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Την απόφασή του να παραιτηθεί 
από την πολιτειακή Βουλή, ανακοί-
νωσε την Τετάρτη ο Ανεξάρτητος 
Βουλευτής της Ν.Ν.Ουαλίας, Ρί-
τσαρντ Τόρµπεϊ, µια µέρα µετά την 
απόφαση του Εθνικού Κόµµατος να 
τον παραµερίσει από υποψήφιο της 
παράταξης στην έδρα του Νιου Ίν-
γκλαντ στις οµοσπονδιακές εκλογές 
της 14ης Σεπτεµβρίου.

Ο κ. Τόρµπεϊ τόνισε ότι τα γεγο-
νότα των τελευταίων ηµερών είχαν 
σοβαρές επιπτώσεις στην οικογένειά 
του και για τον λόγο αυτό αποφάσισε 
να αποσυρθεί οριστικά από την πολι-
τική, 14 χρόνια µετά την εκλογή του 
στην πολιτειακή Βουλή.

∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες 
ανάφεραν προχθές ότι τον κ. Τόρ-
µπεϊ βοήθησε να εκλεγεί στη Βουλή 

της Ν.Ν.Ουαλίας ο πρώην Εργατικός 
υπουργός, Έντι Οµπίντ, εναντίον του 
οποίου έχουν γίνει καταγγελίες για 
διαφθορά, που εξετάζονται αυτό τον 
καιρό από την Ανεξάρτητη Επιτροπή 
∆ίωξης της ∆ιαφθοράς.

Η παραίτηση του κ. Τόρµπεϊ θα 
οδηγήσει στην διεξαγωγή επαναλη-
πτικών εκλογών στην έδρα του Νόρ-
θερν Τέϊµπολαντς.

Παραιτήθηκε ο Τ. Τόρμπεϊ

QUALITY BLINDS
EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Est. 1988

Όλα πρώτης ποιότητας, κουρτίνες, blinds, σίτες, 
shutters και awnings, αυτόματα ή μη αυτόματα. 

Καθαρίζουμε και επιδιορθώνουμε 
παντός είδους blinds.

O γνωστός στην παροικία Jim έχει όλα τα εξαρτήματα
για καθάρισμα ή επιδιορθώσεις. Είμαστε οι μοναδικοί.
Όποιος σας πει ότι τα blinds 50mm, 35mm και 25mm 
ή micro blinds δεν κατασκευάζονται, σας λένε ψέματα.

Ένα τηλέφωνο στον Jim θα μάθετε την αλήθεια.
SHOWROOM: 131 Botany St., Randwick

Jim 0412 270 377 ή Τηλ.: 9340 5050
Μια επίσκεψη θα σας πείσει πολύ περισσότερο από ότι νομίζετε.

www.qualityblinds.com.au 14
70
1

Α SHADE ABOVE THE REST

Κυρία 45 ετών ζητά γνωριμία 

για σοβαρό σκοπό με κύριο έως 52 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν 

στο 9758 6329 μετά τις 6.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΕΣΙΑΛ 22 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 
ΟΡΓΑΝΩΝOYΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η Σεπτεμβρίου 2013,

22 ημέρες Σύδνεϋ – Κύπρο/Λάρνακα – Ιεροσόλυμα – Αθήνα – Κωνσταντινούπολη – Μακεδονία -  Μετέωρα – Πελοπόννησο – Ολυμπία – Πάτρα – Αθήνα – Σύδνεϋ.
Ο σύλλογος μας αγκαλιάσει όλους τους έλληνες και ελληνίδες της παροικίας δεν κάνουμε διακρίσεις λόγω που είχαμε συμμετοχή επάνω από την δύναμή μας στο πρώτο γκρουπ  
105 άτομα στις 28 Μαΐου. Οργανώνουμε δεύτερο Group για να ικανοποιήσουμε και αυτούς που ήταν Stand by μπορείτε με μια προκαταβολή των $2,000 να συμμετέχετε έτσι  

κλίνουμε τις αεροπορικές θέσεις. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ταξιδέψετε σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας με επιβάρυνση $75,00 αλλαγή ονόματος εμπιστευτείτε μας. 
Τιμή  $5,300  Περιλαμβάνει Αεροπορικά εισιτήρια Σύδνεϋ – Κύπρο – Τελ/Αβίβ– Αθήνα. Αθήνα – Σύδνεϋ. 

Ξενοδοχεία 4ον αστέρων πολυτελέστερα Λεωφορεία για περιήγηση με έλληνα ξεναγό. Πρωινά και βραδινά φαγητά. Μπορείτε να προμηθευθείτε το πρόγραμμα από τα γραφεία 
του συλλόγου  279 Forest Road Bexley entrance in Princes street από ώρα 9 – 6 Δευτέρα μέχρι Σάββατο στο Τηλ. 9567 6005 ζητήστε τον κ. Δημήτρη Μπεκρή ή τον κ. Μιχάλη 

Τσέλιο. Απαραιτήτως Διαβατήρια θεωρημένα ημερομηνία επιστροφής της αρεσκείας σας χωρίς καμία επιβάρυνση.
 Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός mob 0405 163 720
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sales@kosmos.com.au

(02) 9568 3766

για να διαφηµιστείτε
advertising enquiries
για να διαφηµιστείτε

Ελπίδες για συμφωνία Αυστραλίας–Ελλάδας 
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας 
Η Αυστραλία αναθεωρεί τις διµερείς συµφωνίες Αποφυγής 

∆ιπλής φορολογίας, φέρεται να δήλωσε εκπρόσωπος του αυ-
στραλιανού υπουργείου Εξωτερικών.

Εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η αυστραλιανή κυβέρ-
νηση «επανεξετάζει συνεχώς τη δυνατότητα υπογραφής συµ-
φωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας». Η δήλωση αυτή, 
του εκπροσώπου του αυστραλιανού ΥΠΕΞ, µάλλον, ενισχύει 
την προσδοκία του Ελληνισµού της Αυστραλίας, ότι η Καµπέ-
ρα µάλλον θα αναθεωρήσει τη στάση της και θα εµπλακεί σε 
διαπραγµατεύσεις µε την Αθήνα για την υπογραφή διµερούς 
συµφωνίας.

Εξάλλου, Ελλάδα και Αυστραλία υπέγραψαν τη Σύµβα-
ση ΟΟΣΑ-Συµβουλίου της Ευρώπης για την αµοιβαία διοι-
κητική συνδροµή σε φορολογικά θέµατα (Τhe Multilateral 

Convention of Mutual Administrative Assistance), που καθο-
ρίζει το γενικό πλαίσιο υπογραφής τέτοιων συµφωνιών µεταξύ 
κρατών-µελών του ΟΟΣΑ.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αυστραλία, ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για θέµατα Απόδηµου Ελ-
ληνισµού, Κ. Τσιάρας είχε δηλώσει, ότι «σε επανειληµµένες 
ελληνικές προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή (σ.σ. υπογρα-
φή διµερούς Συµφωνίας Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας), η 
αυστραλιανή πλευρά, αντιπρότεινε, κατά πάγια πρακτική, σύ-
ναψη Συµφωνίας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Φορολογι-
κά Θέµατα η οποία, σηµειωτέον, δεν θα υποκαθιστούσε την 
ΣΑ∆Φ. Η Συµφωνία αυτή δεν έγινε αποδεκτή από τη χώρα 
µας, δεδοµένου ότι συναφείς Συµβάσεις συνάπτονται, κατά σύ-
σταση του ΟΟΣΑ, µε µη συνεργαζόµενα κράτη»


