
TUESDAY 27 MARCH 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ2 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Ε κατομμύρια εργαζόμενοι χάνουν 
το δικαίωμα συνταξιοδότησης 
ή δεν είναι σε θέση να εξασφα-
λίσουν μια αξιοπρεπή σύνταξη, 

προκαλώντας εκκλήσεις για την πλήρη 
αναθεώρηση του συστήματος.
Η κάλυψη του συστήματος συνταξιοδότη-
σης υπονομεύεται από τα εξής: 
- Την άνοδο της περιστασιακής εργασίας, 
με όλο και μεγαλύτερο αριθμό εργαζομέ-
νων να μην ταξινομούνται ως μισθωτοί 
και, συνεπώς, να μη δικαιούνται υπο-
χρεωτική συνταξιοδότηση, χρηματοδο-
τούμενη από τους εργοδότες.
- Οι εργαζόμενοι χάνουν δισεκατομμύρια 
δολάρια αποταμιεύσεων για τη συνταξιο-
δότησή τους λόγω απλήρωτης εργασίας.
-Σημαντικό κομμάτι του εργατικού δυ-
ναμικού απασχολείται σε χαμηλόμισθες 
εργασίες ή σε εργασίες χωρίς ασφάλιση 
και δεν συγκεντρώνουν επαρκή ποσά σε 
αποταμιεύσεις για τη συνταξιοδότησή 
τους. Σύμφωνα με τον νόμο, οι εργοδό-
τες στην Αυστραλία πρέπει να πληρώ-
νουν εισφορές για τη σύνταξη οποιουδή-

ποτε εργαζόμενου αμείβεται με πάνω από 
$ 450 τον μήνα. Όμως, 1 εκατομμύριο 
εργαζόμενοι στην Αυστραλία δεν ταξινο-
μούνται ως υπάλληλοι αλλά ως ανεξάρ-
τητοι συνεργάτες κι έτσι, ως επί το πλεί-
στον, δεν δικαιούνται την υποχρεωτική 
συνταξιοδότηση. Ο αριθμός των ατόμων 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του υποχρεωτικού συστήματος συντα-
ξιοδότησης αυξάνεται με την ανάπτυξη 
νέων μεθόδων απασχόλησης όπως αυτό 
των Deliveroo και Uber, εταιρείες που 
στήνουν τις επιχειρήσεις τους ως «πά-
ροχοι υπηρεσιών σε τρίτους», δηλαδή 
συνδέουν τους «αυτοαπασχολούμενους» 
με τους πελάτες.
«Νομίζω ότι πρόκειται για ένα τεράστιο 
πρόβλημα που θεωρώ ότι προς το πα-
ρόν δεν το  αντιμετωπίζουμε» δήλωσε στο 
Four Corners η αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Sarah Kaine, ειδική στην οικονομία των 
επιχειρήσεων στο Business School του Πα-
νεπιστημίου Τεχνολογίας του Σίδνεϊ.
«Ενώ αυτό μπορεί να μη μας φαίνεται 
προβληματικό τώρα και να μοιάζει ότι 

