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CONSULATE GENERAL  
OF GREECE SYDNEY

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΥ∆ΝΕΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ προκηρύσσει την πρόσληψη 
ενός υπαλλήλου ως Ιδιαιτέρου Γραμματέα του κ. Γενικού Προξένου, ο 
οποίος  σε περίπτωση υπηρεσιακών αναγκών θα μπορεί να εκτελέσει και 
δευτερεύοντα καθήκοντα του Γενικού Προξενείου.  

Η  σύμβαση εργασίας θα είναι πλήρους απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν 
έγκρισης από την Κεντρική Υπηρεσία.

Ο Ιδιαίτερος Γραμματέας θα αναλάβει κατ’εξοχήν τα κάτωθι καθήκοντα:

• επικοινωνία με το Department of Foreign A�airs and Trade και άλλες 
προξενικές Αρχές στο Σύδνεϋ,

• επικοινωνία με τα ομογενειακά σωματεία κι οργανώσεις και

• γραμματειακή υποστήριξη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει : 

• να είναι από 21 έως 55 ετών

• να είναι μόνιμοι κάτοικοι Αυστραλίας (citizen ή permanent resident),

• να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου

• να γνωρίζουν πολύ καλά την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα – γραπτώς 
και προφορικώς

• να χειρίζονται ευχερώς ηλεκτρονικό υπολογιστή στις δύο γλώσσες.
Τυχόν πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν – όπως σχολή 
γραμματέων, πανεπιστημιακός τίτλος ή προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση.

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από λεπτομερή 
βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά ή να 
παραδοθούν ιδιοχείρως έως και τις 4 Δεκεμβρίου στο Γενικό Προξενείο 
– Level 2/219-223 Castlereagh St Sydney NSW 2000, εσώκλειστα σε 
φάκελλο με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»

Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν κατ’αρχήν, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά 
στις 9 Δεκεμβρίου, οπότε και θα κληθούν για  συνέντευξη στις 11 
Δεκεμβρίου. 

Εκ του Γενικού Προξενείου

Address: Level 2, 219-223 Castlereagh Street, Sydney 2000 NSW, AUSTRALIA
Tel: +61 2 9264 1768 Fax: +61 2 9264 6135

Email: grgencon.sid@mfa.gr Web: www.mfa.gr/sydney

Η ΕΕ αποτελεί τον δεύτερο σηµαντι-
κότερο προορισµό για τις αυστραλιανές 
επενδύσεις στο εξωτερικό, µετά τις ΗΠΑ, 
ύψους 356 δισ. δολαρίων Αυστραλίας 
(250 δισ. ευρώ) µέχρι και το 2011 (30% 
των συνολικών επενδύσεων της Αυστραλί-
ας στο εξωτερικό).

Η Αυστραλία θα συνεργαστεί στενά µε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στον τοµέα 
της έρευνας και καινοτοµίας. Αυτό προ-
κύπτει από την επίσκεψη µιας οµάδας κο-
ρυφαίων Ευρωπαίων επιστηµόνων, που 
είναι ειδικοί σε θέµατα έρευνας, καινοτο-
µίας και τεχνολογίας, στην Καµπέρα και τη 
Μελβούρνη και στα ειδικά συνέδρια που 
είχαν µε τους Αυστραλούς οµολόγους τους.

Η επίσκεψή τους αυτή, θα ολοκληρωθεί 
µε εκδήλωση στο Ελληνικό Μουσείο της 
Μελβούρνης, την οποία διοργανώνει η 
γενική πρόξενος της Ελλάδας Ελένη Λια-
νίδου µιας και στο πλαίσιο της ελληνικής 
προεδρίας από τις 2-4 Απριλίου θα διεξα-
χθεί στην Αθήνα ∆ιεθνές Συνέδριο Έρευ-
νας, µια διοργάνωση που διεκδικούσε και 
η Αυστραλία!

Όπως τονίστηκε στα συνέδρια της Κα-
µπέρας και της Μελβούρνης, η καινοτοµία 
βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής 
της ΕΕ, αλλά και της Αυστραλίας για τη 
δηµιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης, 
µέχρι το 2020.

Αναφέρθηκε, ακόµη, πως µε την πρω-
τοβουλία «Ένωση της Καινοτοµίας» η ΕΕ 
εστιάζει σε προσπάθειες - και συνεργασία 
της µε τρίτες χώρες - για την επιτυχή αντι-
µετώπιση των µεγάλων προκλήσεων της 
εποχής µας: ενέργεια, επισιτιστική ασφά-
λεια, κλιµατική αλλαγή και γήρανση του 
πληθυσµού. Στο πλαίσιο αυτό, το δηµόσιο 
παρεµβαίνει για να παρέχει κίνητρα στον 
ιδιωτικό τοµέα και να εξαλείφει τα εµπόδια 
που δυσχεραίνουν την εφαρµογή των και-
νοτόµων ιδεών στην αγορά.

