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Η Αυστραλία δεν ζητά 
Έλληνες ταξιτζήδες!

Περισσότερους 
ειδικευμένους μετανάστες 
θα δεχθεί η Νέα Νότιος Ουαλία

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

«Tο επάγγελµα των αυ-
τοκινητιστών οδηγών 
ταξί δεν συµπερι-

λαµβάνεται στον κατάλογο ει-
δικοτήτων που προβλέπει το 
υφιστάµενο πρόγραµµα µετα-
νάστευσης της Αυστραλίας». Με 
αυτήν τη διευκρίνιση, η πρε-
σβεία της Αυστραλίας στην Ελ-
λάδα έρχεται να βάλει τα πράγ-
µατα στη θέση τους, λίγες µέρες 
µετά την ευφορία που δηµιουρ-
γήθηκε από δηµοσιεύµατα του 
Τύπου, για προσφορά εργασίας 
στη Μελβούρνη σε Έλληνες αυ-
τοκινητιστές οδηγούς ταξί. Τα εν 
λόγω δηµοσιεύµατα, όπως επι-
σηµαίνεται, είναι «ανακριβή» 
και δηµιουργούν «λανθασµένες 
εντυπώσεις και προσδοκίες» 
στους ενδιαφερόµενους, καθώς 
το µεταναστευτικό πρόγραµ-
µα της Αυστραλίας είναι µεν 
ανοιχτό σε άτοµα από όλο τον 
κόσµο, αλλά µε ειδικότητες και 
προσόντα για επαγγέλµατα που 
είναι σε ζήτηση, στον κατάλογο 
των οποίων δεν περιλαµβάνο-
νται οι οδηγοί ταξί. 

Η πρεσβεία της Αυστραλίας 
αποσαφηνίζει, επίσης, ότι η 
λύση της φοιτητικής βίζας δεν 
µπορεί να ισχύσει για τη µετά-
βαση των ενδιαφεροµένων αυ-
τοκινητιστών, καθώς αυτή είναι 
προσωρινή και αφορά µόνον 
άτοµα που έχουν γίνει δεκτά 
για σπουδές πλήρους φοίτησης 
σε κάποιο εγκεκριµένο πρό-
γραµµα σπουδών της χώρας 
και µπορούν να χρηµατοδοτή-
σουν τις σπουδές και το κόστος 
διαβίωσής τους, µε δικαίωµα 
στην εργασία µόνο 20 ωρών 
την εβδοµάδα. 

«Η οικονοµική συγκυρία 
στην Ελλάδα», όπως επισήµα-
νε η πρεσβευτής της Αυστρα-
λίας Τζένι Μπλούµφιλντ «έχει 
αυξήσει σηµαντικά το ενδιαφέ-
ρον του κοινού, αλλά και των 
Μέσων Ενηµέρωσης για τις 
προοπτικές µετανάστευσης των 
Ελλήνων στην Αυστραλία. 

«∆υστυχώς, ανακριβή δηµο-
σιεύµατα για τα προγράµµατα 
µετανάστευσης της Αυστραλίας 
έχουν δηµιουργήσει ένα κλίµα 

προσδοκίας, που είναι αβάσι-
µο. Αναφορές για µεγάλη αύξη-
ση Ελλήνων µεταναστών στην 
Αυστραλία δεν τεκµηριώνονται 
από τα στοιχεία, που δείχνουν 
ότι λιγότερες από 15 βίζες για 
επαγγελµατική µετανάστευση 
εκδόθηκαν σε Έλληνες υπη-
κόους το 2011. Άτοµα µε διπλή 
υπηκοότητα, µπορούν ενδεχο-
µένως να ταξιδεύουν από τη 
µία χώρα στην άλλη για διάφο-
ρους λόγους, αλλά δεν συγκα-
ταλέγονται στους µετανάστες» 
προσθέτει η Μπλούµφιλντ. 

«Η κυβέρνηση και ο λαός της 
Αυστραλίας κατανοούν τις δύ-
σκολες οικονοµικές συνθήκες 
που βιώνουν οι Έλληνες πολί-
τες και είναι έτοιµοι να συνδρά-
µουν, µε κάθε δυνατό τρόπο, 
στην προσπάθεια της Ελλάδας 
να ανασυντάξει την οικονοµία 
της. Σε αυτή την προσπάθεια 
όµως, πρέπει να υπάρξει ακρι-
βής πληροφόρηση και πλήρης 
κατανόηση των δυνατοτήτων 
και ευκαιριών που υπάρχουν» 
επισηµαίνει. 

Τ ην επισήµανση ότι µε 
περισσότερους ειδικευ-
µένους µετανάστες θα 

αυξηθεί σηµαντικά η παραγω-
γικότητα στην Πολιτεία, έκανε ο 
αναπληρωτής πρωθυπουργός, 
Άντριου Στόνερ. Η πολιτειακή 
κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες τα 
σχέδιά της για την αύξηση του 
αριθµού ειδικευµένων µετανα-
στών και ξένων επιχειρηµατιών 
στη Ν.Ν.Ο. «για την τόνωση της 
πολιτειακής οικονοµίας».

Έκθεση που δόθηκε στη δη-

µοσιότητα, δίνει αναλυτικές 
πληροφορίες για τη στρατηγική 
που θα ακολουθήσει η Πολιτεία 
µέσα στα επόµενα 10 χρόνια. 
Υπογραµµίζει δε ότι ο ετήσιος 
αριθµός ειδικευµένων µετανα-
στών που δέχεται σήµερα η πο-
λιτεία - µε βάση τις οικονοµικές 
της ανάγκες - είναι πολύ χαµη-
λός. «Οι µετανάστες µπορούν να 
διαδραµατίσουν σηµαντικότατο 
ρόλο στην οικονοµική ανάπτυ-
ξη της πολιτείας µας», τόνισε ο 
κ. Στόνερ.

3όροφο σπίτι στον Άγιο Γιάννη κοντά στο Τιγκάκη
• 200 μέτρα από την παραλία με θέα προς αυτή

• 3.000 μ2  περιποιημένων κήπων 
•πισίνα 6χ12 μ. με όμορφο τοπίο

• Σπίτι επισκεπτών δίπλα στην πισίνα 
(μπορεί να ενοικιαστεί καθώς έχει ξεχωριστό μετρητή ρεύματος)

• Υπόγειο με 5 υπνοδωμάτια 
(μετατρέπεται σε άλλο ένα σπίτι καθώς έχει ξεχωριστή είσοδο)

• 4 μπάνια με θερμαινόμενες κρεμάστρες πετσετών

Γεώτρηση, Swarovski φωτιστικά, 
Κεντρική θέρμανση (ζεστό/κρύο) 

Γρανιτένια κουζίνα

EΠΑΥΛΗ στην kω 
(4.200 μ2)

Πωλείται για 1.5 εκατ. ευρώ
(Μόνο για το χτίσιμο του σπιτιού ήταν 2 εκατ. ευρώ) 

Για πληροφορίες καλέστε τον Νίκο 
στο 0416 651 582

(μεταξύ 5 μ.μ. και 8.30 μ.μ.) 14
57
6

UnderCoverWear party plan 
is looking for sales consultants, must be over 18 yrs old 

and have phone and car.
Work own hours and days earn around $120 for a couple of hours of fun... 

Free training, no deliveries and buy all the lovely range for half price 
for yourself. No cash outlay to join. 

Lingerie, clothing, swimwear and sleepwear, sizes 6 to 26. 

Call me for info about joining or you may like to book a party 
and receive lovely free garments.

Afrodite • 9547 1391 or 0402 607 220 13
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Ο κ. Στόνερ.


