ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 18 Ιουνίου 2013
Ταχύτητα: 60΄ λ. τ. λ.
Ώρα: 4.30 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 4΄ / 40΄
Η
Διεθνής Ένωση για τους Συνεταιρισμούς έχει αφοσιωθεί στη
συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη όσον αφορά την επίτευξη των στόχων
της χιλιετίας για ανάπτυξη των συνεταιρισμών τόσο σε πολιτικό όσο και
τοπικό επίπεδο.
Μια από τις βασικές πρωτοβουλίες του έτους που ονομάστηκε << Διεθνές
Έτος για τους Συνεργατισμούς >>, είναι ότι έχει ξεκινήσει εκστρατεία για
την Παγκόσμια Ανάπτυξη των Συνεταιρισμών.
Έχει, επίσης, σχεδιαστεί ένα ταμείο για την παροχή δανείων στους
συνεταιρισμούς ιδιαίτερα σε νέες αγορές, όπως είναι για παράδειγμα η
Αφρικανική Ήπειρος, για να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους.
Η πρώτη δόση από το Ταμείο αναμένεται να δοθεί κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2013.
Για τους νέους, που υποφέρουν από την απώλεια της εργασίας και τη
μειωμένη ελπίδα για το μέλλον, θα μπορούσε μάλιστα να εξεταστεί και
η δημιουργία μιας πιο δίκαιης
οικονομικής βοήθειας αντί της
καταβολής ανεργιακού επιδόματος από το κράτος. Ένα μέτρο θα ήταν η
δημιουργία πλεονάσματος κεφαλαίων για τους εργαζόμενους για να
αποφευχθεί η απαλλαγή τους από τις θέσεις εργασίας.
Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το κλειδί για κάθε επιχείρηση και οι
συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται σε ένα εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό
περιβάλλον. Πιστεύουν, όμως, στην εμπειρία των εργαζομένων τους,
πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας
επιχείρησης. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι συνεταιρισμοί έχουν
αποδείξει ότι το μοντέλο της επιχείρησής τους είναι σταθερό και
βιώσιμο με επίκεντρο τον άνθρωπο. Ειδικότερα σήμερα που ζούμε κάτω
από τις πιο δύσκολες παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες που έχει
συναντήσει μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2013
Ταχύτητα: 70 λ.τ.λ.
Ώρα: 4:15 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 4΄/50΄
Σε προσφώνησή του στη 18η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας
Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και
Έργων, δήλωσε πως προτεραιότητα της Κυβέρνησης, αυτή τη στιγμή, είναι η
αντιμετώπιση της ανεργίας, η οποία είναι και η πιο δραματική επίπτωση της
οικονομικής κρίσης. Χαρακτήρισε την οικονομική κρίση σαν πρόκληση
αλλά και ευκαιρία, την οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να
δουλέψουμε με πείσμα και μεθοδικότητα για να την ξεπεράσουμε.  Θα
πρέπει είπε να στηριχτούμε πάνω σε πιο ορθές βάσεις σε όλα τα επίπεδα.
Αναφέρθηκε ειδικότερα στην ανεργία που υπάρχει μεταξύ των ατόμων που
εργάζονταν στην οικοδομική βιομηχανία και είπε ότι, με βάση την απογραφή
της Στατιστικής Υπηρεσίας, από τους 44.000 περίπου άνεργους οι 7.500
περίπου προέρχονται από τον κατασκευαστικό τομέα.
Πρόσθεσε, πως η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, γίνεται μέσα σε
συνθήκες κρίσης για την οικονομία.
Μετά τα τελευταία δραματικά
γεγονότα, όμως, προβλέπεται ότι θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές σ’ όλους τους
τομείς τηςοικονομίας.
Με την ανατροπή του αναπτυξιακού προγραμματισμού του κράτους, λόγω των
οικονομικών εξελίξεων και του Μνημονίου,  προσπάθεια της Κυβέρνησης,
συνέχισε, και ειδικά του Υπουργείου Συγκοινωνιών είναι η εξεύρεση τρόπων
άντλησης κεφαλαίων.  Είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε μέσω ιδιωτικών
επενδύσεων, με τη χρήση συμβάσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, για υλοποίηση των προγραμματιζόμενων έργων, με το μικρότερο
δυνατό κόστος για το κράτος.
