ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 14 Απριλίου 2014
Ταχύτητα: 60΄ λ. τ. λ.
Ώρα: 4.15 μ. μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 4΄/ 40΄
Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων εκτιμά ότι οι προοπτικές μιας
πολύ σύντομης εξόδου από την οικονομική κρίση είναι πια
περιορισμένες. Για αυτό το λόγο πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν
άμεσα τα αναγκαία μέτρα για ανακούφιση των επιχειρήσεων. Για να
βοηθήσει μάλιστα το κράτος στις προσπάθειες που καταβάλλει
καθημερινά προς αυτήν την κατεύθυνση, κάλεσε τις συντεχνίες ΣΕΚ και
ΠΕΟ να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους. Παράλληλα, η Ομοσπονδία
έδωσε οδηγίες στις συντεχνίες όπως συζητήσουν με τους εκπροσώπους
των εργαζομένων τη μείωση του μισθολογικού κόστους για προστασία
της απασχόλησης.
Είναι γεγονός πως το πιο πάνω μέτρο, δηλαδή η μείωση του
μισθολογικού κόστους, έχει ήδη γίνει από πολλές επιχειρήσεις με τη
συγκατάθεση όλων των εργαζομένων. Αυτό βοήθησε στο να μην
απολυθούν κάποιοι εργαζόμενοι.
Ένα δε άλλο θετικό στοιχείο που αφορά τις επιχειρήσεις, είναι ότι σε
πρόσφατη σύσκεψη που έγινε μεταξύ των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ και
της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμφωνήθηκαν
μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω:
- Η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή να συνεχίσει να
προσφέρεται στους εργαζόμενους.
- Σε επιχειρήσεις/κλάδους που δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα
οικονομικά προβλήματα να συνεχίσουν να παραχωρούνται
κανονικά αυξήσεις σε μισθούς και ωφελήματα όπως προνοούνται στις
συλλογικές συμβάσεις.
- Να συσταθεί ειδική επιτροπή για την παρακολούθηση των
επιχειρήσεων
προς
αποφυγή
καταχρήσεων
και
τυχόν
αυθαίρετωναπολύσεων.
Η ειδική επιτροπή να λαμβάνει υπόψη
τις εισηγήσεις των
εργαζομένων όταν αυτές αφορούν στην καλυτέρευση της όλης
εργασίας που γίνεται στις επιχειρήσεις.
- Να αποφεύγεται το κλείσιμο επιχειρήσεων.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 15 Απριλίου 2014
Ταχύτητα:
70΄ λ. τ. λ.
Ώρα: 4. 00 μ. μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 4΄ / 50΄
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας καταβάλλεται από τους πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισπράττεται από τις επιχειρήσεις και
αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό πάνω από 20% των εθνικών εσόδων. Έχει
συνεπώς σημαντικό αντίκτυπο για τον κάθε μεμονωμένο πολίτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν δε παρέλθει 40 έτη από τότε που
εφαρμόστηκε ο φόρος αυτός.Για αυτό και ο τρόπος λειτουργίας του δεν
συμβαδίζει
πλέον με την κοινοτική οικονομία. Οι επιχειρήσεις τώρα
βασίζονται πολύ στην τεχνολογία πράγμα που δημιουργεί δυσκολίες
στον υπολογισμό του.
Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή μαζί με μια ομάδα φορολογικής πολιτικής
διακήρυξαν πρόσφατα την ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος. Η
μεταρρύθμιση τέθηκε σε εφαρμογή και ο φόρος προστιθέμενης αξίας
άλλαξεμορφή.
Κατά πρώτον, κατέστη πρακτικότερος για τις επιχειρήσεις. Ελάφρυνε τις
επιχειρήσεις από το σοβαρό διοικητικό φόρτο και ενθάρρυνε
περισσότερες συναλλαγές. Αυτό με τη σειρά του συνέβαλε και στην
οικονομική μεγέθυνση.
