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Ενοίκια φωτιά για τους οικονοµικά 
ευάλωτους στην Αυστραλία
Μια νέα έκθεση της Anglicare διαπιστώνει ότι οι ενοικια-
στές συνταξιούχοι δυσκολεύονται περισσότερο από ποτέ 
να βρουν οικονοµικά προσιτή στέγαση.

Η Anglicare εξέτασε περισσότερες από 69.000 ιδιωτικές καταχωρή-
σεις ενοικίασης σε όλη την Αυστραλία στις 23 Μαρτίου του τρέχο-
ντος έτους. Στη συνέχεια, εξέτασε πόσο προσιτά είναι αυτά τα σπίτια 
για τους ανθρώπους που λαµβάνουν κρατικά επιδόµατα και για τους 
ανθρώπους που κερδίζουν τον κατώτατο µισθό. Το Anglicare θεωρεί 
ότι µια τιµή ενοικίου είναι προσιτή όταν δεν ξεπερνά το 30% του 
προϋπολογισµού του νοικοκυριού. Οτιδήποτε περισσότερο από το 
30 τοις εκατό, προκαλεί οικονοµικό άγχος και θυσίες άλλων βασι-
κών αγαθών. Συνολικά, για το 2019, η έρευνα της Anglicare δείχνει 
ότι από όλα τα ενοίκια που ερευνήθηκαν, το 2,2% (1,552) ήταν 
οικονοµικά προσιτό για κάποιον µε τον κατώτατο µισθό και περί-
που το 0,5% για κάποιον που είχε συνταξιοδοτηθεί (517). «Υπάρ-
χει µια τεράστια έλλειψη οικονοµικά προσιτών ενοικίων», δήλωσε 
η κ. Chambers και πρόσθεσε «η οµοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει 
να επενδύσει σε κατοικίες για άτοµα µε χαµηλά εισοδήµατα.  Πρέπει 
να καλέσουµε την κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση προκύψει από τις 
οµοσπονδιακές εκλογές του Μαΐου, να δεσµευτεί ότι θα συνεργαστεί 
µε τις Πολιτείες ώστε να υπάρξει καλύτερη ισορροπία στις συµβάσεις 
µίσθωσης για τους ενοικιαστές και ότι θα ενισχυθεί η κοινωνική 
κατοικία». Το 48% όλων των νοικοκυριών µε χαµηλά εισοδήµατα 
αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα στην εξεύρεση προσιτής στέγασης, 
σε σύγκριση µε το 35% το 2008. 

Μ εγάλες καθυστερήσεις για τους 
επιβάτες στα διεθνή αεροδρόµια 
της Αυστραλίας λόγω διακοπής 
λειτουργίας των ηλεκτρονικών 

συστηµάτων ταυτοποίησης των διαβατη-
ρίων SmartGate. Τα µηχανήµατα ελέγχου 
διαβατηρίων SmartGate που χρησιµοποι-
ούν τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου 
για την εξακρίβωση της ταυτότητας των 
ταξιδιωτών, παρουσίασαν δυσλειτουρ-
γίες, µε αποτέλεσµα να γίνεται η διενέρ-
γεια των ελέγχων από το προσωπικό του 
αεροδροµίου. Οι αρχές ζητούν από τους 
επιβάτες να πηγαίνουν στα αεροδρόµια 
νωρίς για να έχουν αρκετό χρόνο για τον 
έλεγχο των διαβατηρίων τους. Η Αυστρα-
λιανή Συνοριακή ∆ύναµη (ABF) δήλωσε 
ότι συνεργάζεται µε το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών για την επίλυση του προβλήµατος 
το οποίο επηρεάζει την επεξεργασία των 
στοιχείων όλων των επιβατών, και αυτών 
που φτάνουν στην Αυστραλία και αυτών 
που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Οι φωτο-
γραφίες που δηµοσιεύθηκαν στα κοινω-
νικά µέσα ενηµέρωσης χθες το µεσηµέρι, 
δείχνουν µεγάλες ουρές που περιµένουν 
σε τερµατικούς σταθµούς στη Μελβούρνη, 
το Μπρίσµπεϊν και το Σίδνεϊ. Ένας εκπρό-