Τέτοιου είδους εµπόδια είναι η έλλειψη 
χρηµατοδότησης, ο κατακερµατισµός των 
ερευνητικών προγραµµάτων και των αγο-
ρών, η περιορισµένη χρήση δηµόσιων 
διαγωνισµών για την καινοτοµία και οι κα-
θυστερήσεις στη θέσπιση προτύπων.

Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αντιπρο-
σωπείας ήταν ο ∆ρ. Οκτάβι Κουιντάνα–
Τρίας, ενώ στην εκδήλωση στο Ελληνικό 
Μουσείο θα παραστούν ο πρόεδρος της 
Βουλής της Βικτώριας, Κεν Σµιθ, ο πρόε-
δρος της πολιτειακής γερουσίας, Μπρους 
‘Ατκινσον, βουλευτές µέλη της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Φιλίας µε την Ελλάδα, 
διπλωµάτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, επιστήµονες και άλλοι.

Η κ. Λιανίδου σε σχετικές δηλώσεις της 
στάθηκε ιδιαίτερα στους στόχους του συνε-
δρίου που θα γίνει τον προσεχή Απρίλιο 
στην Ελλάδα, το οποίο χαρακτήρισε «ξεχω-
ριστής σηµασίας».

Σηµειώνεται ότι η ΕΕ αποτελεί τον κυρι-
ότερο επιστηµονικό εταίρο της Αυστραλίας 
που το 1999 υπήρξε το πρώτο µη ευρω-

παϊκό Κράτος που συνήψε Συµφωνία Επι-
στήµης και Τεχνολογίας µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Το 2012, η ΕΕ και η Αυστραλία συµφώ-
νησαν να ορίσουν έναν νέο οδικό χάρτη 
για την Έρευνα και την Καινοτοµία. Ένα 
νέο διµερές πρόγραµµα, το CAESIE δηµι-
ουργήθηκε, προκειµένου να προωθηθούν 
συνέργειες µεταξύ των διαφόρων προ-
γραµµάτων της ΕΕ, των Κρατών-µελών και 
της Αυστραλίας.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της αυστραλια-
νής απογραφής πληθυσµού του 2011, πε-
ρίπου 1,9 εκατοµµύρια Αυστραλοί έχουν 
γεννηθεί σε χώρα της ΕΕ. Σήµερα, µισό 
εκατοµµύριο Αυστραλοί ζουν και εργάζο-
νται στην Ευρώπη. Περίπου το ήµιση του 
συνόλου όσων ζουν και εργάζονται εκτός 
Αυστραλίας. Ταυτόχρονα, 1.200.000 Ευ-
ρωπαίοι επισκέπτονται ετησίως την Αυ-
στραλία.

Το 2012, 40.000 φοιτητές από τα 27 
Κράτη µέλη της ΕΕ φοίτησαν σε Πανεπι-
στήµια της Αυστραλίας ενώ το ίδιο αντι-
στοίχως έπραξαν 5.000 Αυστραλοί φοιτη-
τές σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια, κυρίως 
στο Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία και τη 
Γαλλία.

Η ΕΕ αποτελεί τον κύριο επενδυτή στην 
Αυστραλία µε ένα συνολικό εύρος επεν-
δύσεων ύψους 637 δισεκατοµµυρίων δο-
λαρίων Αυστραλίας (445 δισεκατοµµύρια 
ευρώ) µέχρι και το 2011 (31% των συνο-
λικών ξένων επενδύσεων στη χώρα).

Σύµφωνα µε στοιχεία έρευνας της Αντι-
προσωπείας της ΕΕ στην Αυστραλία, σε 
συνεργασία µε τα Κράτη µέλη για τις ευρω-
παϊκές επενδύσεις στην Αυστραλία, προ-
κύπτει ότι:

- Υπάρχουν σχεδόν 2.400 ευρωπαϊκές 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
Αυστραλία, µε συνολικό κύκλο εργασιών 
270 δισεκατοµµυρίων δολαρίων Αυστρα-
λίας (190 δισεκατοµµύρια ευρώ), ποσό 
που αντιστοιχεί στο 14% των συνολικών 
πωλήσεων στη χώρα

- Οι εταιρείες αυτές δηµιούργησαν σχε-
δόν 500.000 θέσεις εργασίας στην Αυ-
στραλία και εµµέσως συνέβαλαν στο να 
δηµιουργηθούν και άλλες 1.400.000, δη-
λαδή ποσοστό 14% του συνολικού εργατι-
κού δυναµικού στη χώρα.

Η ΕΕ αποτελεί τον δεύτερο σηµαντι-
κότερο προορισµό για τις αυστραλιανές 
επενδύσεις στο εξωτερικό, µετά τις ΗΠΑ, 
ύψους 356 δισ. δολαρίων Αυστραλίας 
(250 δισ. ευρώ) µέχρι και το 2011 (30% 
των συνολικών επενδύσεων της Αυστραλί-
ας στο εξωτερικό).

Αυστραλία: Στενή 
συνεργασία µε 
ΕΕ σε θέµατα 
καινοτοµίας, µε 
συνδετικό κρίκο 
την Ελλάδα