Δεύτερον, ο φόρος προστιθέμενης αξίας κατέστη πιο αποδοτικός γιατί
στηρίζει τις προσπάθειες της δημοσιονομικής πολιτικής κατά την
είσπραξη φόρων.
Εδώ να σημειωθεί πως θα μπορούσε να αποφευχθεί και η αύξηση των
ποσοστών του φόρου αν διευρύνονταν οι φορολογικές βάσεις. Κάτι
τέτοιο όμως δεν κατέστη δυνατό λόγω της οικονομικής κρίσης. Η συνεχής
ανάγκη για αύξηση των κρατικών εσόδων δυστυχώςαυξάνει τα
ποσοστά του φόρου αυτού αντί να τα μειώνει.
Τρίτον, έγινε προσπάθεια όπως σταματήσει η τεράστια απώλεια εσόδων
από τη μη είσπραξη φόρου προστιθέμενης αξίας, αλλά και η απάτη από τη
μη καταβολή του στο κράτος.
Και πάλιν να σημειωθεί εδώ πως η οικονομική κρίση λειτουργεί ενάντια
στην προσπάθεια αυτή και οδηγεί σε παράνομες συμπεριφορές.
Τέλος η Επιτροπή κατέληξε πως ο φόρος προστιθέμενης αξίας θα πρέπει
να συνεχίσει να εισπράττεται σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 16 Απριλίου 2014
Ταχύτητα:
80΄ λ. τ. λ.
Ώρα: 4.00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 80΄
Κείμενο ( β΄) 2΄
Η Διεθνής ημέρα της Γυναίκας είναι κάτι περισσότερο από μια μέρα που
σημειώνεται στο ημερολόγιο. Είναι μια μέρα που μας θυμίζει ότι οι
ευκαιρίες για γυναίκες όλο και πιο πολύ αυξάνονται έτσι που
οι
πιθανότητες για ειρήνη, ευημερία και σταθερότητα να αυξάνονται
περισσότερο. Αυτό φαίνεται και από τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα
τα επίπεδα, ακόμα και σε καιρούς πολέμων. Οι γυναίκες δείχνουν στον
κόσμο τα δικά τους χρώματα με κάθε πράξη κουράγιου και
εγκαρτέρησης.
Διδάσκουν σε κρυφά σχολεία και εργάζονται ως γιατροί και νοσοκόμες.
Οι γυναίκες είναι ουσιώδεις για τους κοινούς στόχους. Αυτό φαίνεται
να είναι αληθές τόσο όταν αφορά στον τερματισμό των μαχών, όσο και
όταν αφορά στην επανεκτίμηση των οικονομιών.
Οι γυναίκες
υποφέρουν πάρα πολύ στον πόλεμο, αλλά η φωνή τους ακούγεται πολύ
σπάνια στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.
Χώρες οι οποίες εκτιμούν και παρέχουν δυνατότητες στις γυναίκες να
λάβουν μέρος στη λήψη αποφάσεων, οι αποφάσεις είναι πιο σταθερές,
ευημερείς και ασφαλείς.
Σε πάρα πολλές χώρες οι συμφωνίες ετοιμάζονται από πολεμιστές για
πολεμιστές και χωρίς να μας
εκπλήττει το γεγονός, αυτό συμβαίνει
καθημερινά.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 16 Απριλίου 2014
Ταχύτητα:
80΄ λ. τ. λ.
Ώρα: 4.00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 80΄
Κείμενο: ( α΄ ) 3΄
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα προσέγγιση που εξασφαλίζει
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των
μικρών επιχειρήσεων. Στο εξής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδιώκει,
όπου είναι δυνατό, να εξαιρεί τις μικρές επιχειρήσεις από ειδικά
καθεστώτα που τις επιβαρύνουν με περισσότερο κόστος. Σε έκθεση που
υποβλήθηκε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, η Επιτροπή
παρουσίασε μια σειρά πρωτοβουλιών αυτού του τύπου και που θα πρέπει
να εξεταστούν στο μέλλον.
