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Τέλος τα επιδόματα στους πολίτες 
που κάνουν μακροχρόνιες διακοπές

Τέλος, στις μακροχρόνιες 
διακοπές στην Ελλάδα ή 
σε άλλες χώρες, βάζει ο 

προϋπολογισμός της αυστραλι-
ανής κυβέρνησης για το νέο οι-
κονομικό έτος. Από την 1η Ια-
νουαρίου του 2013, η αρμόδια 
υπηρεσία Centrelink θα περι-
κόπτει τα κοινωνικά επιδόματα 
των Αυστραλών πολιτών, που 
θα διαμένουν στο εξωτερικό 
πάνω από έξι εβδομάδες.

Πληροφορίες, που διοχέ-
τευσε η κυβέρνηση στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης για να 
προκαταλάβει την κοινή γνώμη 
πριν την κατάθεση του προϋπο-
λογισμού την Τρίτη, αποκαλύ-
πτουν σχέδιο του κοινοπολιτει-
ακού υπουργείου Οικονομικών 
να «βάλει χέρι» στους συνταξι-
ούχους, άνεργους γονείς ανή-
λικων παιδιών, φροντιστές και 
άλλες κατηγορίες πολιτών, που 
συντηρούνται με κοινωνικά 
επιδόματα. Στο σκεπτικό της 
κυβερνητικής απόφασης υπο-
γραμμίζεται ότι, τα μακροχρό-
νια ταξίδια στο εξωτερικό όσων 
λαμβάνουν κοινωνικά επιδό-
ματα δεν πρέπει να επιχορη-
γούνται από τους φορολογου-
μένους. Διευκρινίζεται δε, ότι 
το μέτρο αποφέρει κάποια εκα-
τομμύρια δολάρια, τα οποία θα 
διατεθούν από την κυβέρνηση 
για την παροχή φορολογικών 
ελαφρύνσεων σε άλλες κατηγο-
ρίες πολιτών.

Από το κυβερνητικό «μαχαί-
ρι» εξαιρούνται οι συνταξιούχοι 

που, κατά την εκτίμηση της κυ-
βέρνησης, έχουν εξαγοράσει με 
τους φόρους τους το δικαίωμα 
να ζουν, μετά τη συνταξιοδότη-
σή τους, στη χώρα ή τις χώρες 
που επιλέγουν. Ωστόσο, οι συ-
νταξιούχοι που θα μένουν εκτός 
Αυστραλίας για μεγάλο χρονικό 
διάστημα θα χάνουν την κάρτα 
δωρεάν χρήσης των κρατικών 
συγκοινωνιών και την έκπτωση 
που δικαιούνται για τη χρήση 
τηλεφώνου, ρεύματος, νερού 
και φωταερίου. Επίσης, το κρά-
τος θα διακόπτει την κοινοπολι-
τειακή επιδότηση των κατόχων 
της κάρτας υγείας. Ο προϋπολο-
γισμός θα περιλαμβάνει και ση-
μαντική μείωση των αμυντικών 
δαπανών της χώρας. Ο υπουρ-

γός Άμυνας, Στίβεν Σμιθ, δη-
λώνει, ότι το υπουργείο Άμυνας 
θα συνεισφέρει στην προσπά-
θεια της κυβέρνησης να περιο-
ρίσει τις κρατικές δαπάνες και 
να καταθέσει πλεονασματικό 
προϋπολογισμό, χωρίς να υπο-
βαθμιστούν το αξιόμαχο των 
ενόπλων δυνάμεων και η πα-
ροχή υπηρεσιών στα μέλη των 
αυστραλιανών δυνάμεων, που 
υπηρετούν σε διάφορες χώρες. 

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες 
πληροφορίες, οι αμυντικές δα-
πάνες θα περικοπούν κατά 4 
με 5 δισ. δολάρια Αυστραλίας, 
κονδύλι που θα εξοικονομηθεί 
με την ακύρωση ή την αναβολή 
παραγγελιών εξοπλισμού και 
υλικού.

Eκκληση προς της κυβέρ-
νηση Γκίλαρντ να αυξήσει 
τα επιδόματα ως πρώ-

το βήμα για την καταπολέμη-
ση της φτώχειας, έκανε χθες 
το Αυστραλιανό Συμβούλιο 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, την 
παραμονή της κατάθεσης του 
οικονομικού προϋπολογισμού 
για το 2012-2013. Στον σημε-
ρινό προϋπολογισμό αναμένε-

ται να ανακοινωθεί η μεταφορά 
του επιδόματος ανύπαντρων 
γονέων κάτω από το επίδομα 
Newstart, μόλις το μικρότε-
ρο παιδί κλείσει το όγδοο έτος 
της ηλικίας του. Η κίνηση αυτή 
υπολογίζεται ότι θα εξοικονο-
μήσει στην κυβέρνηση $700 εκ. 
Σύμφωνα με το Αυστραλιανό 
Συμβούλιο Κοινωνικών Υπηρε-
σιών, 100 χιλιάδες ανύπαντροι 

γονείς θα παίρνουν $60 λιγότε-
ρα τη βδομάδα, μετά την αλλαγή 
αυτή. Η Γενική Διευθύντρια του 
Συμβουλίου, Κασάντρα Γκόλντι, 
με επιστολή της προς την πρω-
θυπουργό Τζούλια Γκίλαρντ, 
κάνει έκκληση να αυξηθεί το 
επίδομα Newstart και άλλα επι-
δόματα, ως πρώτο βήμα για την 
θετική αντιμετώπιση της φτώ-
χειας στη χώρα.

