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CONSULATE GENERAL  
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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

Ένας 23χρονος κατηγορεί-
ται για την τραγική κατάλη-
ξη που είχε αγώνας δρόµου 
στο νότιο-δυτικό Σίδνεϊ, µε 
αποτέλεσµα το θάνατο ενός 
εφήβου. Τα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και ενηµέρωσης 
είναι αυτές τις µέρες πληµµυ-
ρισµένα µε αφιερώµατα στον 
άτυχο Αµιν Ασφούρ, που 
έχασε τη ζωή του όταν το αυ-
τοκίνητο στο οποίο επέβαινε 
συνετρίβη στην Λεωφόρο Χι-
ούµ, πριν από εννιά µέρες. Ο 
18χρονος ήταν επιβάτης σε 
ένα Mitsubishi Lancer που 
οδηγούσε ο ξάδελφός του, 
κατά τη διάρκεια ενός αγώ-
να δρόµου µε ένα κόκκινο 
Nissan Pulsar.

Τα δύο αυτοκίνητα συ-
γκρούστηκαν µεταξύ τους και 
στη συνέχεια συγκρούστηκαν 
εκ νέου µε δύο άλλα οχήµα-

τα που κινούνταν στην ίδια 
κατεύθυνση. Ο Αµιν Ασφούρ 
πέθανε επιτόπου στον τόπο 
του δυστυχήµατος ενώ ο ξά-
δερφός του και οδηγός του 
οχήµατος, µόλις 18 ετών, 
παραµένει στο νοσοκοµείο 
µε σοβαρά τραύµατα στο κε-
φάλι. Η αστυνοµία αναφέρει 
ότι ο άνθρωπος πίσω από 
το τιµόνι του Pulsar οδηγού-
σε ενώ του είχε αφαιρεθεί η 
άδεια οδήγησης.

Έχει ήδη κατηγορηθεί για 
επικίνδυνη οδήγηση, σωµα-
τικές βλάβες, πρόκληση θα-
νατηφόρου ατυχήµατος και 
κατοχή ναρκωτικών. Ο νε-
αρός αφέθηκε ελεύθερος µε 
εγγύηση και θα αντιµετωπί-
σει το δικαστήριο στο Μπακ-
στάουν τον επόµενο µήνα. Η 
αστυνοµία εξακολουθεί να 
αναζητεί αυτόπτες µάρτυρες 

του περιστατικού. Ο υπουρ-
γός υποδοµών της Νέας 
Νότιας Ουαλίας, κ. Ντάνκαν 
Γκάι δήλωσε ότι η τραγωδία 
στέλνει ένα ισχυρό µήνυµα 
στους οδηγούς. ‘Πρέπει να 
στείλουµε ένα µήνυµα µέσω 
του τραγικού περιστατικού 
στους οδηγούς. Οι κυρώσεις 
δεν είναι πανάκεια. Πρέπει 
να καταλάβουν όλοι πόσο 
ανόητο είναι να βάλει κά-
ποιος τη ζωή του και τη ζωή 
άλλων ανθρώπων σε κίνδυ-
νο. Υπάρχουν µόνο θύµατα, 
αθώα θύµατα, στους αγώνες 
δρόµου”, είπε ο κ. Γκάι.

Ο επιθεωρητής της τροχαί-
ας, Φιλ Μπρουκς, δήλωσε ότι 
“λίγο πριν τα Χριστούγεννα, 
αυτό είναι µια θλιβερή και 
τραγική υπενθύµιση του πόσο 
επικίνδυνη είναι η υπερβολι-
κή ταχύτητα στους δρόµους”.

Αγώνας δρόμου στη Χιούμ είχε τραγική κατάληξη 

«Λουκέτο» αναµένεται να µπει στην αυ-
στραλιανή κρατική ραδιοτηλεοπτική υπη-
ρεσία SBS που ιδρύθηκε για να ενηµερώνει 
και να ψυχαγωγεί τις εθνικές µειονότητες 
της Αυστραλίας και µεταδίδει ραδιοφωνι-
κές και τηλεοπτικές εκποµπές και για την 
οµογένεια.

Συγκεκριµένα προτάσεις στην αυστρα-
λιανή κυβέρνηση του Τόνι ‘Αµποτ να κα-
ταργήσει την κρατική τηλεόραση της SBS 
κάνει το Κέντρο Ανεξάρτητων Μελετών ( 
Centre for Independent Studies). Όπως 
είναι γνωστό η κυβέρνηση ‘Αµποτ έχει δε-
σµευτεί να προβεί σε περικοπές ύψους 20 
δισεκατοµµυρίων προκειµένου ο προϋπο-
λογισµός να γίνει πλεονασµατικός.

Προκειµένου, λοιπόν, να «επηρεάσει την 
κυβέρνηση», το Centre for Independent 
Studies έδωσε στη δηµοσιότητα µια έκθε-
σή του για αναθεώρηση του προϋπολογι-
σµού.

Στην έκθεση αυτή προτείνεται να καταρ-
γηθεί η κοινωνική πρόνοια προς τη µεσαία 
τάξη αλλά και να µπει λουκέτο στα κανάλια 
της SBS και περιορισµοί στο άλλο κρατικό 
ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του ABC.

Ο οµογενής Γιώργος Ζάγκαλης, που 

υπήρξε µέλος της διοίκησης της SBS κάλε-
σε τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντι-
πολίτευση να απορρίψουν την πρόταση 
αυτή. «Σε µια πολυπολιτισµική και πολυ-
γλωσσική Αυστραλία η λύση δεν είναι να 
κλείσει η SBS. Αντιθέτως θα πρέπει να βε-
βαιωθούµε ότι η SBS ανταποκρίνεται στην 
αποστολή της και καλύπτει τις ανάγκες των 
εθνικών µειονοτήτων της χώρας» είπε ο κ. 
Ζάγκαλης.

Ο ίδιος πρότεινε να υπάρξει συνεργασία 
SBS µε ABC και ένα από τα κανάλια της 
SBS να διατεθεί αποκλειστικά για τους µη-
αγγλόφωνους κατοίκους της Αυστραλίας.

Ο κ. Ζάγκαλης σηµείωσε πως η SBS πρέ-
πει να κάνει περισσότερες παραγωγές και 
να µην εισάγει προγράµµατα από το εξω-
τερικό.

Εξάλλου και ο γενικός διευθυντής της 
SBS, Μάικολ Εµπιντ, συµφώνησε πως οι 
ντόπιες παραγωγές είναι λίγες και στό-
χος του είναι να αυξηθούν. Καταθέτοντας 
σε επιτροπή της γερουσίας σηµείωσε ότι 
υπάρχουν περιορισµοί στον προϋπολογι-
σµό και µια αυστραλιανή παραγωγή κο-
στίζει 15 φορές περισσότερο από ένα πρό-
γραµµα που αγοράζεται από το εξωτερικό.

Υπό αμφισβήτηση η αυστραλιανή 
κρατική ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία