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία περί ενιαίας αγοράς δεσμεύει την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τις μικρές αλλά και τις μεσαίες
επιχειρήσεις στη διατύπωση νέων πρωτοβουλιών σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια από τις πρωτοβουλίες είναι αυτή που
αποβλέπει στη βελτίωση της νομοθεσίας για τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσειςκαι που έχει σαν στόχο τη μείωση του κόστους των
εργασιών τους.
Επίσης καταβάλλεται προσπάθεια εκ μέρους της Επιτροπής για
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Να σημειωθεί ότι ενώ οι μικρές επιχειρήσεις διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο
στην ανάκαμψη της οικονομίας είναι ταυτόχρονα και οι πλέον
ευάλωτες. Για αυτές η συμμόρφωση σε κανονισμούς είναι δέκα φορές πιο
δαπανηρή από ότι είναι για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Για αυτό το λόγο
και βλέπουμε εν μέσω κρίσης να κλείνουν οι μικρές, αλλά και ακόμα και οι
μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι μεγάλες να αυξάνουν τον κύκλο εργασιών
τους. Όταν τα κόστη είναι πολύ μεγάλα οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν
την ευχέρεια να πληρώνουν τα χρέη τους αλλά
ούτε και
ναπαρουσιάζουν καινοτομίες. Οι μεγάλες επιχειρήσεις τουναντίον
διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια και μπορούν να εργάζονται και με
ζημιές.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ταχύτητα: 90 λ.τ.λ.
Ημερομηνία: 14 Απριλίου 2014
Ώρα: 4.00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο ( β) 2΄
Τις στιγμές που χρειάζεται κανείς να πάρει μια απόφαση μέσα σε κλάσματα του
δευτερολέπτου –για παράδειγμα αν θα πατήσει γκάζι ή φρένο την ώρα που
πλησιάζει σε έναφανάρι που έχει ανάψει πορτοκαλί - μια ελάχιστη καθυστέρηση
στη λήψη της απόφασης αποδεικνύεται πολλές φορές «σωτήρια».
Έρευνα πανεπιστημίων έδειξεπως όταν κανείς χρειάζεται να πάρει μια απόφαση
ανάμεσα σε μια σωστή και μια λάθος απάντηση, η ακρίβεια των ανθρώπων στη λήψη
της «σωστής απόφασης» αυξάνεται δραματικά όταν δίνουν στον εαυτό τους λίγο
χρόνο παραπάνω.
Αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα –διάρκειας μερικών κλασμάτων του
δευτερολέπτου- που μας δίνει τοχρόνο να απορρίψουμε τις άσχετες
πληροφορίες, είναι αυτό που κάνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο
αποτελεσματική.
Βέβαια, αυτό δε σημαίνειαπαραίτητα ότι όταν κανείς έχει πολύ περισσότερο χρόνο
στη διάθεσή του θα πάρει καλύτερες αποφάσεις. Και αυτό γιατί, όσο περισσότερο
χρόνο έχει κανείςμπροστά του, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να διασπαστεί η
προσοχή του και να φιλτράρει παραπλανητικές πληροφορίες, που θα μπερδέψουν
ακόμη περισσότερο την κατάστασηπου έχει να αντιμετωπίσει.
Τα ευρήματα της έρευνας, υποδηλώνουν ότι η συσσώρευση όλο και περισσότερων
πληροφοριών δεν είναι πάντα βοηθητική. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ταχύτητα: 90 λ.τ.λ.