Ο αριθμός των γονιών που 
καθυστερούν την απόκτη-
ση περισσότερων παιδιών 

λόγω του υψηλού κόστους παιδικής 
φροντίδας, έχει διπλασιαστεί στα 
τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα 
με έρευνα που έγινε πρόσφατα σε 
παναυστραλιανή κλίμακα.

Την έρευνα διενήργησε ο Αυ-
στραλιανός Οργανισμός Παιδικής 
Φροντίδας (ACA) και σε δείγμα 
800 γονέων το 70% αποκάλυψαν 
ότι καθυστερούν να κάνουν άλλα 
παιδιά επειδή το κόστος παιδικής 

φροντίδας είναι πολύ υψηλό. Το 
ποσοστό αυτό είναι κατά 35% μεγα-
λύτερο απ’ αυτό παρόμοιας έρευνας 
που είχε γίνει το 2010. Επίσης, το 
72% των γονέων είπαν ότι κατα-
φεύγουν σε μέλη της οικογένειάς 
τους για την φροντίδα των παιδιών 
τους, παρά σε κέντρα παιδικής φρο-
ντίδας. Εκπρόσωπος του εν λόγω 
οργανισμού, υποστηρίζει ότι η κυ-
βέρνηση οφείλει - με βάση τα απο-
τελέσματα της έρευνας - να αυξήσει 
το οικογενειακό επίδομα των χαμη-
λόμισθων οικογενειών.  

Βόρεια του Σίδνεϊ, οι αμπε-
λώνες Hunter Valley είναι 
στο επίκεντρο των σχεδίων 

της κυβέρνησης για αναπτυξιακό 
σχεδιασμό ορυχείων. Σύμφωνα 
με τους αμπελουργούς, τα συμφέ-
ροντα εξορύξεων τοποθετούνται 
πάνω από τον οινικό τουρισμό και 
θα επιδιωχθεί η ανακατάταξη προ-
στατευόμενων περιοχών για να 
επιτραπεί η εξόρυξη αερίου.

Οι αμπελουργοί υποστηρίζουν 
ότι η εκμετάλλευση του στρώματος 

του φυσικού αερίου δεν είναι συμ-
βατή με την αμπελουργική δρα-
στηριότητα. Το βόρειο τμήμα της 
Κοιλάδας Hunter χρησιμεύει ως 
παράδειγμα τους. Σύμφωνα με τις 
εταιρείες εξόρυξης, οι δραστηριό-
τητες αυτές επέτρεψαν στην χώρα 
να μην βυθιστεί σε ύφεση. Άλλες 
αμπελουργικές περιοχές της Αυ-
στραλίας που θα μπορούσε να θι-
γούν από τα έργα εξόρυξης, είναι 
η Barrossa Valley και η McLaren 
Vale στη Νότια Αυστραλία.

Η αυστραλιανή αεροπορική 
εταιρεία Qantas ανακοίνω-
σε ότι θα καθυστερήσει την 

παραλαβή νέων αεροσκαφών τύ-
που Α380s έως το 2018, σε μια 
προσπάθεια να περιορίσει τις δα-
πάνες της από 2,3 δισεκατομμύρια 
δολάρια σε 1,9 δισ. Παράλληλα, 
η Qantas αναμένεται να προβεί 
σε νέες μαζικές απολύσεις ενώ θα 
αυξήσει τα δρομολόγια της προς 
τις ανατολικές πολιτείες της χώρας 
σε μια προσπάθεια να πλήξει την 
ανταγωνιστική αεροπορική εταιρία 
Virgin Blue.

Η Αποθεματική Τράπεζα αναθε-
ώρησε τις προβλέψεις της για το 
ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας 
παρατηρώντας πως «η οικονομία 

εξασθενεί». Δεν είναι τυχαίο πως 
τις τελευταίες μέρες έχουν ανακοι-
νωθεί οι μαζικές απολύσεις χιλιά-
δων εργαζομένων. Πιο αναλυτικά:
aΘα καταργηθούν 4.200 θέσεις 
δημοσίων υπαλλήλων σε μια προ-
σπάθεια ο πολιτειακός προϋπολο-
γισμός να γίνει πλεονασματικός.
aΗ τράπεζα ΑΝΖ θα μειώσει κατά 
600 άτομα το προσωπικό της στα 
Ντόκλαντς.
aΗ Qantas θα καταργήσει 400 
θέσεις στο αεροδρόμιο Τάλαμαριν 
της Μελβούρνης.
aΗ βιομηχανία αυτοκινήτων Toy-
ota απέλυσε 350 εργαζομένους της.
a Η εταιρεία 1st Fleet μείωσε κατά 
150 άτομα το προσωπικό της, η 
SPC απέλυσε 150 και η Heinz 149.

O υπουργός οικονομικών κ. Γουέιν Σουάν

Δεν κάνουν παιδιά 
λόγω του υψηλού κόστους 
παιδικής φροντίδας

Οι αμπελουργοί διαμαρτύρονται 
για την ανάπτυξη ορυχείων

Η Qantas καθυστερεί μέχρι το 2018
την παραλαβή νέων αεροσκαφών Α380

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Την αύξηση των επιδομάτων ζητά 
το Αυστραλιανό Συμβούλιο Κοινωνικών Υπηρεσιών