Ανάμεσα στα έργα που προβλέπεται να είναι αναγκαία στα επόμενα χρόνια
θα είναι:
Έργα αναβάθμισης του υφιστάμενου αποθέματος οικοδομών.
Έργα βελτίωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Ανάπτυξη συγκοινωνιακών και περιβαλλοντικών υποδομών όπως είναι και
τα πολεοδομικά έργα για αναβάθμιση του αστικού οδικού δικτύου, που υστερεί
σε σχέση με το υπεραστικό δίκτυο. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ταχύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2013
Ώρα: 4.15 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 80΄
Κείμενο ( β΄) 2΄
Τα δημόσια νοσηλευτήρια κατακλύζονται καθημερινά από ασθενείς,
καθώς η οικονομική κρίση γονατίζει τον κυπριακό λαό που δεν
μπορεί
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να
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νοσηλευτηρίων. Aκόμη κι αν οι τιμές έχουν μειωθεί. Οι λίστες αναμονής
για εγχειρήσεις,

πολλές φορές σοβαρές, αυξάνονται με νέα

περιστατικά. To κρατικό σύστημα υγείας νοσεί και δεν μπορεί να
ανταποκριθεί και να δώσει λύσεις στα προβλήματα

των ασθενών

που όλο και περισσότερο αποτείνονται στα δημόσια νοσηλευτήρια, μη
μπορώντας να αντέξουν τα οικονομικά προβλήματα που 
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προκάλεσε η κρίση. Mέχρι πόσο θα αντέξει το σύστημα; Μέχρι πότε τα
δημόσια ταμεία θα μπορούν να στηρίζουν οικονομικά ένα σύστημα
δαπανηρό που αποτελεί ωρολογιακή βόμβα για τα δημόσια οικονομικά;
Για δεκαετίες τώρα ακούμε για την εισαγωγή ενός Γενικού Σχεδίου
Υγείας. Ενός Σχεδίου που θα παρέχει ίση πρόσβαση των πολιτών στην
υγεία, ψηλή ποιότητα και μείωση της κατάχρησης των υπηρεσιών
υγείας. Συγκράτηση του κόστους και αποφόρτωση του κράτους και των
δημόσιων ταμείων από τις όλο και αυξανόμενες δαπάνες για τον τομέα
της υγείας. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: Ιουνίου 2013
Ταχύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ώρα: 4.15 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 80΄
Κείμενο ( α΄) 3΄
Οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται σε άλλη χώρα της
ΕΕ. Το δικαίωμα αυτό ευνοεί κυρίως τους εργαζομένους που επιθυμούν να
εργαστούν σε άλλη χώρα. Επιπλέον, και οι οικονομίες των χωρών υποδοχής
επωφελούνται από τις δεξιότητες αυτών των εργαζομένων. Οι υπήκοοι των
κρατών μελών της ΕΕ που εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ πρέπει
θεωρητικά να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους πολίτες αυτής της χώρας
όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, τους όρους εργασίας, την
κοινωνική προστασία και τη φορολογία. Στην πράξη όμως, πολλοί από τους
διακινούμενους εργαζόμενους στην ΕΕ αντιμετωπίζουν διάφορες μορφές
διακριτικής μεταχείρισης.
Για παράδειγμα, διοικητικές αρχές ή επιχειρήσεις μπορεί να εισάγουν
διακρίσεις όταν θεσπίζουν κανόνες και ποσοστώσεις προσλήψεων, καθώς
και απαιτήσεις ιθαγένειας για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Οι κανόνες για
τις αμοιβές και τις προαγωγές μπορεί να διαφέρουν από τους κανόνες που
ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας υποδοχής. Επίσης, η προϋπηρεσία και
τα επαγγελματικά προσόντα ενδεχομένως να μην αναγνωρίζονται με
τον ίδιο τρόπο ή και καθόλου. Εξαιτίας αυτών των εμποδίων, πολλά άτομα
διστάζουν να πάνε να εργαστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει
μέτρα διευκόλυνσης των εργαζομένων για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους,
τα οποία έχουν θεσπιστεί στην ΕΕ εδώ και 50 χρόνιαπερίπου.
Μέσα από την καλύτερη ενημέρωση, τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν τους
εργαζομένους να ασκούν πιο αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ταχύτητα: 90 λ.τ.λ.
