κανόνες στους μαθητές, να γίνει προγραμματισμός για
την ενασχόλησή τους και να γίνεται επίβλεψη για την εφαρμογή της.
Όσον αφορά στις σχολικές εκδρομές, είναι σίγουρο πως εδώ χρειάζεται να
γίνεται περισσότερη ίσως ακόμα δουλειά από τους εκπαιδευτικούς.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 22 Απριλίου 2013
Ταχύτητα: 100΄ λ.τ.λ.
Ώρα: 4.00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 100΄
Κείμενο: α΄ ( 3΄ )
Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων υπέβαλε στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πρόταση για επέκταση των ωρών
λειτουργίας των καταστημάτων όλες τις ημέρες της εβδομάδας,
περιλαμβανομένων Τετάρτης και Κυριακής ολόχρονα. Η πρόταση αυτή
θεωρείται ότι θα λειτουργήσει σαν αντίδοτο στην οξύτατη και
παρατεταμένη οικονομική κρίση.
Η υλοποίηση της πρότασης αυτής που μπορεί να εφαρμοστεί δοκιμαστικά
για δύο χρόνια, θα ενισχύσει γρήγορα και πρακτικά το λιανικό εμπόριο και
την αγορά. Θα συμβάλει στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας
και θα ενισχύσει την πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη.
Αξίζει να σημειωθεί πως συνιστά και ένα σημαντικό μέτρο που μπορεί
να εφαρμοστεί γρήγορα, άμεσα και χωρίς κόστος ή επιδοτήσεις από το
Κράτος, με μεγάλα οφέλη για την οικονομία.
Το μέτρο αυτό έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στη
Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με άμεσα πρακτικά αποτελέσματα. Πιο
πρόσφατο παράδειγμα είναι η Ιταλία, η νέα κυβέρνηση της οποίας
εισηγήθηκε την πλήρη ελευθεροποίηση των ωρών λειτουργίας των
καταστημάτων.
Με την επέκταση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων όλες τις
ημέρες της εβδομάδας, αυξάνονται αμέσως οι θέσεις εργασίας αφού
δημιουργούνται νέες βάρδιες.
Η εφαρμογή του τουριστικού ωραρίου απέδειξε ότι οι περισσότερες ώρες
λειτουργίας των καταστημάτων δημιουργούν αυξημένες ανάγκες στις
επιχειρήσεις που καλύπτονται με περισσότερες ώρες εργασίας.
Συγκεκριμένα, τις καθημερινές υπάρχει συνολική αύξηση έξι ωρών, τις
Τετάρτες έξι, τα Σάββατα άλλες έξι και τις Κυριακές δώδεκα, σύνολο
τριάντα την εβδομάδα. Για όλες αυτές τις επιπλέον ώρες χρειάζονται
επιπρόσθετοι εργοδοτούμενοι. Για να το ζητούν μάλιστα οι επιχειρήσεις
σημαίνει ότι το μέτρο του τουριστικού ωραρίου αποδίδει.
Με τα πιο πάνω διευρυμένα ωράρια θα αυξηθεί και ο κύκλος εργασιών των
καταστημάτων, μικρών, μεσαίων και μεγάλων, θα αυξηθούν τα
εισοδήματα των εργαζομένων καθώς και τα εισοδήματα του κράτους.
Επαναλαμβάνεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα έχει καθόλου κόστος για το
κράτος όπως ισχύει με άλλα μέτρα.
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Οι περισσότεροι Κύπριοι γονείς φαίνεται ακόμα να έχουν άγνοια όσον
αφορά τη συνεχή και ανεξέλεγκτη έκθεση των παιδιών τους στο Διαδίκτυο.
Μπορεί το Διαδίκτυο να προσφέρει άπλετη γνώση, πληροφόρηση και
ψυχαγωγία, έχει όμως και τη σκοτεινή πλευρά του που σε πολλές
περιπτώσεις κρύβει κινδύνους. Αυτοί οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί και όχι
εικονικοί για τους χρήστες που δεν κατέχουν τα μυστικά της τεχνολογίας
αυτής. Ειδικότερα μάλιστα για τους ανηλίκους, είτε μέσα από
ηλεκτρονικά παιγνίδια που προάγουν τη βία και το ρατσισμό, είτε μέσα
από ύποπτες ιστοσελίδες και υπηρεσίες που τους ανοίγουν τις πόρτες σε
κοινωνικά, αλλά άγνωστα μονοπάτια.  Και ενώ σύμφωνα με τους
ειδικούς ο καλύτερος τρόπος για να προστατευθεί ο άνθρωπος από τα
αρνητικά του Διαδικτύου είναι η γνώση, μέσω της οποίας θα καταφέρει να
γίνει ο ίδιος διαχειριστής του μέσου αυτού και όχι υποχείριό του,
συμβαίνει το αντίθετο.
