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Απροετοίμαστη η Αυστραλία 
για μια οικονομική κρίση
Η 

Αυστραλία δεν είναι έτοιµη για µια παγκόσµια 
οικονοµική ύφεση, δήλωσε ο πρόεδρος του φο-
ρέα  ανώτερων διευθυντικών στελεχών.
Και τα δύο µεγάλα κόµµατα έχουν υποσχεθεί 

δισεκατοµµύρια δολάρια σε φορολογικές περικοπές 
για άτοµα µε χαµηλό έως µεσαίο εισόδηµα και η κυ-
βέρνηση Τέρνµπουλ θέλει τελικά να καταργήσει το 
37% του φορολογικού συντελεστή. 
Αλλά η Elizabeth Proust, πρόεδρος του Αυστραλια-
νού Ινστιτούτου Ανώτερων ∆ιευθυντικών Στελεχών 
(AICD), δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει πε-
ρισσότερα για την αποπληρωµή του χρέους.
«Είχαµε είκοσι έξι, είκοσι εφτά χρόνια αδιάλειπτης οι-
κονοµικής ανάπτυξης και µερικά από τα στοιχεία στον 
προϋπολογισµό –3% αύξηση κάθε χρόνο, αύξηση του 
ΑΕΠ, αύξηση 2,5% των µισθών– είναι, όπως λέµε, 
µάλλον αισιόδοξα» ανέφερε και συνέχισε: «Αυτό που 
πρέπει να κάνουµε είναι να αποπληρώσουµε το χρέος. 
Είµαστε ευάλωτοι».
Η κ. Proust έκανε αυτά τα σχόλια στο πρόγραµµα Q & 
A το βράδυ της ∆ευτέρας στο κανάλι ABC. 
Από την πλευρά του, ο υπουργός Κυβερνητικής Ασφά-
λειας Angus Taylor υπερασπίστηκε τον προϋπολογι-
σµό και είπε ότι η κυβέρνηση θα µπορούσε να τα κάνει 
και τα δύο: να εξοφλήσει το χρέος και παράλληλα να 
µειώσει τους φόρους.

«Το κλειδί εδώ είναι να έχουµε µια οικονοµία που 
µεγαλώνει, που επενδύει, και τα έσοδα από τις περι-
κοπές του φόρου των χαµηλών έως µεσαίων εισοδη-
µάτων µπορούν να αντικατασταθούν από την αύξηση 
των µισθών. Αυτό είναι το κλειδί του σχεδίου µας».
Όµως, η κ. Proust εξέφρασε αµφιβολίες για το εάν 
αυτό θα ήταν αρκετό για να βοηθήσει την Αυστραλία 
να αντιµετωπίσει µια οικονοµική καταιγίδα.
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο Chris Bowen 
συµφώνησε ότι η Αυστραλία είναι ευάλωτη και δή-
λωσε ότι οι Εργατικοί σκοπεύουν να κάνουν «µεγάλες 
αλλαγές στον προϋπολογισµό». «Χρειαζόµαστε ισχυρά 
και βιώσιµα πλεονάσµατα στον προϋπολογισµό», είπε 
ο σκιώδης Θησαυροφύλακας.

Σε έναν οδηγό της Uber στο Σίδ-
νεϊ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 
σεξουαλική παρενόχληση µε θύµα 
µια γυναίκα που είχε επιβιβαστεί 
στο όχηµά του.
Η 21χρονη γυναίκα είχε επιβιβα-
στεί στο αυτοκίνητο µαζί µε έναν 
άντρα στο Kingsford περίπου στις 
12.50 π.µ. την Κυριακή. Αφού ο 
άντρας κατέβηκε σε µια συγκεκρι-
µένη διεύθυνση, η γυναίκα παρέ-

µεινε στο όχηµα για να την πάει 
ο οδηγός στη διεύθυνσή της στο 
Hillsdale.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία, κατά 
τη διάρκεια της διαδροµής προς το 
σπίτι της, ο άντρας οδηγός έκανε 
άσεµνα σχόλια στη γυναίκα, και 
όταν έφτασε στην πολυκατοικία 
της, ο οδηγός την ακολούθησε 
µέσα στο διαµέρισµά της και απο-
πειράθηκε να έχει µαζί της σεξουα-

λική επαφή. Η γυναίκα µπόρεσε να 
δραπετεύσει.
Για την υπόθεση συνελήφθη τη 
∆ευτέρα ένας 27χρονος άντρας στο 
σπίτι του στο βόρειο Σίδνεϊ, πριν 
µεταφερθεί στο αστυνοµικό τµήµα 
του Chatswood, όπου του απαγγέλ-
θηκαν κατηγορίες. Στη συνέχεια, 
του δόθηκε εγγύηση υπό όρους για 
να εµφανιστεί στο τοπικό δικαστή-
ριο Manly στις 31 Μαΐου.