Ημερομηνία: 18 Ιουνίου 2013
Ώρα: 4.15 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο ( β΄) 2΄
Στην εποχή του διαδικτύου και του ίντερνετ «δεύτερης γενιάς», των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και των κάθε λογής δικτυωμένων φορητών συσκευών
το να μοιράζεσαι τα πιο προσωπικά στοιχεία σου είναι εύκολο. Ίσως
μάλιστα να είναι πιο εύκολο από ότι θα έπρεπε. Όταν η τράπεζα δεν σε
δανείζει, όταν μια φωτογραφία που είδες ή δημοσίευσες γίνεται πηγή
πολλών προβλημάτων κι όταν οι «δωρεάν» ιστοσελίδες κερδίζουν πουλώντας
ότι έκανες στο ίντερνετ, τότε είναι φανερό ότι υπάρχει πρόβλημα. 
Για την ΕΕ είναι τώρα προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός των κανόνων που
διέπουν τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών καθώς η
νομοθεσία ουσιαστικά χρονολογείται.
Ήδη από το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει έναν νέο κανονισμό
για τη διαχείριση όλων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο
ίντερνετ από όλα τα κράτη μέλη. Στόχος είναι και η ασφάλεια των δεδομένων
να βελτιωθεί και οι επιχειρήσεις του τομέα να μην είναι υποχρεωμένες να
εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες σε κάθε ένα κράτος μέλος της Ένωσης.
Ο κανονισμός αυτός τώρα περνά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως και
η οδηγία που έχει προταθεί για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από
τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ταχύτητα: 90 λ.τ.λ.
Ημερομηνία: 18 Ιουνίου 2013
Ώρα: 4.15 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο ( α) 3΄
Την ασφάλεια των τραπεζικών θυρίδων φύλαξης επιλέγουν όλο και
περισσότεροι Κύπριοι μετά το σοκ του κουρέματος.
Σημαντική αύξηση
παρατηρείται τους τελευταίους δύο μήνες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια,
καθώς οι Κύπριοι λόγω των εξελίξεων στην οικονομία αναζητούν
ασφαλέστερους τρόπους για να προστατέψουν τις καταθέσεις τους.
Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό και ο αριθμός
των πελατών των τραπεζών οι οποίοι ζητούν πληροφορίες και ενημέρωση
σχετικά με τη φύλαξη των μετρητών και των κοσμημάτων τους σε τραπεζικές
θυρίδες, το κόστος ενοικίασης των οποίων είναι σχετικά χαμηλό.
Μετά την κατάθεση αίτησης για απόκτηση τραπεζικής θυρίδας, η τράπεζα
εκδίδει δύο κλειδιά. Tο ένα δίνεται στο δικαιούχο και το άλλο στον αρμόδιο για
το θέμα υπάλληλο της τράπεζας. Το άνοιγμα της θυρίδας μπορεί να γίνει
μόνο στην παρουσία του δικαιούχου.
Πόσο ασφαλείς είναι όμως οι τραπεζικές θυρίδες σε περίπτωση κρίσεων,
ανάλογης της κατάστασης που βιώνει σήμερα η χώρα μας; Κινδυνεύουν τα
χρήματα που έχουν κρυφτεί μέσα στις θυρίδες, από ενδεχόμενο κούρεμα; Μέχρι
τώρα οι τραπεζικές θυρίδες δεν έχουν υποστεί κανένα κούρεμα στο
περιεχόμενό τους.
Στο νόμο περί τραπεζικών εργασιών και συγκεκριμένα στα μέτρα που αφορούν
στην εξυγίανση, εκκαθάριση και διάλυση μιας τράπεζας αναφέρεται ότι:
Το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων αποδίδεται στους δικαιούχους τους,
εκτός εάν:
(ι) έχει συσταθεί σε αυτό ενέχυρο,  οπότε στην περίπτωση αυτή παραδίδεται
στον ενεχυρούχο δανειστή, ή
(ιι) υπάρχει απαίτηση της τράπεζας κατά του δικαιούχου οπότε συμψηφίζονται
οι αντίθετες ομοειδείς απαιτήσεις.
Οι θυρίδες των τραπεζών δεν αποτελούν κατάθεση και για τον λόγο αυτό οι
ενοικιαστές τους δεν επωφελούνται τόκου.