λειτουργεί, θα μας γυρίσει μπούμερανγκ 
σε πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι χρό-
νια, καθώς οι άνθρωποι που έχουν βασι-
στεί στην ανεξάρτητη εργασία θα πρέπει 
να συνταξιοδοτηθούν. Τότε το κοινωνικό 
ρίσκο που πήραμε, το ότι δεχτήκαμε να 
επιτρέπουμε αυτό το είδος εργασίας, θα 
πρέπει να το πληρώσουν όσοι από εμάς 
πληρώνουν φόρους και όσοι θα φορο-
λογούνται χωρίς να έχουν όμως επαρκή 
σύνταξη».
Το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικών 
Υπηρεσιών, ένα λόμπι για τη διαχείρι-
ση των επενδύσεων και για τα κεφάλαια 
συνταξιοδότησης που διοικούνται από 
τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, ζητά από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση να διεξαγάγει έρευνα σχετικά 
με τις συνέπειες της περιστασιακής εργα-
σίας στο σύστημα συνταξιοδότησης.
«Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους αν-
θρώπους να πέσουν στον γκρεμό» δή-
λωσε η διευθύνουσα σύμβουλος κ. Sally 
Loane.
«Σε μεγάλο βαθμό, επειδή οι εργαζόμενοι σε 
περιστασιακές δουλειές έχουν ταξινομηθεί 
σκόπιμα ως “μη υπάλληλοι”, οι επιχειρη-
ματίες συχνά αποφεύγουν τέτοιες ευθύνες» 
συμπληρώνει η κ. Kaine. Ενδιαφέρον έχει η 
θέση του πρώην πρωθυπουργού και υπουρ-
γού Οικονομικών Paul Keating, ο οποίος δι-
αδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη χάραξη 
και την καθιέρωση του αυστραλιανού συ-
στήματος συνταξιοδότησης.
«Ως εμπνευστής αυτού του συστήματος, 
επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν ήταν ποτέ 
ένα μέτρο πρόνοιας, ήταν πάντοτε ένα συ-
μπληρωματικό μέτρο αποταμίευσης για τη 
μεσαία τάξη της Αυστραλίας, ας πούμε για 
εργαζόμενους που κερδίζουν από 65.000 
έως 130.000 δολάρια. Για τις κατηγορίες 
των εργαζομένων με χαμηλότερα εισοδήμα-
τα, προβλέπεται ότι θα λαμβάνουν ένα ποσό 
από τον προϋπολογισμό».
Ωστόσο, πολλοί εργαζόμενοι δεν λαμ-
βάνουν τις συνταξιοδοτικές παροχές 
που δικαιούνται, λόγω του ευρύτατου 
φαινομένου οι εργοδότες, ιδίως στον το-
μέα των μικρών επιχειρήσεων, να μην 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για 
τις υποχρεωτικές ασφαλιστικές τους ει-
σφορές.

