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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

Ένας άνδρας ολλανδικής καταγωγής, 
έχασε τη ζωή του από επίθεση έξω από 
ένα ξενοδοχείο στην Αδελαΐδα, λίγες 
µόλις µέρες πριν από την επιστροφή του 
στην πατρίδα του.

Ο Χενκ βαν Όστεροµ, 39 ετών, πέθα-
νε λίγες ηµέρες αφότου µια αρτηρία στο 
πρόσωπο και το λαιµό του κόπηκε από 
χτύπηµα έξω από το ξενοδοχείο Μπού-
σµαν, στο Γκάουλερ, τον Σεπτέµβριο του 
περασµένου έτους. Ο 22χρονος Τζέισον 
Γκράχαµ Μπρίτζλαντ, ο 22χρονος Άλεξ 
Τζορτζ Γουίντερ και ένας ανήλικος δι-
κάζονται τώρα µε την κατηγορία της αν-
θρωποκτονίας από αµέλεια.

Χθες, κατά τη διάρκεια της δίκης, ο 
εισαγγελέας Μπράιαν Νίτσκε, υποστή-
ριξε ότι οι τρεις κατηγορούµενοι έδρα-
σαν από κοινού στην επίθεση εναντίον 
του άτυχου Ολλανδού. Ήταν η γροθιά 
του Τζέισον Γκράχαµ Μπρίτζλαντ που 
οδήγησε στο θάνατο του θύµατος, αλλά, 
σύµφωνα πάντα µε την αγόρευση του ει-
σαγγελέα και τα άλλα δύο άτοµα φέρουν 

µερίδιο ενοχής καθώς είχαν κάποιο 
ρόλο.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, το χτύ-
πηµα του Τζέισον Γκράχαµ Μπρίτζλαντ 
στην αριστερή περιοχή του λαιµού του 
Βαν Όστεροµ, προκάλεσε ζηµίες σε µία 
αρτηρία που οδηγεί στον εγκέφαλό. 
Ακολούθησε αιµορραγία στον εγκέφαλό 
του και άµεση απώλεια των αισθήσεων, 
χωρίς καµία πιθανότητα ανάκαµψης. Ο 
κ. Νίτσκε είπε ότι το θύµα δούλευε σε 
θερµοκήπιο στη Νότια Αυστραλία. Ο 
Ολλανδός είχε πάει την Παρασκευή το 
βράδυ για να πιει ένα ποτό, µόλις τρεις 
ηµέρες πριν από την επιστροφή του στο 
σπίτι του στην Ολλανδία.

Οι λεπτοµέρειες της επίθεσης έγιναν 
γνωστές χάρη στο βίντεο κλειστού κυ-
κλώµατος τηλεόρασης που κατέγραψε το 
περιστατικό. Σύµφωνα µε όσα έχουν κα-
ταγραφεί, ο κατηγορούµενος που έδωσε 
το µοιραίο χτύπηµα δεν ενήργησε σε 
αυτοάµυνα. Η δίκη αναµένεται να διαρ-
κέσει για ακόµη 12 ηµέρες.

Τρεις σε δίκη για τη μοιραία γροθιά που σκότωσε Ολλανδό έξω από ξενοδοχείο

Οι αυστραλιανές εταιρείες αύξησαν τις 
επενδύσεις τους στο γ΄ τρίµηνο σε σχέση 
µε το δεύτερο. Ωστόσο, τα στοιχεία εµφάνι-
σαν σήµερα ότι οι εταιρείες αναµένεται να 
µειώσουν τις επενδύσεις στη χρήση που 
λήγει στις 30 Ιουνίου, κατά 2%, σε σχέση 
µε την αντίστοιχη εκτίµηση του προηγου-
µένου έτους. Ο κλάδος εξόρυξης αναµένε-
ται να συµβάλει περισσότερο στην πτώση.

Οι αυστραλιανές εταιρείες φυσικών 
πόρων, επένδυσαν δισ. δολαρίων σε 
νέα projects την τελευταία δεκαετία, εν 
τω µέσω αυξηµένων τιµών ιδιαίτερα για 
τον άνθρακα και για το σιδηροµετάλλευ-
µα, που είναι άφθονα στην Αυστραλία, 

και παρατηρήθηκε απότοµη αύξηση της 
ζήτησης στην Κίνα.

Αλλά η επιβράδυνση της αύξησης της 
ζήτησης και η επιβράδυνση των τιµών, 
έχουν οδηγήσει πολλές εταιρείες εξόρυ-
ξης να περικόψουν τα σχέδια επέκτασης 
και να µειώσουν τις θέσεις εργασίας στα 
υφιστάµενα projects.

Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας 
έχει µειώσει τα επιτόκια οκτώ φορές 
από τα τέλη του 2011, ελπίζοντας να 
δώσει τόνωση στις επενδύσεις εκτός 
του κλάδου εξόρυξης, εν όψει µιας ανα-
µενόµενης αύξησης των επενδύσεων 
αργότερα φέτος.

Αύξηση των επενδύσεων από τις επιχειρήσεις 
στην Αυστραλία στο γ΄ τρίμηνο