Είναι σημαντικό, επίσης, να αναφερθεί ότι η τράπεζα από την πλευρά της δε
φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης και κλοπής, επειδή δε γνωρίζει
το περιεχόμενο της θυρίδας. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2013
Ταχύτητα: 100΄λ. τ. λ.
Ώρα: 4.00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 100΄
Κείμενο β΄ ( 2΄ )
Η φύση αποτελεί το μεγαλύτερο φαρμακείο. Η χλωρίδα κρύβει τα μυστικά
της πιο λαμπρής ομορφιάς και υγείας, προτείνοντας για κάθε πρόβλημα
την άριστη δυνατή λύση. Το μυστικό της υγείας και της ομορφιάς
βρίσκεται κυρίως καλά κρυμμένο στα βότανα, στα φυτά δηλαδή που
φυτρώνουν στους καλλιεργημένους αγρούς και που χρησιμοποιούνται
κάποτε και σαν εναλλακτικά φάρμακα στις διάφορες παθήσεις. Στην
Κυπριακή φύση ευδοκιμεί πλήθος βοτάνων που με την υπέροχη γεύση
τους και το άρωμά τους μας χαρίζουν ωφέλεια και υγεία και φτιάχνουν την
ψυχική μας διάθεση. 
Φαίνεται όμως ότι είναι πολύ δύσκολο για τον άνθρωπο να ασχοληθεί με
τη φύση και να έχει την υπομονή που απαιτείται για να δει τα
αποτελέσματα που αναμένει.
Το άγχος της καθημερινότητας δεν του αφήνει περιθώρια να περιμένει.
Καταφεύγει στις γρήγορες αλλά και ακριβές λύσεις. Αγωνιά να γίνει
γρήγορα << ωραίος >>. Θέλει να νιώθει καλά χωρίς να νοιάζεται για την
ποιότητα των μέσων που χρησιμοποιεί.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχει πληθώρα χημικών σκευασμάτων στην αγορά
που μπορεί να δώσουν ευεξία στον οργανισμό και να γιατρέψουν
ασθένειες. Η ιατρική επιστήμη έχει κάνει άλματα, τόσο σε διάγνωση όσο
και σε περίθαλψη. Όσον αφορά στις ασθένειες, θα ήταν ουτοπία να
ισχυριστεί κανείς πως μπορεί να απαλλαγεί από μια ασθένεια χωρίς
ιατρική αρωγή. Όσον αφορά όμως στην ευεξία είναι αδιανόητο να μη
γίνεται χρήση των ελεύθερων, θεραπευτικών, φυσικών προϊόντων.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2013
Ταχύτητα: 100΄ λ. τ. λ.
Ώρα: 4.00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 100΄
Κείμενο α΄ ( 3΄ )
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Συνέδριο με θέμα τη βελτίωση και την
προβολή των αγροτικών προϊόντων της Κύπρου σε ξένες αγορές.
Το Συνέδριο αποτελείτο από τρία βασικά μέρη: Το πρώτο μέρος
περιλάμβανε βασικές παρουσιάσεις από Ιταλούς ειδικούς σε θέματα
εξαγωγών, έρευνας και καινοτομίας. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκαν
παραδείγματα από Αγγλία και Ελλάδα και στο τρίτο μέρος ακολούθησαν
τέσσερα εργαστήρια συζήτησης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών.
Η συζήτηση αφορούσε επί πλέον τέσσερις διαφορετικές ενότητες: Η
πρώτη ενότητα αφορούσε στις εξαγωγές, η δεύτερη στην ποιότητα των
προϊόντων, η τρίτη στην έρευνα και την καινοτομία και η τέταρτη στη
δικτύωση μεταξύ των ομάδων που παράγουν τα προϊόντα.
Στο Συνέδριο τονίστηκε ότι, παρά την οικονομική κρίση και τις δυσκολίες
που αυτή δημιουργεί, επιβάλλεται μια γρήγορη δραστηριοποίηση για
επέκταση της επιχειρηματικότητας με την αξιοποίηση όλων των τομέων
της παραγωγής. Τα κυπριακά τρόφιμα και ποτά ανήκουν στους κλάδους
της βιομηχανικής παραγωγής και έχουν καλές προοπτικές ανάπτυξης
και περαιτέρω επέκτασης. Αυτό εξάλλου φαίνεται και από την αυξημένη
συμμετοχή προϊόντων τροφίμων και ποτών στις εγχώριες εξαγωγές.