Ημερομηνία: 14 Απριλίου 2014
Ώρα: 4.00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο ( α) 3΄
Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η φετινή τουριστική σεζόν θα είναι ανάλογη ή και
πιθανόν ελαφρώς καλύτερη από το 2013,  εκφράζουν οι Ξενοδόχοι. O Πρόεδρος
του ΠΑΣΥΞΕ ανέφερε σε δηλώσεις του ότι οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή είναι
ενθαρρυντικές. Σημείωσε όμως, ότι ο τουρισμός είναιμια συνεχώς μεταλλασσόμενη
αγορά και έφερε το παράδειγμα της Ουκρανίας, όπου παρατηρείται πολιτική
αναταραχή, η οποία είναι δυνατό να επηρεάσει το κύμα τουριστικών αφίξεων προς
την Κύπρο.
Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε ο Σύνδεσμος του με τεχνοκράτες της Τρόικα,
είπε πως αναγνωρίζουν ότι οι φορολογίες που επιβάλλονται στην τουριστική
βιομηχανία είναι πάρα πολύ ψηλές σε σχέση με άλλους ανταγωνιστικούς
προορισμούς.
Αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στο φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, ο οποίος τα τελευταία
δύο χρόνια έχει πενταπλασιαστεί, όπως είπε, τις διάφορες φορολογίες προς την
τοπική αυτοδιοίκηση,  τα τέλη αποχετευτικών, τα τέλη διανυκτέρευσης, τη συνεχή
αύξηση του ΦΠΑ, καθώς και του φόρου εισοδήματος.
Όλ’ αυτά, πρόσθεσε, είναι βάρη τα οποία πρέπεινα αντέξει η τουριστική βιομηχανία
και παράλληλα πρέπει να αποπληρώνει και τα χρέη της.
Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο τέθηκε το θέμα των διευθετήσεωντων
δανείων των ξενοδόχων, είπε πως η Τρόικα τους έχει θέσει το θέμα των
καθυστερημένων οφειλών από πολλούς ξενοδόχους.
Οι Ξενοδόχοι ζήτησαν διευθετήσειςδανείων από τις τράπεζες με διάρκεια
αποπληρωμής πέραν των 20 ετών και χαμηλά επιτόκια.
Τέλος, τέθηκε στους τεχνοκράτες της Τρόικα ο στρατηγικόςσχεδιασμός με στόχο τα
επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια από τα 2,5 εκατομμύρια αφίξεις να φτάσουμε στα
3,5 εκατομμύρια. Για να γίνει αυτόόμως, κατέληξε, χρειάζεται αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Αν το πετύχουμε, τότε η εθνική οικονομία
θα επωφεληθεί τα μέγιστα. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 15 Aπριλίου 2014
Ταχύτητα: 100 λ. τ. λ.
Ώρα: 3.45 μ. μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 100΄
Κείμενο ( α΄) 3΄
Η Κυβέρνηση, έχοντας ως κεντρικό στόχο την επανεκκίνηση της οικονομίας και τη
μείωση της ανεργίας, που μαστίζει πολλούς, αλλά σε πολύ υψηλό ποσοστό τους
νέους μας, έχει εξαγγείλει σειρά μέτρων, σχεδίων και προγραμμάτων, αρκετά από
τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση . Η ξενοδοχειακή μας
βιομηχανία μπορεί να επωφεληθείαπό διάφορα τέτοια σχέδια και να τα αξιοποιήσει
για να εντάξει Κύπριους ανέργους στις τουριστικές επιχειρήσεις, δήλωσε η Υπουργός
Εργασίας, σε χαιρετισμό της σε εγκαίνια έκθεσης Γαστρονομίας. Ανέφερε, επίσης,
ότι με την αξιοποίηση των προγραμμάτων αυτών, η τουριστική μας βιομηχανία θα
συνεισφέρει στη συλλογική προσπάθεια για ανοικοδόμηση της οικονομίας.
Επίσης θα αποδώσει και πάλι κυπριακό χρώμα και χαρακτήρα στην τουριστική
εμπειρία των ξένων και θα αναβαθμίσει την προσφερόμενη ποιότητα.
