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Υπουργική επιτροπή 
για την ελληνική παροικία

Αδικαιολόγητες αυξήσεις 
λόγω του φόρου ρύπανσης
θα τιµωρούνται µε πρόστιµα

Η κυβέρνηση της Νέας 
Νότιας Ουαλίας προχώ-
ρησε στη συγκρότηση 

ειδικής Υπουργικής Συµβου-
λευτικής Επιτροπής, η οποία θα 
έχει ως έργο της να γνωµοδοτεί 
στον υπουργό Υπηκοότητας και 
Κοινοτήτων, Βίκτορ Ντοµινέ-
λο, για ζητήµατα που αφορούν 
την ελληνική παροικία της Αυ-
στραλίας. Σ’ αυτή την Επιτροπή 
θα ανήκουν παράγοντες από τις 
πιο αντιπροσωπευτικές οµογε-
νειακές κοινοτικές οργανώσεις, 
αλλά και φορείς πολιτιστικού, 
θρησκευτικού και επιχειρηµα-
τικού προσανατολισµού. Πρόε-
δρος της Επιτροπής ορίστηκε ο 
γερουσιαστής των Φιλελευθέ-
ρων, Ντέϊβιντ Κλαρκ, γνωστός 
από τη συχνή παρουσία του 
σε οµογενειακές εκδηλώσεις, 
αλλά και τις φιλελληνικές και 
φιλοκυπριακές θέσεις του. 

Σε ανακοίνωση, ο κ. Ντοµι-
νέλο σηµειώνει ότι «στόχος της 
προσπάθειας είναι να υπάρχει 
ένας ισχυρός και εποικοδοµη-
τικός διάλογος µε την ελληνο-
αυστραλιανή παροικία στη Ν. 
Ν. Ουαλία». «Θα επιζητούµε 
τις συµβουλές αυτής της νέας 

Επιτροπής για να αναπτύξου-
µε πολιτικά προγράµµατα που 
θα σχετίζονται µε το δικό µου 
υπουργείο για τους πολίτες και 
τις κοινότητες, και τα οποία θα 
ενισχύσουν την πολιτιστική 
ποικιλοµορφία για το ευρύτε-
ρο κοινωνικό σύνολο» είπε ο 
υπουργός και πρόσθεσε:  «Θέ-
λουµε η Επιτροπή να εντοπίζει 
τοµείς, να προτείνει βελτιώ-
σεις, στις υπηρεσίες που παρέ-
χονται στην ελληνοαυστραλια-
νή παροικία στη Ν. Ν. Ουαλίας. 
Η κυβέρνηση Φιλελεύθερων-
Εθνικών θέλει να ενδυναµώ-
σει και να κάνει πιο ουσιαστική 
την σχέση την τοπική ελληνική 
κοινότητα.  Η δηµιουργία αυ-
τής και άλλων τέτοιων Επιτρο-

πών, δείχνει ότι η κυβέρνηση 
προσεγγίζει µε σοβαρότητα και 
σεβασµό τις πολυπολιτισµικές 
κοινότητες». Από πλευράς του, 
ο προεδρεύων της Επιτροπής, 
Ντέιβιντ Κλαρκ, είπε ότι τον πε-
ρασµένο Μάρτιο, στις γενικές 
εκλογές εµπιστεύθηκε τα δύο 
κόµµατα των Συντηρητικών για 
να φέρουν την ανόρθωση και 
την ευηµερία στην πολιτεία της 
Ν. Ν. Ουαλίας, χωρίς να γίνο-
νται διακρίσεις µε βάση το που 
µένει ο καθένας, ή το ποια είναι 
η πολιτιστική του κληρονοµιά 
και παράδοση». «Προσβλέπω 
στο θετικό έργο της νεοσυστα-
θείσας Επιτροπής, µε υποβολή 
προτάσεων και ιδεών, ώστε συν 
όλων των άλλων να καταδει-
χθεί και αναγνωριστεί µε τον 
καλύτερο τρόπο η συνεισφορά 
των Ελληνοαυστραλών υπέρ 
της δυναµικής και πολυπολιτι-
σµικής κοινωνίας µας», είπε ο 
γερουσιαστής Κλαρκ. 

Το πρόγραµµα µε τις Υπουρ-
γικές Συµβουλευτικές Επιτρο-
πές που συγκροτούνται στο 
πρώτο στάδιο θα ανακοινωθεί 
την Παρασκευή, 25 Νοεµβρίου, 
στο πολιτειακό Κοινοβούλιο.

Η Αυστραλιανή Υπηρεσία 
Ανταγωνισµού και Κατα-
νάλωσης, ACCC, ανακοί-

νωσε χθες ότι θα επιβάλλονται αυ-
στηρά πρόστιµα στις επιχειρήσεις 
που θα προβούν σε αδικαιολόγητες 
αυξήσεις στις τιµές των προϊόντων 
τους, µε το επιχείρηµα ότι οφείλο-
νται στον φόρο ρύπανσης. 

Η εν λόγω Υπηρεσία τόνισε ότι 
τα πρόστιµα που θα επιβάλλονται 
σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ανέρχο-
νται µέχρι $66,000.

«Οι κανονισµοί για τον φόρο 

ρύπανσης είναι ακριβώς οι ίδιοι 
µε αυτούς που ισχύουν για άλλες 
αυξήσεις στις τιµές ειδών και ο 
επιχειρηµατικός τοµέας οφείλει να 
τηρήσει αυτούς τους κανονισµούς. 
Η παραπληροφόρηση των κατανα-
λωτών θα τιµωρείται µε την επιβο-
λή αυστηρών προστίµων», αναφέ-
ρεται σε σχετική ανακοίνωση της 
Υπηρεσίας ACCC.

Να σηµειωθεί ότι χθες η υπηρε-
σία κυκλοφόρησε σχετικό πληρο-
φοριακό οδηγό για τον φόρο στις 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.

O κ. Βίκτορ Ντομινέλο