Για τους πιο πάνω λόγους επιβάλλεται η εφαρμογή μοντέλων για σωστή
και ολοκληρωμένη προώθηση των προϊόντων μας στο εξωτερικό
προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο ανταγωνιστικό
περιβάλλον.
Αξίζει να σημειωθεί πως βασικός σκοπός του Συνεδρίου ήταν να
προβληθούν και αναλυτικά από ειδικούς, διάφοροι αποδοτικοί τρόποι οι
οποίοι έχουν εφαρμοσθεί σε διάφορες χώρες για τη βελτίωση και την
καλύτερη προβολή των αγροτικών τους προϊόντων. Ακολουθώντας
μάλιστα τις τάσεις της παγκόσμιας σύγχρονης βιομηχανίας, κρίνεται
απαραίτητη η δημιουργία νέων μορφών συνεργασίας για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και την προβολή συγκεκριμένων αγροτικών
προϊόντων.  Για αυτό δε το σκοπό θα πρέπει πρώτα να ερευνηθεί ποιες
είναι οι απαραίτητες δομές που θα πρέπει να γίνουν για το άνοιγμα του
δρόμου που θα οδηγήσει στην πιο πάνω βιομηχανική ανάπτυξη.
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Ολοκληρωτική θα είναι η απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους
εργασίας αλλά και στα κέντρα αναψυχής, με τη νέα νομοθεσία που
προωθεί το Υπουργείο Υγείας το οποίο και βρίσκεται αυτή τηστιγμή σε
δημόσια διαβούλευση.
Η νομοθεσία γίνεται πολύ αυστηρότερη ενώ για πρώτη φορά οι Αρχές θα
δικαιούνται να προχωρούν στο κλείσιμο υποστατικών μέχρι και τέσσερις
μέρες, στην περίπτωση που παρανομούν.
Σύμφωνα με την υπό συζήτηση νομοθεσία, ακόμη και τα νυκτερινά κέντρα
που δημιουργήθηκαν με τον υφιστάμενο νόμο για να χρησιμοποιούνται
από καπνιστές, θα θεωρούνται παράνομα και δεν θα επιτρέπεται ούτε
και σε αυτά το κάπνισμα.
Στην περίπτωση που περάσει από τη Βουλή η νέα νομοθεσία, μόνο όσα
υποστατικά διαθέτουν εσωτερική αυλή ή << που βλέπουν ουρανό >>,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τους αρμόδιους, θα δικαιούνται να
έχουν χώρο καπνιστών.
Όσον αφορά στους χώρους εργασίας, τα πράγματα γίνονται πιο αυστηρά.
Σε κανένα χώρο δεν θα επιτρέπεται  το κάπνισμα ούτε και οι εργοδότες
θα δικαιούνται να ορίζουν χώρο καπνιστών όπως συμβαίνει σήμερα. Το
κάπνισμα απαγορεύεται επίσης στις σκάλες, στις τουαλέτες και σε όλους
τους κοινόχρηστους χώρους πλην τιςεσωτερικές αυλές. Με την υπό
μελέτη νομοθεσία, όπως αναφέρθηκε από στελέχη του Υπουργείου Υγείας,
απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στα σχολεία, νηπιαγωγεία,
παιδότοπους και πανεπιστήμια. Ούτε στις αυλές των χώρων αυτών θα
επιτρέπεται, ενώ μελετάται κατά πόσον θα γίνει εξαίρεση για τους χώρους
των πανεπιστημίων. Παράλληλα, αρμόδιοι φορείς θα επιβάλλουν ποινές
εξωδίκως.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2013
Ταχύτητα: 110΄ λ. τ. λ.
Ώρα: 4.00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 110΄
Κείμενο α΄ ( 3΄ )
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια στρατηγική για να μετατοπίσει την
ευρωπαϊκή οικονομία προς μεγαλύτερη και βιώσιμη χρήση των πηγών
ενέργειας. Δεδομένου ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να
φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια έως το 2025 και λόγω της συνεχιζόμενης
εξάντλησης των φυσικών πόρων, η Ευρώπη χρειάζεται νέες βιολογικές
πηγές ενέργειας.