Οι περισσότεροι γονείς δεν έχουν ιδέα από το Διαδίκτυο με αποτέλεσμα
την ανεξέλεγκτη χρήση του από τα παιδιά. Μεγαλύτερη δε ανησυχία
προκαλεί και η άγνοια των γονιών για τις ιστοσελίδες που συνηθίζουν να
επισκέπτονται τα παιδιά τους, τη στιγμή μάλιστα που δεν περνά μέρα που
να μην ακούσουμε στις ειδήσεις για δίκτυα διακίνησης παιδικού
πορνογραφικού υλικού.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες γίνεται αντιληπτός ο ψηφιακός
αναλφαβητισμός των γονιών, αλλά και η ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης
και εφαρμογής κανόνων ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου. Οι γονείς θα
πρέπει να ξανακαθίσουν στα θρανία της τεχνολογίας αυτή τη φορά, για
να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και να καθοδηγήσουν τα παιδιά
τους στη σωστή και ασφαλή χρήση της τεχνολογίας που λέγεται
Διαδίκτυο. Και αυτό ίσως θα πρέπει να γίνει άμεσα.
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Το θέμα της οικονομίας και η διατήρηση ενός καλού βιοτικού επιπέδου του λαού,
αποτελούν εθνικό θέμα σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως όσοι έχουν
αυτήν την ευθύνη θα πρέπει να δημιουργήσουν τις αναγκαίες υποδομές και να
διαμορφώσουν ένα ελκυστικό και επενδυτικό περιβάλλον με το κατάλληλο για
αυτό το σκοπό πλαίσιο.
Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο παρόν στάδιο όλες σχεδόν οι
οικονομίες, είναι επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθούν επενδύσεις στρατηγικής
σημασίας ώστε να δοθεί ώθηση για ταχεία ανάπτυξη.
Στο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνισμού τον περασμένο Δεκέμβριο, συζητήθηκε
και εγκρίθηκε η νέα βιομηχανική πολιτική των Ευρωπαΐκών χωρών για
ανάπτυξη και οικονομική ανάκαμψη, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη
σημασία της έρευνας και της καινοτομίας. Ακόμα και στις χώρες που δεν
είναι κατ’ εξοχήν βιομηχανικές θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην προώθηση της
καινοτομίας. Για το 2013, έχει προγραμματισθεί από την Ευρωπαΐκή Ένωση να
υλοποιηθεί ένα εντελώς καινούριο  εργαλείο χρηματοδότησης το οποίο θα
βοηθήσει τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες. Αυτό το εργαλείο θα
βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μεταμορφώσουν τις καινοτόμες ιδέες σε
εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, πράγμα που θα δημιουργήσει θέσεις
εργασίας και μεγέθυνση της οικονομίας.
Τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, λόγω κυρίως της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης
ρευστότητας στην αγορά, χρειάζονται άμεσες κινήσεις οι οποίες θα πρέπει να
σχετίζονται με την τρέχουσα ανάπτυξη. Τέτοιες κινήσεις είναι η εξασφάλιση
ρευστότητας και η οικονομική ενίσχυση. Η εξασφάλιση ρευστότητας μπορεί
να γίνει με χρηματοδότηση είτε από εθνικούς πόρους, είτε και από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στόχος της πιο πάνω πολιτικής, είναι μεταξύ άλλων, και η ενθάρρυνση των
επενδύσεων σε εξοπλισμό
σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
Περιλαμβάνει επίσης και την προβολή και προώθηση των ντόπιων προϊόντων
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα η πολιτική αυτή
προωθεί μέτρα για ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση χωρίς
συγκεκριμένα εμπόδια, καθώς και για την ενίσχυση της γυναικείας και της
νεανικής επιχειρηματικότητας.
Βέβαια καμιά χώρα δεν θα πρέπει να αγνοεί και τον τομέα της έρευνας πράγμα
που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την καινοτομία και με την ανάπτυξη. Ο τομέας
όμως της έρευνας είναι ίσως και ο πιο δύσκολος τομέας από πλευράς
προγραμματισμού , παρακολούθησης και ελέγχου.