My Health Record:  
Τι γίνεται µε τα  
ηλεκτρονικά ιατρικά 
αρχεία των Αυστραλών
Οι Αυστραλοί που δεν επιθυµούν να απο-
θηκεύονται τα ιατρικά τους αρχεία στην 
εθνική ηλεκτρονική βάση δεδοµένων 
µπορούν να εξαιρεθούν από το πρόγραµ-
µα υποβάλλοντας αίτηση από τις 16 Ιου-
λίου έως τις 15 Οκτωβρίου του τρέχοντος 
έτους.
Εναλλακτικά, το ιατρικό τους αρχείο θα 
διατηρηθεί – αυτό το αρχείο είναι µια 
ηλεκτρονική περίληψη των προσωπικών 
πληροφοριών υγείας που έχουν µεταφορ-
τωθεί από τους παρόχους περίθαλψης.
Ο Οργανισµός Υγείας της Αυστραλίας, ο 
οποίος διαχειρίζεται το σύστηµα, δήλωσε 
ότι οι πολίτες µπορούν να ακυρώσουν την 
εγγραφή τους ανά πάσα στιγµή ή να δηµι-
ουργήσουν µία, εάν είχαν προηγουµένως 
εξαιρεθεί.
Το My Health Record είναι ένα ηλεκτρο-
νικό σύστηµα που έχει σχεδιαστεί για να 
συγκεντρώνει όλα τα επιθυµητά αρχεία 
υγείας ενός ατόµου σε ένα µέρος, µε στό-
χο να διευκολύνει την ανταλλαγή αυτών 
των πληροφοριών µε τους διάφορους πα-
ρόχους υγειονοµικής περίθαλψης.
Ο υπουργός Υγείας Greg Hunt δήλωσε 
ότι τώρα οι ίδιοι οι ενδιαφερόµενοι θα 
αναλάβουν τον έλεγχο της υγείας τους, 
φορτώνοντας τα έγγραφα και καθιστώντας 
προσβάσιµες πληροφορίες όπως οι αλ-
λεργίες και οι αναφορές από εξετάσεις που 
έχουν γίνει από κλινικούς ιατρούς.
«Το My Health Record παρέχει πολλά 
οφέλη στους ασθενείς, όπως η µειωµένη 
αλληλεπικάλυψη των εξετάσεων, ο κα-
λύτερος συντονισµός της φροντίδας για 
άτοµα µε χρόνιες και σύνθετες ασθένειες 
και οι πιο ενηµερωµένες αποφάσεις που 
αφορούν την εκάστοτε θεραπεία» δήλωσε 
ο κ. Hunt.
Ο πρόεδρος της Ιατρικής Ένωσης της 
Αυστραλίας, δρ David Gannon, δήλωσε 
ότι στο σηµερινό σύστηµα τα αρχεία των 
ασθενών είναι συχνά ελλιπή. «Λιγότερο 
χρονοβόρα γραφειοκρατία σηµαίνει ότι 
µπορεί να δαπανηθεί περισσότερος χρό-
νος για τη θεραπεία των ασθενών µας» 
πρόσθεσε.
Περισσότεροι από 5 εκατοµµύρια Αυστρα-
λοί έχουν ήδη το My Health Record, ένα 
σύστηµα στο οποίο συµφώνησαν οι κυ-
βερνήσεις των πολιτειών και της επικρά-
τειας τον Αύγουστο του περασµένου έτους. 
Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες ότι το σύ-
στηµα είναι επιρρεπές σε παραβιάσεις που 
αφορούν την ασφάλεια.
Σύµφωνα µε µια έκθεση του Αυστραλια-
νού Επιτρόπου Πληροφόρησης, 113 άτο-
µα είχαν πληγεί από µη εξουσιοδοτηµένη 
πρόσβαση στα έγγραφά τους από τρίτο 
άτοµο το 2016-17.
Η διευθύνουσα σύµβουλος του Φόρουµ 
για την Υγεία των Καταναλωτών, Leanne 
Wells, δήλωσε ότι εξακολουθούν να υπάρ-
χουν «ζητήµατα και ανησυχίες που πρέπει 
να αντιµετωπιστούν» γύρω από την ιδιω-
τική ζωή των ασθενών.
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