Σημείωσε ότι οι επισκέπτες που περνούν στην πατρίδα μας μέρος των διακοπών
τους δελεάζονται από τη μοναδική γαστρονομική εμπειρία, που τους προσφέρουν οι
έμπειροι μάγειρές μας σε μοντέρνα καιπαραδοσιακά εστιατόρια. Η διοργάνωση
τέτοιων εκθέσεων, είπε, συμβάλλουν στην ανάδειξη της γαστρονομικής μας
κληρονομιάς και στην καθιέρωση της Μαγειρικής Τέχνης.
Αναφέρθηκεακόμη στην διοργάνωση μαγειρικών διαγωνισμών στο πλαίσιο της
έκθεσης, από τον Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων Κύπρου. Σημείωσε δε ότι η ευκαιρία αυτή
που δίνεται στους νέουςφοιτητές και νεαρούς επαγγελματίες είναι μοναδική.
Μέσα από αυτούς τους διαγωνισμούς, μπορούν να επιδείξουν το ταλέντο τους σε
γνωστούς Αρχιμάγειρες και κριτές και να ακούσουν απόπρώτο χέρι τη γνώμη τους
για τις τεχνικές τους. Να αναπτύξουν ακόμη επαγγελματικούς δεσμούς, που θα
συμβάλουν στη μελλοντική εργοδότησή τους.
Η Υπουργός είπε ακόμη ότι οι διαγωνισμοί αυτοί αποτελούν ξεκίνημα για πολλούς
νέους μας, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο σε διεθνείς διαγωνισμούς.
Πρόσθεσε τέλος, ότι τέτοιου είδους διοργανώσεις σίγουρα συμβάλλουν στην
ποιοτικήαναβάθμιση της ξενοδοχειακής και ευρύτερα της τουριστικής βιομηχανίας
του τόπου μας και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των
επιχειρήσεων. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 15 Aπριλίου 2014
Ταχύτητα: 100 λ. τ. λ.
Ώρα: 3.45 μ. μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 100΄
Κείμενο β΄ ( 2΄)
Ενώ στα πρώτα βήματα της εξέλιξής του ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε την
τεχνολογία ως προέκταση του σώματος του, σήμερα αρχίζει να τη χρησιμοποιεί ως
προέκταση του εγκεφάλου του. Στο κοντινό μέλλον οι μηχανές θα σκέφτονται για
μας. Ο κόσμος μας γίνεται υπερβολικά περίπλοκος και ο ανθρώπινος νους αδυνατεί
να επιλέγει κάθε φορά τη σωστή απόφαση μέσα από ένα πολύπλοκο συνδυασμό
πιθανών λύσεων-απαντήσεων. Ήδη, ο εγκέφαλός μας είναι υπερφορτωμένος.
Αγγίζουμε πλέον το μάξιμουμ των δυνατοτήτων μας. Δεν μπορούμε να τα
βγάλουμε πέρα με τον όγκο των πληροφοριών που οι ίδιοι παράγουμε.
Χρειαζόμαστε βοήθεια.
Για την ακρίβεια αναζητούμε μια δικαιολογία για να
αποσυρθούμε από την ευθύνη της διαχείρισης του κόσμου: μια αγγαρεία, που
ευχαρίστως θα την αναθέταμε στις έξυπνες μηχανές.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστών σχεδόν εγγυάται ότι οι έξυπνες
μηχανές θα εμφανιστούν πολύ σύντομα. Οι πρώτοι υπολογιστές ήταν τεράστιοι και
είχαν χαμηλή νοημοσύνη. Με το πέρασμα του χρόνου όλο και μίκραιναν σε μέγεθος,
ενώ μεγάλωναν σε δυνατότητες. Σύντομα θα γίνουν κυριολεκτικά αόρατοι, αθέατοι,
είναι ίσως η καταλληλότερη λέξη, και θα βρίσκονται παντού γύρω μας. Οι ικανότητες
των υπολογιστών αυξάνουνταχύτατα. Αν και στην αρχή ήταν απλοί βοηθοί της
ανθρώπινης σκέψης, οι υπολογιστές δεν θα αργήσουν να γίνουν απαραίτητοι
συνεργάτες της. Μήπως στο μέλλον θα γίνουν και οι αφέντες της; 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 16 Aπριλίου 2014
Ταχύτητα: 110 λ. τ. λ.