Οι νέες ή καλύτερα ανανεώσιμες βιολογικές πηγές ενέργειας αφορούν στα
ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα και ζωοτροφές, καθώς και στα υλικά ενέργειας.
Στόχος είναι μια περισσότερο καινοτόμος οικονομία χαμηλών
εκπομπών, που να συμφιλιώνει τις απαιτήσεις για βιώσιμη γεωργία και
αλιεία, για ασφάλεια τροφίμων και βιώσιμη χρήση των βιολογικών πόρων
για βιομηχανικούς σκοπούς.
Το σχέδιο εστιάζει στη χρήση της νέας τεχνολογίας, στην ανάπτυξη των
αγορών και στη χάραξη πολιτικής για συνεργασία μεταξύ των
ενδιαφερομένων μερών.
Η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει τη μετάβαση σε μια οικονομία που να μη
στηρίζεται μόνο στα πετρέλαια. Η μεγαλύτερη χρήση των ανανεώσιμων
πόρων δεν είναι πλέον απλώς μια επιλογή, αποτελεί αναγκαιότητα. Θα
πρέπει να γίνει μετάβαση σε μια κοινωνία που να βασίζεται στα ορυκτά,
σε μια κοινωνία βιολογικής βάσης που θα έχει ως κινητήρια δύναμη την
έρευνα και την καινοτομία. Αυτό θα είναι ωφέλιμο για το περιβάλλον μας,
τα τρόφιμά μας και την ενεργειακή ασφάλεια. Ακόμα θα συμβάλει τα
μέγιστα και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο μέλλον.
Ο
κοινός όρος βιώσιμη οικονομία,σημαίνει μια οικονομία που
χρησιμοποιεί βιολογικούς πόρους από τη γη και τη θάλασσα, καθώς και
απόβλητα. Τα απόβλητα αποτελούν εισροές στην παραγωγή τροφίμων και
ζωοτροφών στη βιομηχανική παραγωγή και στην παραγωγή ενέργειας.
Καλύπτει, επίσης, τη χρήση βιολογικών διεργασιών για βιώσιμες
βιομηχανίες. Τα βιολογικά απόβλητα για παράδειγμα, έχουν σημαντικές
δυνατότητες ως εναλλακτική λύση αντί των χημικών λιπασμάτων ή για
μετατροπή σε ενέργεια. Η βιώσιμη οικονομία ήδη απασχολεί εκατομμύρια
εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εργαζόμενοι
αυτοί
απασχολούνται στη γεωργία, στη δασοκομία, στην αλιεία, στην παραγωγή
τροφίμων, χαρτιού, σε τμήματα χημικής βιομηχανίας, ενώ
κάποιοι
απασχολούνται στην παραγωγή ενέργειας.
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Είναι λίγο παράδοξο, αλλά οι κακόμοιροι άνθρωποι φαντάζουν να είναι
επικίνδυνοι, για τον απλό λόγο ότι δεν ενδιαφέρονται για το αν ο
πλανήτης θα επιβιώσει ή όχι. Είναι τόσο κακόμοιροι, που βαθιά μέσα τους
μπορεί να σκέφτονται ότι θα ήταν και καλύτερα αν όλα είχαν τελειώσει.
Μόνο οι φαινομενικά ευτυχισμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που γελούν,
χορεύουν και χαίρονται, θα ήθελαν αυτός ο πλανήτης να επιβιώσει για
πάντα, χωρίς βέβαια να φροντίζουν καθόλου για αυτό. Με άλλα λόγια
ούτε και οι δήθεν ευτυχισμένοι άνθρωποι δεν έχουν το χρόνο να
αντικρίζουν στα μάτια την αλήθεια. Αγνοούν το γεγονός πως πίσω από την
πληθώρα των υλικών αγαθών κρύβεται και μια δική τους προσωπική
δυστυχία. Γιατί στην ουσία και αυτή η σοβαρότητα με την οποία καμιά
φορά εμφανίζονται δεν είναι αρκετή για να τους δείξει τον πιο σωστό
δρόμο που οδηγεί στη γαλήνη της ψυχής μέσα από τη σωστή
διαχείριση πραγμάτων και καταστάσεων.
