ΚΥΒΔΡΝΗΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ ΣΤΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Τατύτητα: 90 λ.τ.λ.
Ημερομηνία: 1 Ιοσλίοσ 2015
Ώρα: 4.00 μ.μ.
Γιάρκεια Υπαγόρεσσης/Αποστενογράυησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο ( β) 2΄
Τειηθά ε αλζξσπόηεηα ζα ρξεηαζηεί λα βάιεη πνιιά αθόκα πηάηα ζην ηξαπέδη.
Αλαηξέπνληαο πξνεγνύκελεο εθηηκήζεηο, νη νπνίεο πξνέβιεπαλ ζηαζεξνπνίεζε
ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ γύξσ ζηα κέζα ηνπ αηώλα, λέα κειέηε ηνπ
Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ Εζλώλ εθηηκά όηη νη θάηνηθνη ηνπ πιαλήηε ζα ζπλερίζνπλ λα
απμάλνληαη θαη κάιινλ ζα θηάζνπλ ηα 13 δηζεθαηνκκύξηα κέρξη ην 2100.
Η κειέηε είλαη ε πξώηε ηνπ είδνπο ηεο πνπ εθαξκόδεη ζύγρξνλεο κεζόδνπο
ζηαηηζηηθήο αληί λα βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο εηδηθώλ γηα ηελ πνξεία ηεο
γελλεηηθόηεηαο
θαη
ηεο
ζλεζηκόηεηαο
ζην
κέιινλ.
Η λέα κέζνδνο βαζίζηεθε ζε ζηαηηζηηθέο εμηζώζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ πσο ν
ξπζκόο γελλήζεσλ αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ζε θάζε ρώξα.
Οη ζπληάθηεο ηεο λέαο κειέηεο αλαγλσξίδνπλ σζηόζν, παξά ηεβειηίσζε ησλ
εθηηκήζεσλ, πσο θαλείο δελ κπνξεί λα είλαη απόιπηα ζίγνπξνο όηη ν ξπζκόο
γελλήζεσλ δελ ζα αιιάμεη απόηνκα ιόγσ κεηαβνιώλ ζε θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό
επίπεδν
ή
ιόγσ
πνιέκσλ
θαη
αζζελεηώλ.
Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πηζαλόηαηα ζα ιεθζνύλ ππόςε ζε κειινληηθέο
έξεπλεο πνπ πξνβιέπνπλ ηα κειινληηθά επίπεδα ξύπαλζεο, εθηηκνύλ ηηο αλάγθεο
ζε ππνδνκέο όπσο ηα ζρνιεία, ή πξνβιέπνπλ νηθνλνκηθέο ηάζεηο πνπ εμαξηώληαη
από
ηελ
απμνκείσζε
ηνπ
πιεζπζκνύ.

ΚΥΒΔΡΝΗΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ ΣΤΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Τατύτητα: 90 λ.τ.λ.
Ημερομηνία: 1 Ιοσλίοσ 2015
Ώρα: 4.00 μ.μ.
Γιάρκεια Υπαγόρεσσης/Αποστενογράυησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο ( β) 2΄
Τειηθά ε αλζξσπόηεηα ζα ρξεηαζηεί λα βάιεη πνιιά αθόκα πηάηα ζην ηξαπέδη.
Αλαηξέπνληαο πξνεγνύκελεο εθηηκήζεηο, νη νπνίεο πξνέβιεπαλ ζηαζεξνπνίεζε
ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ γύξσ ζηα κέζα ηνπ αηώλα, λέα κειέηε ηνπ
Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ Εζλώλ εθηηκά όηη νη θάηνηθνη ηνπ πιαλήηε ζα ζπλερίζνπλ λα
απμάλνληαη θαη κάιινλ ζα θηάζνπλ ηα 13 δηζεθαηνκκύξηα κέρξη ην 2100.
Η κειέηε είλαη ε πξώηε ηνπ είδνπο ηεο πνπ εθαξκόδεη ζύγρξνλεο κεζόδνπο
ζηαηηζηηθήο αληί λα βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο εηδηθώλ γηα ηελ πνξεία ηεο
γελλεηηθόηεηαο
θαη
ηεο
ζλεζηκόηεηαο
ζην
κέιινλ.
Η λέα κέζνδνο βαζίζηεθε ζε ζηαηηζηηθέο εμηζώζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ πσο ν
ξπζκόο γελλήζεσλ αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ζε θάζε ρώξα.
Οη ζπληάθηεο ηεο λέαο κειέηεο αλαγλσξίδνπλ σζηόζν, παξά ηεβειηίσζε ησλ
εθηηκήζεσλ, πσο θαλείο δελ κπνξεί λα είλαη απόιπηα ζίγνπξνο όηη ν ξπζκόο
γελλήζεσλ δελ ζα αιιάμεη απόηνκα ιόγσ κεηαβνιώλ ζε θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό
επίπεδν
ή
ιόγσ
πνιέκσλ
θαη
αζζελεηώλ.
Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πηζαλόηαηα ζα ιεθζνύλ ππόςε ζε κειινληηθέο
έξεπλεο πνπ πξνβιέπνπλ ηα κειινληηθά επίπεδα ξύπαλζεο, εθηηκνύλ ηηο αλάγθεο
ζε ππνδνκέο όπσο ηα ζρνιεία, ή πξνβιέπνπλ νηθνλνκηθέο ηάζεηο πνπ εμαξηώληαη
από
ηελ
απμνκείσζε
ηνπ
πιεζπζκνύ.

ΚΥΒΔΡΝΗΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ ΣΤΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Τατύτητα: 90 λ.τ.λ.
Ημερομηνία: 1 Ιοσλίοσ 2015
Ώρα: 4.00 μ.μ.
Γιάρκεια Υπαγόρεσσης/Αποστενογράυησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο ( α) 3΄
Η Υπνπξγόο Εξγαζίαο αλαθνίλωζε πξόζθαηα ηα ηξία επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα
απαζρόιεζεο. Τα δύν αθνξνύλ ζηελ απαζρόιεζε πηπρηνύρωλ θαη απνθνίηωλ
Μέζεο Εθπαίδεπζεο γηα έμη κήλεο θαη ζα πινπνηεζνύλ από ηελ Αξρή Αλάπηπμεο
Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ. Τν ηξίην αθνξά ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ θαη ζα πινπνηεζεί από ην Γξαθείν Εξγαζίαο.
Σε ό,ηη αθνξά ζην ζρέδην γηα ηνπο πηπρηνύρνπο, ε Υπνπξγόο Εξγαζίαο είπε όηη ην
επίδνκα θαηάξηηζεο είλαη 500 επξώ ην κήλα γηα έμη κήλεο θαη έρεη ζηόρν λα δώζεη
ηε δπλαηόηεηα ζηνπο πηπρηνύρνπο λα απνθηήζνπλ εξγαζηαθή πείξα θαη λα
εκπινπηίζνπλ ην βηνγξαθηθό ηνπο. Αλέθεξε, επίζεο, όηη κε βάζε ηα ζηνηρεία από
πξνεγνύκελεο πινπνηήζεηο ηδίωλ ζρεδίωλ, θαίλεηαη όηη ην 50% απηώλ πνπ
εληάρζεθαλ ζηα ζρέδηα έρνπλ πξνζιεθζεί
πξνζιήθζεθαλ γηα πξαθηηθή εμάζθεζε.

