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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

“Δεν είμαστε βρωμολιβανέζοι που τρώμε από το ίδιο πιάτο”, είπε 
ο πρώην υπουργός

Ρωσικό δικαστήριο παρέτεινε 
την κράτηση του Αυστραλού ακτι-
βιστή της Greenpeace από την 
Τασµανία, που συνελήφθη κατά 
τη διάρκεια διαµαρτυρίας ενάντια 
στις γεωτρήσεις πετρελαίου στην 
Αρκτική.

Οι εισαγγελείς τιµώρησαν µε 
άλλους τρεις µήνες φυλάκισης τον 
59χρονο Κόλιν Ράσελ και τους 
υπόλοιπους 30, λέγοντας ότι θα 
µπορούσαν να εγκαταλείψουν τη 
χώρα αν αφήνονταν ελεύθεροι µε 
εγγύηση. Οι 30 συνελήφθησαν 
πριν από δύο µήνες µε την κατη-
γορία της πειρατείας και του χου-
λιγκανισµού.

Ο κ. Ράσελ είπε στην ακρόαση 
ότι δεν έχει κάνει τίποτα παράνο-
µο και δεν ξέρει γιατί κρατείται. Η 
εκπρόσωπος της Greenpeace, Ρις 
Τέρνερ, ανέφερε ότι η γυναίκα 
του, Κριστίν, σοκαρίστηκε από την 

είδηση. “Η συνεχιζόµενη αβεβαιό-
τητα για το πόσο καιρό θα διαρκέ-
σει η φυλάκιση είναι ανησυχητική 
και απογοητευτική και δηµιουρ-
γεί άγχος», είπε η και Τέρνερ. Η 
Greenpeace έχει ασκήσει έφεση 
κατά της απόφασης να κρατηθεί 
ο κ. Ράσελ στη φυλακή µέχρι τον 
Φεβρουάριο.

Χθες η Κριστίν Ράσελ έκανε 
έκκληση προς τον πρωθυπουρ-
γό να παρέµβει στην υπόθεση 
του συζύγου της. Η σύζυγος του 
φυλακισµένου ακτιβιστή, κάλεσε 
τον Τόνι Άµποτ και την Υπουργό 
Εξωτερικών να διαπραγµατευτούν 
µε τους Ρώσους οµολόγους τους. 
“Για εµάς αυτό που συµβαίνει εί-
ναι ένας εφιάλτης τις τελευταίες 
62 ηµέρες”, δήλωσε η κ. Ράσελ 
και πρόσθεσε “σήµερα, είναι µια 
πραγµατικά δύσκολη µέρα. ∆εν 
µπορούµε να πιστέψουµε ότι δεν 

θα είναι στη ζωή µας για άλλους 
τρεις µήνες, εξαιτίας των γελοίων 
κατηγοριών της πειρατείας και του 
χουλιγκανισµού”.

Ο Ανεξάρτητος βουλευτής, 
Άντριου Γουίλκι, κατηγόρησε την 
αυστραλιανή κυβέρνηση ότι παρα-
µένει σιωπηλή για το θέµα. “Είναι 
ώρα για την αυστραλιανή κυβέρ-
νηση να κάνει ό, τι πολλές άλλες 
κυβερνήσεις έχουν ήδη κάνει», 
είπε ο κ. Γουίλκι και πρόσθεσε 
ότι “ο ηγέτης των Συντηρητικών 
στην Μεγάλη Βρετανία, Ντέιβιντ 
Κάµερον, έχει ήδη µιλήσει µε τον 
Βλαντιµίρ Πούτιν προσωπικά. Η 
ολλανδική κυβέρνηση, η γαλλική 
κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις 
έχουν κάνει το σωστό ζητώντας 
την απελευθέρωση των 30, αλλά 
η κυβέρνησή µας παραµένει πα-
ράξενα σιωπηλή, και αυτό είναι 
εντελώς απαράδεκτο”.

Συνεχίζεται η κράτηση του Αυστραλού ακτιβιστή στη Ρωσία

Ο κατηγορούµενος για διαφθορά πρώην 
υπουργός εργασίας της Νέας Νότιας Ουα-
λίας, κατηγόρησε την Ανεξάρτητη Επιτρο-
πή κατά της ∆ιαφθοράς για ρατσισµό, ότι 
τον βλέπει σαν “βρωµιάρη (wog) Λιβανέζο 
που βούτηξε το δάχτυλο στο µέλι”.

Σε ένα θερµό πρωινό στην Ανεξάρτητη 
Επιτροπή κατά της ∆ιαφθοράς, ο κ. Οµπά-
ιντ είπε ότι δεν συµµετείχε στις επιχειρη-
µατικές συναλλαγές κανενός από τα εννέα 
παιδιά του και τα 31 εγγόνια του.

Η ICAC διερευνά κατά πόσον ο 70χρο-
νος κ. Οµπάιντ, χρησιµοποίησε την πο-
λιτική επιρροή του για να πιέσει τους συ-
ναδέλφους να ανανεώσουν τις συµβάσεις 
που είχε κάνει για την εκµετάλλευση κα-
ταστηµάτων Καφέ στην κυκλική αποβά-
θρα (Circular Quay), την έκδοση αδειών 
ύδρευσης σε αγροτικές περιοχές της ΝΝΟ 
και την συνεργασία µε κέντρο υγείας των 
επιχειρήσεων Direct.

Οι Οµπάιντ είχαν συµφέροντα σε όλες 
τις παραπάνω επιχειρήσεις, αλλά ο πρώην 

υπουργός της πολιτειακής κυβέρνησης των 
Εργατικών αρνήθηκε έντονα τον χαρακτη-
ρισµό του επικεφαλής της αυτοκρατορίας 
των επιχειρήσεων της οικογένειας. “∆εν 
είµαστε βρωµολιβανέζοι που τρώµε όλοι 
από ένα πιάτο”, είπε ο κ. Οµπάιντ στην 
πέµπτη εµφάνισή του στην ICAC, από το 
έδρανο του µάρτυρα. “Είναι απαράδεκτος 
τρόπος σκέψης για την Αυστραλία, ότι δη-
λαδή εγώ, ταΐζω µε το κουτάλι τον µεγα-
λύτερος γιο µου που είναι 48 ετών. ∆εν 
διευθύνω τις επιχειρήσεις τους. ∆εν χρειά-
ζονται τη βοήθειά µου”, είπε ο κ. Οµπάιντ, 
αλλά συµφώνησε ότι η οικογένεια µοιράζε-
ται τα έσοδα από τις επιχειρηµατικές δρα-
στηριότητες που διανέµονται µέσω τραστ.

Ο πρώην υπουργός Εργασίας ισχυρίστη-
κε επίσης, ότι η Sydney Morning Herald 
έχει «βεντέτα» µε την οικογένεια του και 
ενώ δεν τον πείραζε όσο ήταν αυτός ο στό-
χος των επιθέσεων, αντέδρασε όταν αργό-
τερα κατάλαβε ότι οι επιθέσεις κατευθυνό-
ταν σε οποιονδήποτε σχετιζόταν µε αυτόν.

Ο Ομπάιντ κατηγορεί την Ανεξάρτητη 
Επιτροπή κατά της Διαφθοράς για ρατσισμό