Ώρα: 3.45 μ. μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 110΄
Κείμενο β΄ ( 2΄)
Με 27.000 πτήσεις καθημερινά, κινδυνεύει να δημιουργηθεί χάος στον ουρανό της
Ευρώπης. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η δημιουργία ολοκληρωμένου και
αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης του εναέριου χώρου. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ξεκίνησε το σχέδιο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, που έχει ως στόχο την
καλύτερη οργάνωση της εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να γίνει περισσότερο
αποτελεσματική, ασφαλής και λιγότερο επιβλαβής για το περιβάλλον. Η πρόοδος
ωστόσο φαίνεται να καθυστερεί.
Ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος είναι δομημένος σύμφωνα με τα εθνικά σύνορα.
Υπάρχουν 28 εθνικά συστήματα που ελέγχουν την εναέρια κυκλοφορία, στα οποία
παρέχουν υπηρεσίες 60 κέντρα εναέριας κυκλοφορίας, χωρισμένα σε πολλούς
τομείς.
Συχνά, υπάρχουν προορισμοί στους οποίους δεν πραγματοποιούνται απευθείας
πτήσεις και έτσι τα δρομολόγια έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, οι εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα είναι υψηλότερες και καταναλώνονται περισσότερα καύσιμα. Το
κόστος είναι πολύ ψηλό και το οποίο τελικά πληρώνεται από τους επιβάτες.
Το σχέδιο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός ξεκίνησε με σκοπό την κατάργηση των
εθνικών συνόρων και τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.
Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του
σχεδίου.
Η κατάργηση των εθνικών συνόρων θα επιτρέψει τη δημιουργία μικρότερων
διαδρομών με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Θα βελτιώσει επίσης
την ασφάλεια και θα διευκολύνει την εποπτεία. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 16 Απριλίου 2014
Ταχύτητα: 110 λ. τ. λ.
Ώρα: 3. 45 μ. μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 110΄
Κείμενο α΄ ( 3΄ )
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, που επιβάλλεται ως φόρος πωλήσεων στα αγαθά και
τις υπηρεσίες, αποτελεί μια από τις βασικές πηγές φορολογικών εσόδων για τις
κυβερνήσεις, καθώς εξασφαλίζει πάνω από 700 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως
στις χώρες της ΕΕ. Αλλά, σχεδόν το ένα πέμπτο των συνολικών δυνητικών ετήσιων
εσόδων του ΦΠΑ στην ΕΕ δεν εισπράττεται. Αυτό οφείλεται σε κάποιο βαθμό από
πρακτικές φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής.
Ιδιαίτερα συχνές είναι οι περιπτώσεις απάτης με αντικείμενο τον ΦΠΑ, στις οποίες
εμπλέκονται επιχειρήσεις εκτός ΕΕ, στους αναπτυσσόμενους τομείς των
τηλεπικοινωνιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αιτία είναι ότι οι φοροφυγάδες
εκμεταλλεύονται πολύ συχνά τις διαφορές και τα πολλά κενά στην
πληροφόρηση μεταξύ των χωρών.
Οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η τηλεφόρτωση
μουσικής και βίντεο, παρέχονται συχνά μέσααπό εξυπηρετητές και επιχειρήσεις
που λειτουργούν εκτός ΕΕ. Γι’ αυτού του είδους τις αγορές, είναι συχνά δυσκολότερο
σε σχέση με τις πιο παραδοσιακές συναλλαγές να εντοπιστούν οι προμηθευτές, οι
πελάτες και ο τόπος παράδοσης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξακριβωθεί
εύκολα αν έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ.