Σε προεκλογική 
τροχιά η Ν.Ν.Ουαλία
Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση της Νέας Νότι-
ας Ουαλίας φαίνεται να μπαίνουν σε τροχιά προ-
εκλογικής εκστρατείας έναν χρόνο πριν από τη 
διεξαγωγή των πολιτειακών  εκλογών.
Οι Εργατικοί διοργάνωσαν μια πλήρη προεκλο-
γική καμπάνια στο προάστιο Penrith του δυτικού 
Σίδνεϊ, με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Luke 
Foley να παρουσιάζει τη θέση του για «σχολεία 
και νοσοκομεία αντί για στάδια», σε μια προσπά-
θεια να κεφαλαιοποιήσει τη δημόσια αντίθεση 
στο κυβερνητικό σχέδιο ύψους 2 δισεκατομμυρί-
ων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ολυμπι-
ακού Σταδίου.
Ωστόσο, τους «προβολείς» κατά τη διάρκεια της 
καμπάνιας αυτής ήταν αναγκασμένος να τους μοι-
ραστεί με την πρωθυπουργό Gladys Berejiklian, η 
οποία βρέθηκε επίσης στο δυτικό Σίδνεϊ και έκα-
νε δηλώσεις στο νοσοκομείο Nepean  – μία μόλις 
ώρα πριν ξεκινήσει η εκδήλωση του Εργατικού 
Κόμματος.
Η πολιτειακή κυβέρνηση δεσμεύτηκε να διοχε-
τεύσει 450 εκατομμύρια δολάρια για το δεύτε-
ρο στάδιο της αναβάθμισης του νοσοκομείου 
Nepean στο Penrith – το πρώτο στάδιο αφορά την 
κατασκευή του κι έχει κόστος 576 εκατομμυρίων 
δολαρίων. Η κ. Berejiklian ανέφερε ότι η τωρινή 
δέσμευση χρηματοδότησης εγγυάται ότι το δεύ-
τερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις 
ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο, το 2023.
«Σήμερα διασφαλίζουμε ότι το δυτικό Σίδνεϊ 
όχι μόνο θα έχει τις υγειονομικές υπηρεσίες 
που χρειάζεται, αλλά και ότι θα υπάρχουν όλοι 
οι κλινικοί γιατροί και οι νοσηλευτές που θα 
υποστηρίζουν αυτές τις υπηρεσίες» δήλωσε η κ. 
Berejiklian.
Ο σχεδιασμός για το δεύτερο στάδιο αναμένεται 
να περιλαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως 
κέντρο αντιμετώπισης του καρκίνου, κέντρο καρ-
διακών παθήσεων και κέντρο παρηγορητικής 
αγωγής. Λίγο περισσότερο από μία ώρα αργό-
τερα, ο κ. Foley ανακοίνωνε τις δεσμεύσεις του 
κόμματός του, των Εργατικών, εάν κερδίσει τις 
επόμενες εκλογές.
Σε μια ομιλία προς τους ψηφοφόρους του κόμμα-
τος, υποσχέθηκε ότι μια ομοσπονδιακή κυβέρνη-
ση των Εργατικών πρόκειται να δαπανήσει 300 
εκατομμύρια δολάρια για την εγκατάσταση κλιμα-
τισμού στα δημόσια σχολεία.
«Οι Εργατικοί θα βάλουν κλιματισμό στις αίθου-
σες των παιδιών» είπε ο κ. Foley. «Οι Φιλελεύ-
θεροι θα βάλουν κλιματισμό στις σουίτες που θα 
έχουν τα καινούρια τους στάδια».
Οι πολιτειακές εκλογές πρόκειται να διεξαχθούν 
στις 23 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Πετάξτε με την Scoot , εξοικονομήστε  
από το εισιτήριο και ξοδέψτε περισσότερα 
στις διακοπές σας στην Ευρώπη!
Τι κοινά έχουν οι ψαγμένοι καταναλωτές, όσοι αγαπούν τα ταξίδια και την εξερεύνηση 
και η Scoot;
Τις καλές τιμές, φυσικά! Αν υπάρχει μια αεροπορική εταιρεία που αγαπά τις καλές 
συμφωνίες, είναι η Scoot. Αυτό το Μάρτιο, η Scoot αφήνει στην άκρη τις υπερτιμη-
μένες τηλεοπτικές διαφημίσεις και αντ ‘αυτού χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό του 
μάρκετινγκ για να προσφέρει στους ταξιδιώτες τις καλύτερες δυνατές τιμές για τα πιο 
μακρινά ταξίδια.
Πόσο μακρινά; Μέχρι την Ευρώπη! Με έναν ακόμη προορισμό στις πτήσεις της Scoot, 
το Βερολίνο, μπορείτε τώρα να πετάξετε στην Αθήνα ή το Βερολίνο με μόλις $319. 
Ναι, τόσο μακριά πήγαμε αυτή τη φορά! Τώρα μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα 
από το αεροπορικό σας εισιτήριο και να τα διαθέσετε για τις διακοπές σας. Έτσι αν 
θέλετε να απολαύσετε την θέα της Ακρόπολης στην Αθήνας ή να δοκιμάσετε τα περί-
φημα λουκάνικα με σάλτσα κάρι του Βερολίνου, αρπάξτε την ευκαιρία και κάντε κρά-
τηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση flyscoot.com/au-flyfar μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018.
Χρειάζεστε περισσότερη έμπνευση; Ελέγξτε τη σελίδα FlyScoot Facebook για έξυπνες 
συμβουλές σχετικά με τον τρόπο που θα πετύχετε την καλύτερη συμφωνία για το ποιο 
οικονομικό ταξίδι. Ή αν νομίζετε ότι ξέρετε τον καλύτερο τρόπο εξοικονόμησης μοιρα-
στείτε τον μαζί μας. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό στη σελίδα της Scoot στο Facebook 
(facebook.com/flyscoot) γράφοντας τις ιδέες σας στα σχόλια και ίσως κερδίσετε ένα 
δωρεάν εισιτήριο προς την Αθήνα ή το Βερολίνο! Ο διαγωνισμός τελειώνει στις 31 
Μαρτίου 2018.

Η περιστασιακή απασχόληση στερεί 
τη σύνταξη από εκατομμύρια Αυστραλούς