σωπος για το αεροδρόµιο του Περθ δήλω-
σε ότι και τα δικά τους συστήµατά έχουν 
επηρεαστεί, αλλά δεν έχουν προκληθεί 
σηµαντικές καθυστερήσεις. Η τεχνολογία 
SmartGate είναι τοποθετηµένη σε δέκα 
αυστραλιανά αεροδρόµια: Μελβούρνη, 
Σίδνεϊ, Μπρίσµπεϊν, Αδελαΐδα, Καµπέρα, 
Χρυσή Ακτή, Περθ, Κερνς, Ντάργουιν και 
Αβαλον. Το σύστηµα εισήχθη για πρώτη 
φορά το 2007.

Πρόβληµα µε το σύστηµα ελέγχου των 
ηλεκτρονικών διαβατηρίων, καθυστερήσεις 
για χιλιάδες επιβάτες στα αεροδρόµια

Οδηγός έχασε 33 πόντους 
σε έλεγχο της τροχαίας
Η εκστρατεία για την οδική ασφάλεια Go Slow, που ξεκίνησε στις 24 
Απριλίου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή είχε ως αποτέλεσµα την κα-
ταγραφή σωρείας παραβάσεων. Παρά τον διπλασιασµό των ποινών, η 
τροχαία κατέγραψε 5,599 παραβάσεις του κώδικα κυκλοφορίας, ενώ 
έδωσε πρόστιµα σε 3,639 οδηγούς για υπερβολική ταχύτητα και σε 135 
για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύµατος. Κατά την διάρκεια των 
εορτών έγιναν έξι θανατηφόρα τροχαία σε όλη την Πολιτεία. Σε ένα περι-
στατικό, στο Woodbine στο νοτιοδυτικό Σίδνεϊ, το µεσηµέρι το Σάββατο, 
η αστυνοµία σταµάτησε για έλεγχο οδηγό και διαπίστωσε ότι στο αυτο-
κίνητο βρισκόταν ένα κορίτσι ηλικίας 11 ετών που δεν φορούσε ζώνη 
ασφαλείας, ένα αγοράκι τριών ετών που δεν καθόταν σε εγκεκριµένο 
κάθισµα µωρού, ενώ στο πίσω µέρος του ηµιφορτηγού βρισκόταν άλλα 
τρία παιδιά που επίσης δεν φορούσαν ζώνες. Από τον 38χρονο οδηγό 
αφαιρέθηκαν 33 πόντοι. Το περασµένο Σάββατο η αστυνοµία αφαίρεσε 
για έξι µήνες το δίπλωµα από 24χρονο που έτρεχε µε 213 χιλιόµετρα / 
ώρα κοντά στο Tumblong, στην περιοχή Riverina. «Θα υπάρχουν πάντα 
εκείνοι που επιµένουν να θέτουν τις ζωές των άλλων σε κίνδυνο, αλλά 
θα κάνουµε ότι µπορούµε για να διασφαλίσουµε ότι οι δρόµοι µας είναι 
ασφαλείς για τους πολίτες της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε ο Βοηθός 
Επίτροπος κ. Michael Corboy. Η αστυνοµία σταµάτησε επίσης ένα 4WD 
κοντά στο Narrabri το Σάββατο και µετά από έλεγχο βρήκε όπλα, 4,500 
δολαρίων, κλεµµένα κοσµήµατα και κάνναβη. Οι δύο άνδρες που επέβαι-
ναν στο όχηµα, και οι δύο 24 ετών, φέρεται ότι είχαν στην κατοχή τους 
δύο τουφέκια, εκ των οποίων το ένα κλεµµένο, δύο κυνηγετικά όπλα, ένα 
από τα οποία ήταν πριονισµένο, ένα πιστόλι καθώς και σφαίρες.