Χάρη στη στενότερη συνεργασία με τους διεθνείς της εταίρους, η ΕΕ ελπίζει να
αναπτύξει αποτελεσματικότερα εργαλεία για την καταπολέμηση αυτού του είδους
απάτης, βοηθώντας έτσι τις χώρες να εισπράττουν τους οφειλόμενους φόρους και
ναπροστατεύουν τα δημόσια οικονομικά τους.
Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι και η παρότρυνση των εθνικών
φορολογικών αρχών να ανταλλάσσουν περισσότερα στοιχεία μεταξύ τους. Αυτό
γίνεται για όλες τις δραστηριότητες των φορολογουμένων, καθώς και της πρόσβασης
στις βάσεις δεδομένων τους.
Σε μια όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι συμφωνίες
συνεργασίας μεταξύ των χωρών θα βελτιώσουν τον εντοπισμό και τη στόχευση της
απάτης σε σχέση με τον ΦΠΑ. Με τον τρόπο αυτό θα περιορίζονται οι οικονομικές
ζημιές κάθε χώρας. Οι εν λόγω απώλειες εσόδων δημιουργούν πρόσθετες
φορολογικές επιβαρύνσεις, οι οποίες ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ κάθε
χρόνο, για τους τίμιους φορολογουμένους. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 14 Απριλίου 2014
Ταχύτητα: 120΄ λ. τ. λ.
Ώρα: 3.45 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ /120΄
Κείμενο: β΄ ( 2΄)
Η παιδική παχυσαρκία ορίζεται ως η υπερβολική και ανώμαλη
συσσώρευση λίπους στο σώμα, ή σε ορισμένες περιοχές του σώματος.
Λόγω της αυξημένης συσσώρευσης λίπους στο σώμα, το παιδί έχει
μεγάλες πιθανότητες να αναπτύξει κάποιες ασθένειες. Το ίδιο βέβαια
συμβαίνει και στους ενήλικες όταν είναι παχύσαρκοι ή υπέρβαροι.
Πολύ σημαντικές όμως είναι και οι κοινωνικές επιπτώσεις στο παιδί όταν
είναι παχύσαρκο, ή υπέρβαρο, κάτι που ένας ενήλικας μπορεί να
αντιμετωπίσει καλύτερα. Ο κοινωνικός ρατσισμός που παρατηρείται στις
περιπτώσεις παχύσαρκων παιδιών δημιουργεί χαμηλή αυτοεκτίμηση,
κοινωνική απομόνωση, τάση για εξαρτήσειςκαι αυτοκαταστροφή. Εδώ
παίζει σίγουρα ρόλο αν και πόσο οι ίδιοι οι γονείς έχουν αποδεχθεί το
βάρος του παιδιού τους. Τα υπέρβαρα παιδιά χρειάζονται πάρα πολύ την
υποστήριξη των γονιών τους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το
πρόβλημά τους σωστά.
Έχει αποδειχθεί πως παιδιά με παχύσαρκους γονείς κινδυνεύουν να
γίνουν και αυτά παχύσαρκα εάν δεν έχουν μια υγιεινή ζωή. Σήμερα όλα τα
μέσα προβάλλουν τρόπους υγιεινής ζωής. Σε αυτό συμβάλλουν τα
μέγιστα γιατροί και άλλοι επιστήμονες που ασχολούνται με τον ανθρώπινο
οργανισμό. Γενικά το απαιτεί ο ίδιος ο τρόπος που ζούμε, που
εργαζόμαστε και που ψυχαγωγούμαστε. Τα πάντα λειτουργούν εναντίον
της υγείας μας. Αυτό το κατανοήσαμε σήμερα, λίγο αργά, βλέποντας τις
επιπτώσεις στα ίδια μας τα παιδιά. Σήμερα που ήδη έχουμε φθάσει σε
υψηλά επίπεδα παιδικής παχυσαρκίας. Η δική μας έλλειψη σωματικής
δραστηριότητας και η κακή διατροφή μας έχουν ήδη καταγραφεί στο
μυαλό των παιδιών μας τα οποία και τα αντιγράφουν. Έρευνες έχουν δείξει
ότι τα παχύσαρκα ή υπέρβαρα παιδιά καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες
λίπους.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 14 Απριλίου 2014
Ταχύτητα:
120΄ λ. τ. λ.
