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H Allianz αναγκάστηκε να επιστρέψει εκατοντάδες 
χιλιάδες δολάρια γιατί παραπλάνησε πελάτες
ΗΑσφαλιστική εταιρεία Allianz είναι ανα-

γκασµένη να αποπληρώσει εκατοντάδες 
χιλιάδες δολάρια, αφού βρέθηκε να µην 
τους έχει ενηµερώσει για αλλαγές στην πο-

λιτική των συµβολαίων της. Ένα παράδειγµα µε 
θύµα αυτής της παραπλάνησης είναι και η Μέλανι 
Ρουµπόλ η οποία έχει τρία σκυλιά. Το γηραιότερο 
είναι οκτώ ετών. Η ηλικία του σκυλιού το τοποθε-
τεί πάνω από την ηλικιακή οµάδα για την οποία, 
η  Petplan, µια ασφαλιστική εταιρεία κατοικίδιων 
ζώων που συνδέεται µε την Allianz, θα όφειλε να  
καλύψει όλα τα έξοδα από τις επισκέψεις στον κτη-
νίατρο.  Αυτό συµβαίνει παρά τη διαφήµιση στην 
ιστοσελίδα και την πολιτική της ασφαλιστικής που 

ισχυριζόταν ότι το 100 τοις εκατό του κόστους θα 
καλυφθεί. Η κ Ρουµπόλ έχει ασφαλισµένα όλα τα 
κατοικίδια ζώα της από νεαρή ηλικία, και επέλε-
ξε το ασφαλιστήριο Petplan επειδή θα κάλυπτε το 
κόστος των εξόδων του κτηνίατρου σε περίπτωση 
τραυµατισµού ή ασθένειας. Το ASIC διαπίστωσε 
ότι η  Petplan παρέλειψε να ενηµερώσει τους πε-
λάτες της για την αύξηση του κόστους της ασφάλει-
ας, καθώς αύξησε την συµµετοχή του ασφαλισµέ-
νου ανάλογα µε την ηλικία του κατοικίδιου ζώου 
καλύπτωντας µόνο το 65 τοις εκατό των εξόδων 
στον κτηνίατρο. Η κα Ρουµπόλ είναι ένας από τους 
740 πελάτες που θα λάβουν τώρα µερίδιό από τα  
231.000 δολάρια της αποζηµίωσης.

Ανανέωση 
διπλώµατος
οδήγησης 
µε ένα «κλικ»

Από χθες, οι πολίτες της ΝΝΟ µπο-
ρούν να ανανεώσουν τις άδειες οδή-
γησης τους µε το πάτηµα ενός κου-
µπιού, καθώς ξεκίνησε η λειτουργία 
της online υπηρεσίας ανανέωσης 
αδειών µέσω υπηρεσίας web. Ο Πο-
λιτειακός Υπουργός Οικονοµικών, 
Ντοµινικ Περοτέ ανακοίνωσε τη νέα 
ψηφιακή υπηρεσία χθες. «Μια από 
τις βασικές προτεραιότητες αυτής 
της κυβέρνησης ήταν να βελτιώσου-
µε τις υπηρεσίες, και αυτή είναι µία 
ακόµη ψηφιακή πρωτοβουλία που 
πρόκειται να βοηθήσει τους πολίτες 
της Νέας Νότιας Ουαλίας να εξοι-
κονοµήσουν περισσότερο χρόνο 
και να κάνει τη ζωή τους λίγο πιο 
εύκολη,» είπε ο κ Περοτέ. «Η ανα-
νέωση της άδειας όταν γίνεται αυτο-
προσώπως σε ένα κατάστηµα είναι 
ήδη γρήγορη και εύκολη αλλά τώρα 
εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα 
έχουν επίσης τη δυνατότητα ανανέ-
ωσης των αδειών τους µε το πάτηµα 
ενός κουµπιού, όταν και όπου τους 
βολεύει.» Προηγουµένως όλες οι 
άδειες οδήγησης ΝΝΟ έπρεπε να 
ανανεωθουν αυτοπροσώπως. Με τη 
νέα υπηρεσία, οι πελάτες θα είναι 
σε θέση να ανανεώσουν την άδειά 
τους έως 5 ετη και να χρησιµοποι-
ήσουν την υπάρχουσα φωτογραφία 
τους. Η νέα άδεια θα σταλεί µε το 
ταχυδροµείο εντός 10 εργάσιµων 
ηµερών, ενώ οι πολίτες θα λαµβά-
νουν άµεσα σε ηλεκτρονική µορφή 
που θα εκτυπώνουν µια προσωρινή 
άδεια. Για να εξασφαλιστεί η ασφά-
λεια στους δρόµους οι ανανεώσεις 
της άδειας οδήγησης µέσω διαδι-
κτύου δεν θα είναι διαθέσιµη για 
ορισµένες άδειες, για παράδειγµα, 
εάν απαιτείται ιατρική εκτίµηση.

Καμπανάκι για την πιστοληπτική 
ικανότητα της Αυστραλίας

Η Κακοποίηση Ηλικιωμένων και 
η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας

Μια από τις κορυφαίες δεξαµενές σκέ-
ψεις γύρω από την οικονοµία κρούει 
τον κώδωνα του κινδύνου για την Αυ-
στραλία καθώς υποστηρίζει ότι πιστο-
ληπτική ικανότητα ΑΑΑ της Αυστραλί-
ας ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο, 
αν δεν γίνουν σοβαρές αλλαγές στην 
κατεύθυνση της διόρθωσης του προ-
ϋπολογισµού. Η επιτροπή για την οι-
κονοµική ανάπτυξη της Αυστραλίας 
(CEDA) θεωρεί πλέον πιο πιθανή την 
προοπτική υποβάθµισης της πιστο-
ληπτικής ικανότητας της Αυστραλίας, 
µετά την ανάλυση των οικονοµικών 
σχεδίων µε τα οποία Συνασπισµός και 
Εργατικοί θεωρούν ότι θα επιστρέψει ο 
προϋπολογισµός σε πλεόνασµα. Τρεις 
εβδοµάδες πριµ από τις εκλογές, ο δι-
ευθύνων σύµβουλος της CEDA του, 
καθηγητής Stephen Martin, ανέφερε 
ότι η αξιολόγηση ΑΑΑ είναι επισφα-
λής, εκτός αν τα δύο µεγάλα κόµµατα 

παρουσιάσουν βιώσιµα σχέδια για την 
ανάπτυξη για τα επόµενα τέσσερα χρό-
νια. «∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι 
αν συνεχίσουµε όπως τώρα ότι οι οίκοι 
αξιολόγησης που θα εξετάσουν την πι-
στοληπτική ικανότητα της Αυστραλίας 
θα θεωρήσουν ότι δεν γίνεται σοβαρή 
προσπάθεια για να επιστρέψει ο προ-
ϋπολογισµός σε πλεόνασµα. ∆εν έχει 
σηµασία ποια θα είναι η Κυβέρνηση. 
Όποια και να είναι θα πρέπει να πάρει 

σκληρές αποφάσεις”, είπε ο καθηγητής 
Μάρτιν. Η έκθεση αναφέρει επίσης 
ότι οι πολιτικές για την διόρθωση του 
προϋπολογισµού απαιτείται να έχουν 
την ευρεία υποστήριξη των πολιτών 
και προέτρεψε να γίνει  διακοµµατική 
προσέγγιση στην οικονοµία  έτσι ώστε 
τα µέτρα που θα παρθούν από µία κυ-
βέρνηση να µην ανατραπούν από την 
αλλαγή της. Η έκθεση, µε τίτλο “Το οι-
κονοµικό µέλλον της Αυστραλίας: µια 
ατζέντα για την ανάπτυξη», σκιαγραφεί 
τις πολιτικές προτεραιότητες σε 10 βα-
σικούς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων 
της καινοτοµίας, του ανταγωνισµού, 
της εκπαίδευση, των εργασιακών σχέ-
σεων, και της κλιµατικής αλλαγής. «∆εν 
υπάρχει καµία αµφιβολία ότι εξακο-
λουθεί να απαιτείται µια ουσιαστική 
συζήτηση γύρω από τη φορολογική µε-
ταρρύθµιση», δήλωσε, επίσης, ο καθη-
γητής Μάρτιν.

Η Αυστραλία παρουσιάζει ραγδαία γήρανση του πληθυσµού 
της και µε αυτό αυξάνονται ενδεχοµένως τα ποσοστά της 
κακοποίησης ηλικιωµένων. Πώς ανταποκρίνονται οι νόµοι 
της  Αυστραλίας στην κακοποίηση των ηλικιωµένων και 
πώς µπορούν να προστατευθούν καλύτερα οι ηλικιωµένοι 
Αυστραλοί; Αυτό είναι ένα ερώτηµα που εξετάζεται επί του 
παρόντος από την Επιτροπή Μεταρρύθµισης της Αυστραλίας 
Νοµοθεσίας (Australian Law Reform Commission - ALRC). 
Η κακοποίηση ηλικιωµένων µπορεί να είναι σωµατική, σε-
ξουαλική, ψυχολογική ή οικονοµική. Μια έκθεση του 2016 
από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Οικογενειακών Μελετών 
(Australian Institute of Family Studies) δείχνει ότι η πιο 
κοινή µορφή κακοποίησης είναι η οικονοµική και διαπράτ-
τεται από µέλη της οικογένειας, για παράδειγµα, όπου τα 
ενήλικα παιδιά επωφελούνται από τους ηλικιωµένους γονείς 
τους για να έχουν πρόσβαση στο σπίτι τους ή τις αποταµιεύ-
σεις τους για δική τους χρήση και όφελος. Οι γυναίκες µεγα-
λύτερης ηλικίας είναι τα πιο κοινά θύµατα οικονοµικής εκµε-
τάλλευσης και είναι επίσης το πιο επιρρεπή σε οικογενειακή 
βία. Ηλικιωµένοι από µη-αγγλόφωνο περιβάλλον µπορεί να 
είναι πιο ευάλωτοι στην κακοποίηση ηλικιωµένων ως απο-
τέλεσµα του να µη µιλούν άπταιστα αγγλικά ή δεν είναι σε 
θέση να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ή υπηρεσίες. Για 

µετανάστες που έχουν αφιχθεί πρόσφατα αυτό µπορεί να 
επιδεινωθεί από την απώλεια των άτυπων δικτύων υποστή-
ριξης. Μπορεί επίσης να υπάρχουν πολιτιστικοί παράγοντες 
που επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο η κακοποίησης των 
ηλικιωµένων γίνεται αντιληπτή και αντιµετωπίζεται σε δια-
φορετικές κοινότητες.
Για να εξετάσει πώς οι νόµοι της Κοινοπολιτείας µπορεί να 
προστατεύσουν καλύτερα τους ηλικιωµένους Αυστραλούς, 
η ALRC εξετάζει τη νοµοθεσία στους τοµείς των χρηµατο-
πιστωτικών ιδρυµάτων, συνταξιοδότησης, την κοινωνική 
ασφάλιση, φροντίδα ηλικιωµένων και την υγεία – πραγµα-
τοποιώντας διαβουλεύσεις γύρω στην Αυστραλία µε οργα-
νώσεις και άτοµα που εργάζονται σε αυτούς τους τοµείς. Η 
ALRC είναι ιδιαίτερα πρόθυµη να ακούσει απόψεις από την 
κοινότητά σας σχετικά µε την κακοποίηση ηλικιωµένων. Εάν 
έχετε βιώσει ή υπήρξατε µάρτυρες σε κακοποίηση ηλικιωµέ-
νων, µπορείτε να στείλετε την ιστορία σας µε ηλεκτρονική 
αλληλογραφία (email) στο elder_abuse@alrc.gov.au ήτηλε-
φωνήστε στο (02) 8238 6300. Η ALRC θα δηµοσιεύσει το  
Έγγραφο για τα Θέµατα της Κακοποίηση Ηλικιωµένων (Elder 
Abuse Issues Paper), στις 15 Ιουνίου το 2016, µπορείτε να 
το δείτε δωρεάν να ή να το κατεβάσετε από το- www.alrc.
gov.au/publications/elder-abuse




