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 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΩΤΗΤΑΣ Ν.Ν.Ο. 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗ  

TAX ASSISTANCE 

FREE Tax Return Lodgement  for  
Pensioners and  Low Income 
Earners by confidential Greek  
speaking  Chartered Tax Advisor 
with the  Australian Tax Institute 
providing quality  assistance  and 
outcomes. 

Το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ο. παρέχει δωρεάν βοήθεια  σε  
συνταξιούχους και χαμηλόμισθους για την υποβολή αίτησης επιστροφής φόρου (Tax Return). Εχέμυθος  

Ορκωτός Λογιστής που μιλάει Ελληνικά και συνεργάζεται με την Aυστραλιανή Εφορία(Taxation) σας βοηθά 
στη συμπλήρωση της αίτησης. 

   Ημέρα / When:  Κάθε δεύτερη(2η) Δευτέρα / Monday; Fortnightly 
 
 

   Ώρα / Time:     1.00 μ.μ.-2.00 μ.μ. / 1:00pm — 2:00pm  
 

   Τόπος / Where:  Ελληνική Κοινοτική Λέσχη / Greek Community Club 
     206-210 Lakemba St, Lakemba NSW 
 

*Ημερομηνία Έναρξης: 22 Ιουλίου 2013 

* Commences 22th July 2013  
Please note numbers are limited, 

call to make an appointment; 
Contact the GOC Welfare Service 
on 02 9740 8310 or 02 9740 6022 

Λόγω περιορισμένου  αριθμού θέσεων, παρακαλούμε κλείστε ραντεβού με  το 
τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας στα τηλέφωνα:  02  97408310 και  02 97406022. 

«Η αυτοκινητοβιοοµηχανία της χώρας είναι 
πολύ εύθραυστη και µε εκπλήσσει η απόφα-
ση της κυβέρνησης να κάνει κάτι που θα την 
θέσει σε µεγαλύτερο κίνδυνο», δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Ξενοφών.
Ο ελληνικής καταγωγής Γερουσιαστής, δή-
λωσε ότι αν η αυτοκινητοβιοµηχανία Χόλντεν 

κλείσει το εργοστάσιό της στην Αδελαϊδα, χι-
λιάδες άτοµα θα χάσουν τις δουλειές τους.
Από τις αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνη-
ση στις φορολογικές ελαφρύνσεις στις πωλή-
σεις αυτοκινήτων, θα συγκεντρώσει $1,8 δις, 
κεφάλαια που θα διατεθούν για να καλυφθεί 
το έλλειµµα που θα αφήσει στον οικονοµι-

κό προϋπολογισµό, η απόφαση να τεθεί σε 
εφαρµογή το σύστηµα εµπορίας ρύπων, ένα 
χρόνο νωρίτερα απ’ ότι προγραµµατιζόταν.
Τις αλλαγές αυτές θα συζητήσει σήµερα στην 
Καµπέρα, µε τον υπουργό Βιοµηχανίας, Κιµ 
Καρ, ο Πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλί-
ας, Τζέϊ Γουέδεριτζ.

Ο Πρωθυπουργός Κέβιν Ραντ ανταπέδωσε 
χθες τα πυρά στον Αρχηγό της Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, που ισχυρί-
στηκε ότι είναι είναι πιο γνήσιος φίλος του 
Κουίνσλαντ από τον Πρωθυπουργό επειδή 
το κόµµα του επενδύει περισσότερα στην πο-
λιτεία αυτή.

Ο κ. Άµποτ έκανε την πιο πάνω δήλωση 
ανακοινώνοντας ότι µια κυβέρνηση Συνα-
σπισµού θα διαθέσει $6,5 δις µέσα σε 10 
χρόνια για την βελτίωση του αυτοκινητόδρο-
µου Μπρους του Κουίνσλαντ.

Ο κ. Ραντ από την πλευρά του, που εκλέ-
γεται στην πολιτεία αυτή, διερωτήθηκε γιατί 
τότε ο Συνασπισµός επένδυσε λιγότερα από 
$1 δις στον αυτοκινητόδροµο, στα 12 χρόνια 
που βρισκόταν στην εξουσία της χώρας;

«Από τότε που ανέλαβε την εξουσία το Ερ-
γατικό Κόµµα, επενδύθηκαν τέσσερις φορές 
περισσότερα κεφάλαια στον αυτοκινητόδρο-
µο αυτό του Κουίνσλαντ, απ’ ότι είχε επενδύ-
σει η κυβέρνηση Χάουαρντ», δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

ΞΕΝΟΦΩΝ: «Η κυβέρνηση σπρώχνει στα άκρα 
την αυστραλιανή αυτοκινητοβιοµηχανία»
Την άποψη ότι οι αλλαγές στις φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Ραντ στις πωλήσεις 
αυτοκινήτων, σπρώχνουν την αυστραλιανή αυτοκινητοβιομηχανία στα άκρα, εξέφρασε ο ομογενής Ανεξάρ-
τητος Γερουσιαστής, Νικ Ξενοφών.

Ραντ – αμποτ
Γερή κόντρα για τον 
αυτοκινητόδρομο μπρους 
του Κουίνσλαντ