Καμιά φορά η σοβαρότητα, ή καλύτερα η σοβαροφάνεια είναι και αρρώστια
της ψυχής. Ένας σοβαροφανής άνθρωπος συνήθως δεν μπορεί να γελάσει
εύκολα και να χαρεί με ενθουσιασμό με αυτά που συμβαίνουν. Άλλωστε
το προσποιημένο γέλιο δε φέρει ποτέ πίσω την ενέργεια στον ανθρώπινο
οργανισμό.
Μόνο η τιμιότητα επιτρέπει στον άνθρωπο να απολαύσει πραγματικά
αυτά που έχει, έστω και τα λίγα. Μόνο η τιμιότητα ή καλύτερα η
ειλικρίνεια είναι που καθοδηγεί στις σωστές επιλογές μέσω του
διαλογισμού που έχει σαν στόχο να διορθώνει και τα λάθη. Αυτό οδηγεί με
τη σειρά του και στην αγάπη που κάποιος θα πρέπει να έχει μέσα του
για το περιβάλλον και για όλους γύρω του.
Γιατί μόνο μέσω της αγάπης μπορεί ο άνθρωπος να νιώθει ήρεμος και πιο
ασφαλής. Αυτό δε με τη σειρά του οδηγεί και σε ευγενικές συμπεριφορές.
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Όπως δείχνουν τα στοιχεία για την πορεία των κυπριακών εξαγωγών, οι
πρωτοβουλίες που κατά καιρούς αναλαμβάνονται είναι επιτυχείς.
Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει αρνητικά όλους
σχεδόν τους τομείς της οικονομίας μας, οι εξαγωγές συνεχίζουν να κινούνται με
ικανοποιητικό ρυθμό.
Στο εσωτερικό, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, μέλη του Κυπριακού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου προσπαθούν να βελτιώνουν όλο
και πιο πολύ την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, δίδοντας
έμφαση στην ποιότητα και στην τιμή τους. Επί πλέον, εμμένοντας στη χρήση της
σύγχρονης τεχνολογίας και στην καινοτομία, ενθαρρύνονται τα μέλη να
τελειοποιήσουν ακόμα περισσότερο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.
Μέσα δε από εκπαιδευτικά προγράμματα επιμορφώνονται οι επιχειρήσεις σε
τεχνικές καλύτερης αγοράς και έρευνας. Ακόμα μαθαίνουν πως να μειώνουν
τα κόστη, αλλά και πως να αυξάνουν την παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα
των εργαζομένων γίνεται ασφαλώς με την αποδοτικότερη αξιοποίηση του
υφιστάμενου τεχνικού εξοπλισμού ούτως ώστε να ενισχύεται συνεχώς η
ανταγωνιστικότητα. Στο εξωτερικό άλλωστε, σε συνεργασία με την κυβέρνηση και
άλλους φορείς, γίνεται έρευνα για νέες αγορές, οι οποίες να είναι σε θέση να
ζητούν τα κυπριακά προϊόντα και τις κυπριακές υπηρεσίες.
Αν και δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς το χρονικό σημείο που θα σταματήσει η
παγκόσμια οικονομική κρίση, θα πρέπει η Κύπρος να προετοιμάζεται πάντοτε
κατάλληλα για να διατηρεί μια θέση στην αγορά. Με άλλα λόγια οφείλει να βλέπει
προς την επόμενη μέρα. Οφείλει να είναι σε συνεχή εγρήγορση και ετοιμότητα.
Οι οικονομίες που θα αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες μετά την κρίση, θα είναι
αυτές που θα παραμείνουν σε πορεία ανάπτυξης.
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι αισιόδοξο ότι η
επόμενη μέρα της κρίσης θα βρει την Κύπρο σε θέση που να μπορεί να
διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο της διεθνούς πίτας των εξαγωγών. Με τις
κατάλληλες κινήσεις, με όραμα και σωστές προσεγγίσεις μπορεί να αυξηθεί το
μερίδιο των κυπριακών εξαγωγών.Εννοείται, βέβαια, πως μέσα σε όλο αυτό το
πλαίσιο θα αξιοποιηθούν κατάλληλα όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Όπως
είναι γνωστό προσφέρονται πολύ βοηθητικά προγράμματα μέσω της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαίωμα να αξιοποιήσουν αυτά τα προγράμματα έχουν
όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες με μoναδικό αντίτιμο την παρουσίαση έκθεσης
πεπραγμένων μέσα σε ένα πλαίσιο που να δικαιολογεί τη χρηματοδότησή τους.