ζηηο

επηρεηξήζεηο

ζηηο

νπνίεο

Σην δεύηεξν ζρέδην πξνζθέξεηαη ε ίδηα επηδόηεζε, γηα ηελ ίδηα πεξίνδν θαη ζε απηό
κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ νη απόθνηηνη Λπθείνπ ή Τερληθήο Σρνιήο.
Τν ηξίην ζρέδην απεπζύλεηαη ζην ιηαληθό εκπόξην θαη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνπ
εξγνδνηνύλ κέρξη ηέζζεξηο ππαιιήινπο, θαη ζα επηδνηείηαη ην 60% ηνπ κηζζνινγηθνύ
θόζηνπο είηε ε εξγνδόηεζε αθνξά πιήξε είηε κεξηθή απαζρόιεζε.
Σε εξώηεζε, θαηά πόζνλ ε εμαγγειία ηνπ ηξίηνπ ζρεδίνπ ζηνρεύεη ζε ζηήξημε ηωλ
κηθξνκεζαίωλ επηρεηξήζεωλ, ιόγω ηεο επέθηαζεο ηνπ ωξαξίνπ ηωλ θαηαζηεκάηωλ,
ε Υπνπξγόο Εξγαζίαο αλέθεξε πωο ην ζρέδην πξνθεξύρζεθε γηα πξώηε θνξά ην
2013 θαη εκπίπηεη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Κπβέξλεζεο λα βνεζήζεη ηηο κηθξέο
επηρεηξήζεηο, ώζηε λα κπνξέζνπλ, κε ρακειό θόζηνο, λα εξγνδνηήζνπλ έλαλ λέν
ππάιιειν.
Τν ζρέδην γηα ην ιηαληθό εκπόξην ζα πινπνηεζεί από ην Τκήκα Εξγαζίαο θαη νη
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνηείλνληαη ζηα επαξρηαθά γξαθεία ηνπ ηκήκαηνο
εξγαζίαο. 

ΚΥΒΔΡΝΗΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ ΣΤΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία:
2 Ιοσλίοσ 2015
Τατύτητα: 100΄ λ. τ. λ.
Ώρα: 3. 45 μ. μ.
Γιάρκεια Υπαγόρεσσης / Αποστενογράυησης: 3΄ + 2΄ / 100΄
Κείμενο: ( β΄ ) 2΄
Με ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο πνπ έρεη πξνλνήζεη λα εληάμεη ζηε λέα Κνηλνηηθή Οδεγία
όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή, παξνπζίαζε θαη πώιεζε πξνϊόληωλ θαπλνύ, ε
Επξωπαϊθή Έλωζε εληζρύεη ηηο πνιύρξνλεο πξνζπάζεηέο ηεο θαηά ηνπ
θαπλίζκαηνο.
Σηνρεύνληαο ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο, ώζηε λα κελ μεθηλήζνπλ πνηέ ην θάπληζκα θαη
ιεηηνπξγώληαο ηελ ίδηα ώξα απνηξεπηηθά γηα ηνπο θαπληζηέο, εηζάγεη θαηλνηόκα
ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ηα θαπληθά πξνϊόληα όρη κόλν ιηγόηεξν ειθπζηηθά αιιά
ζνθαξηζηηθά.
Η κεγάιε θαηλνηνκία είλαη νη έγρξωκεο θωηνγξαθίεο πνπ ζα θαιύπηνπλ ην 65% ηεο
επηθάλεηαο ηνπ παθέηνπ θαη ηα πξνεηδνπνηεηηθά κελύκαηα πγείαο πνπ ζα ηηο
ζπλνδεύνπλ. Τν κήλπκα όηη ην θάπληζκα πξνθαιεί πνιιέο ζνβαξέο αζζέλεηεο
δελ ζα απνηειεί απιά κηα ιεθηηθή πξνεηδνπνίεζε, ηελ νπνία νη πεξηζζόηεξνη ίζωο
πξνζπεξλνύλ ή δελ ηεο δίλνπλ ζεκαζία. Απηή ηε θνξά ζα ζπλνδεύεηαη θαη κε
θωηνγξαθίεο, ηδηαίηεξα ζνθαξηζηηθέο, ηηο νπνίεο θαλείο δελ ζα κπνξεί λα αγλνήζεη.
Οη πξόλνηεο ηεο Οδεγίαο απηήο ζα πξέπεη λα ελζωκαηωζνύλ ζην εζληθό Δίθαην. Τν
Υπνπξγείν Υγείαο έρεη ήδε μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο ελαξκόληζεο- κέρξη ηηο 20
Μαΐνπ 2016, εκεξνκελία πνπ ζα εθαξκόδεηαη ε λνκνζεζία.
Με ηε λέα Οδεγία θαζνξίδεηαη επίζεο ε πεξηεθηηθόηεηα θαζώο θαη δηάθνξεο άιιεο
απαγνξεύζεηο γηα ρξήζε δηαθόξωλ νπζηώλ, όπωο αξώκαηα, γεύζεηο θαη άιια.

ΚΥΒΔΡΝΗΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ ΣΤΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία:
2 Ιοσλίοσ 2015
Τατύτητα: 100΄ λ. τ. λ.
Ώρα: 3. 45 μ. μ.
Γιάρκεια Υπαγόρεσσης / Αποστενογράυησης: 3΄ + 2΄ / 100΄
Κείμενο: ( α΄ ) 3΄
Μηιώληαο πξόζθαηα ζε εθδήισζε, ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ πξνέβε ζε κηα
αλαζθόπεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξννπηηθώλ ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο.
Φαξαθηήξηζε ηελ πξόνδν πνπ ζεκεηώλεη ε θππξηαθή νηθνλνκία σο κηα «ηζηνξία
επηηπρίαο» πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Σεκείσζε, επίζεο, όηη νη κεγάινη θίλδπλνη γηα
ηελ νηθνλνκία αλήθνπλ ζην παξειζόλ θαη ε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο βξίζθεηαη ζε
θαιό δξόκν πξνο ηελ αλάθακςε.
Ο Υπνπξγόο αλέθεξε όηη ε Κύπξνο έρεη θαηαγξάςεη έλα ζεηηθό ξπζκό αλάπηπμεο
θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2015 κεηά από 14 ζπλαπηά ηξίκελα βαζηάο ύθεζεο, θαη
πξόζζεζε όηη απηή είλαη κηα ζεκαληηθή εμέιημε πνπ επηβεβαηώλεη ηηο ζεηηθέο
πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο καο.
Είπε, επίζεο, όηη κηα εμίζνπ ζεηηθή εμέιημε πνπ επηβεβαηώλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
αμηνπηζηίαο θαη ηεο εκπηζηνζύλεο πξνο ηελ θππξηαθή νηθνλνκία είλαη ε πιήξεο
άξζε ησλ πεξηνξηζκώλ ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ θαζώο θαη ε πξόζθαηε έθδνζε
νκνιόγσλ από ηελ Κύπξν.
Η Κππξηαθή νηθνλνκία, πξόζζεζε, θάλεη βήκαηα πξνο ηελ αλάθακςε, ε νπνία είλαη
αθόκε ζε πξώηκν ζηάδην θαη παξακέλεη εύζξαπζηε θαη δελ έρεη αθόκε απνθηήζεη ηε
δπλακηθή πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Πξέπεη, είπε, λα ζπλερίζνπκε ηελ πξνζπάζεηα θαη λα απέρνπκε από ηε ιήςε
απνθάζεσλ, πνπ κόλν ζηόρν ζα έρνπλ λα βάινπλ εκπόδηα ζηελ πνξεία πξνο ηελ
αλάθακςε.
Αλαθεξόκελνο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα, ν Υπνπξγόο είπε όηη
θακία νηθνλνκία δελ κπνξεί λα αλαθάκςεη θαη λα αλαπηπρζεί ρσξίο ηελ πγηή θαη
ζσζηή
ιεηηνπξγία
ηνπ
ηξαπεδηθνύ
ηνκέα.
Θεσξώ, αλέθεξε, όηη είλαη απαξάδεθην ην όηη, αθόκε θαη ζήκεξα, νη ηξάπεδεο
θιείλνπλ ηηο πόξηεο ηνπο ζηνπο πειάηεο ζηηο 1.30 κεηά ην κεζεκέξη θαη όινη ζα
πξέπεη λα πεξηκέλνπκε πεξηζζόηεξα από ηηο ηξάπεδεο.
Η νηθνλνκία καο, είπε, βξίζθεηαη ζε κηα θξίζηκε θακπή θαη πξέπεη λα ζπλερίζνπκε
ζηελ
πνξεία
ηεο
κεηαξξύζκηζεο
θαη
ηεο
αλάθακςεο.
Τέινο, αλέθεξε, όηη ζέιεη λα είλαη αηζηόδνμνο, αιιά ζα πξέπεη επίζεο λα αλεζπρνύκε
γηαηί θαηαγξάθνπκε ζπκπεξηθνξέο πνπ δείρλνπλ όηη δελ έρνπκε κάζεη από ηα ιάζε
καο.

