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ΣΕΛΙΔΕΣ

η γραφειοκρατία 
στην Ελλάδα;

Τέλος η γραφειοκρατία, αλλά και η ταλαιπωρία, το χάσιμο χρόνου κι ενέργειας για τους 
Έλληνες πολίτες αλλά και για όλους όσους συναλλάσσονται με το Ελληνικό Δημόσιο και 
μέχρι σήμερα υποχρεώνονταν να προσκομίζουν έγγραφα που τους ζητούνταν από τους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει 
και αναμένεται στους επόμενους μήνες να είναι έτοιμη μια πλατφόρμα (κεντρική βάση 
δεδομένων), η οποία θα συγκεντρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των πολιτών. Από 
την συγκεκριμένη «τράπεζα πληροφοριών» μπορεί να αντλούν στοιχεία δημόσιες υπη-
ρεσίες, αλλά και τράπεζες, όποτε κρίνεται αναγκαίο, όπως για περιπτώσεις επικαιροποί-
ησης, υπό την βασική προϋπόθεση ότι ο ίδιος ο πολίτης, είτε είναι φυσικό, είτε νομικό 
πρόσωπο θα δίνει την έγκρισή του, γραπτή ή ηλεκτρονική συναίνεση. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται ούτε η φυσική του παρουσία, ούτε το «κυνήγι» εγγράφων 
που του έχουν ζητηθεί. 
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Πρωτοπόροι οι νέοι  
τού Ποντοξενιτέα,  
ετοιμάζονται για  
το Συναπάντεμα 2020
Οι χορευτές και άλλοι νέοι του Ποντοξενιτέα 
πήραν την πρωτοβουλία και διοργάνωσαν 
«παρακάθ’» στο Ποντιακό Σπίτι στο Έρλγουντ 
με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων που 
θα τους βοηθήσει να πραγματοποιήσουν το 
ταξίδι προς την Αδελαϊδα για το «Συναπά-
ντεμα 2020» της Ομοσπονδίας Ποντιακών 
Σωματείων Αυστραλίας.
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Αυστραλία
Έφηβος εκτελέ-
στηκε στο Σίδνεϊ 
σε «στοχευμένη 
επίθεση»

Αυστραλία
Σχέδιο διάσωσης 
των εγκλωβισμέ-
νων Αυστραλών στο 
Diamond Princess

Aυστραλία
Ο Michael McCormack 
αντικρούει πυρά για την 
ηγεσία των Nationals ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννα  
Αγγελοπούλου: 

Στόχος 
η αυτογνωσία 

και μια νέα 
εθνική 

αυτοπεποίθηση 
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Θερμή υποδοχή του Προέδρου της Κυπριακής Βουλής 
στην Κυπριακή Κοινότητα στο Στάνμορ                                          >>> σ. 6

ΤΕΛΟΣ

Η ΝΝΟ ανακάμπτει  
από τις πυρκαγιές,  
προβλήματα 
από τις πλημμύρες 
Η έντονη βροχή μπορεί να έχει προκαλέσει το κλείσιμο 
των παραλιών κατά μήκος της Νότιας Ακτής της ΝΝΟ, 
αλλά έχει εμψυχώσει τις τοπικές επιχειρήσεις που 
επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Όλες οι παραλίες κατά 
μήκος της ακτογραμμής Eurobodalla μήκους 143χλμ. 
έκλεισαν, αφού συντρίμμια από τις πυρκαγιές παρα-
σύρθηκαν από το νερό και δημιούργησαν επικίνδυνες 
συνθήκες κολύμβησης. «Η βροχή ήταν πολύ ευπρόσδε-
κτη, αλλά μία από τις συνέπειες είναι ότι βλέπουμε έναν 
τεράστιο όγκο από συντρίμμια να ξεβράζονται στις πα-
ραλίες μας» δήλωσε η δήμαρχος του Eurobodalla Shire, 
Liz Innes.                      >>> σ. 4