Ώρα: 3.45 μ. μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 120΄
Κείμενο α΄ ( 3΄)
Οι ΗΠΑ υπέγραψαν νομοσχέδιο ανάκαμψης και ανάπτυξης της οικονομίας
μετά από την κρίση που υπέστη η χώρα στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Αυτό μάλιστα το νομοσχέδιο θα έχειως επίκεντρο τις επενδύσεις.
Είναι γνωστό πως όχι μόνο η οικονομία των ΗΠΑ αλλά και όλες οι
οικονομίες όλων των χωρών θα πρέπει να στηρίζουν την ανάπτυξή τους
στις επενδύσεις. Οι ΗΠΑ βέβαια έχουν μεγάλο ιστορικό σε αυτόν τον
τομέα. Παρά δε τη μεγάλη ανάπτυξη που είχαν στις επενδύσεις άγγιξε και
αυτές η οικονομική κρίση. Ή μάλλον από τιςΗΠΑ ξεκίνησε. Φυσικά όταν
μια χώρα είναι αυτάρκης και στηρίζεται σε δικά της κεφάλαια δεν νιώθει και
τόσο πολύ μιαν οικονομική κρίση. Την αφήνει να περάσει και απλά στο
πέρασμά της παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να μη ξανασυμβεί
σύντομα το ίδιο πράγμα. Τέτοιες χώρες όπως είναι οι ΗΠΑ, ανάμεσα στο
τεράστιο μέγεθος του πληθυσμού τους έχουν συνηθίσει να έχουν και τη
φτωχή οικονομικά τάξη που όμως έχει και αυτή κάποια προνόμια.
Από το 2008 ήταν ξεκάθαρο ότι η οικονομία των ΗΠΑ δεν θα μπορούσε
εύκολα να ανασυρθεί από την ύφεση απλά με τη μείωση των επιτοκίων
όπως μερικοί πίστευαν. Η βασική ιδέα τότε ήταν να στηριχθεί προσωρινά
η οικονομία με άμεσες κρατικές επενδύσεις και μειωμένους φόρους. Αυτό
θα γινόταν και με την παροχή βοηθημάτων ώστε να ενισχυθούν τα
εισοδήματα των νοικοκυριών. Εκείνοι που διαφωνούσαν υποστήριζαν
πως με αυτήν την πολιτική θα υπήρχε αύξηση στα ελλείμματα του κράτους
με αποτέλεσμα να αυξηθεί και το κόστος δανεισμού. Θα εκτόπιζε τότε
τον ιδιωτικό τομέα, πράγμα που συμβαίνει όταν η απασχόληση είναι
σχεδόν πλήρης.
Η ορθότητα της πολιτικής των ΗΠΑ επιβεβαιώνεται σήμερα συνεχώς από
τα αποτελέσματα των πολιτικών των Ευρωπαϊκών χωρών. Τα σκληρά
μέτρα λιτότητας που εφάρμοσαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι
μόνο δεν έφεραν ανάπτυξη στην οικονομία, αλλά οδήγησαν και σε μια
άνιση και ασθενική ανάκαμψη. Η αυστηρή λιτότητα στην Ευρωζώνη
έπληξε ακόμα περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα στην κρίση χρέους.
Τα οικονομικά μέτρα που παίρνονται από τις διάφορες χώρες και κυρίως
σε περιόδους οικονομικής κρίσης, θα πρέπει πρώτα να απευθύνονται
στο βάθος της συγκεκριμένης ύφεσης. Όταν το βάθος της ύφεσης είναι
πολύ μεγάλο, δηλαδή όταν δεν υπάρχουν χρήματα δεν θα πρέπει ο λαός
να αφήνεται να δυστυχήσει.
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