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Σεµινάριο για τη Συµφωνία  
Ελεύθερου Εµπορίου µε Βόρεια Ασία

Η  
Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου 
της Αυστραλίας µε την Κίνα, την 
Κορέα και την Ιαπωνία αποτε-
λεί ορόσηµο που θα ωφελήσει 

όλους τους Αυστραλούς. Η σύναψη αυ-
τών των ιστορικών συµφωνιών ελεύ-
θερου εµπορίου είναι µια σηµαντική 
νίκη για τις αυστραλιανές υπηρεσίες, τα 
ορυχεία, τους πλουτοπαραγωγικούς πό-
ρους, τους καταναλωτές και τη γεωργία, 
καθώς και τη δηµιουργία θέσεων εργα-
σίας στην εκλογική έδρα του Barton.
Ο οµοσπονδιακός βουλευτής της έδρας 
Barton κ. Νίκος Βαραβαρής παρουσί-
ασε πρόσφατα το σεµινάριο ελεύθε-
ρου εµπορίου µε τον υπουργό για την 
∆ιεθνή Ανάπτυξη και τον Ειρηνικό κ. 
Steven Ciobo, στο St George Leagues 
Club στο Kogarah όπου συναντήθηκαν 
µε τοπικούς επιχειρηµατίες και εξέτασαν 
πώς µπορούν να συµµετάσχουν σε αυτές 
τις µοναδικές εµπορικές ευκαιρίες.
Ο κ. Βαρβαρής δήλωσε: «Η Κυβέρνησή 
µας έχει δεσµευτεί να στηρίξει το ελεύ-

θερο εµπόριο ως κινητήρια δύναµη της 
οικονοµικής ανάπτυξης και της απασχό-
λησης. Μία στις πέντε θέσεις εργασίας 
στην Αυστραλία συνδέεται µε το εµπό-
ριο, και οι συµφωνίες µε τους σηµαντι-
κότερους εµπορικούς εταίρους µας στην 
Ασία θα παρέχουν περισσότερες ευκαι-
ρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις, εξαγω-
γείς και τους φορείς παροχής υπηρεσι-
ών στην περιοχή Barton».
Το σεµινάριο είναι ένα από τα πολλά 
που διεξάγονται, σχεδιασµένα να πα-
ρέχουν σε υπάρχουσες και µελλοντικές 
επιχειρήσεις τις πληροφορίες που χρει-
άζονται για να τις βοηθήσουν να αποκο-
µίσουν τα οφέλη που προκύπτουν από 
την συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών 
µε την Κίνα, την Κορέα και την Ιαπωνία.
«Οι συµφωνίες αυτές θα επιτρέψουν την 
Αυστραλία να παραµείνει ανταγωνιστι-
κή έναντι µερικών από τις µεγαλύτερες 
ανταγωνίστριες χώρες των συναλλα-
γών µας, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Χιλή. Το 

Σεµινάριο επιτρέπει στους ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων στο Barton να κατανοή-
σουν καλύτερα ποια αγαθά ή υπηρεσίες 
µπορούν να εξάγονται στην Κίνα, την 
Ιαπωνία ή την Κορέα, ποιες δυνατότη-
τες υπάρχουν για όσους σκέφτονται να 
εξάγουν για πρώτη φορά λόγω των ση-
µαντικών µειώσεων στους φόρους εισα-
γωγής ενώ, σε ορισµένες περιπτώσεις, 
οι φόροι καταργούνται εντελώς» είπε ο 
κ. Βαρβαρής.
Οι επιχειρηµατίες του Barton µπόρεσαν 
να ενηµερωθούν για τις ευκαιρίες της 
αγοράς, την πρόσβαση και τις ταρίφες, 
τις επιχορηγήσεις και βοήθεια, τη δια-
χείριση κινδύνων, τη νοµική συµµόρ-
φωση και να ακούσουν ιστορίες επιτυ-
χίας από άλλες επιχειρήσεις.
«Ήταν µια καταπληκτική εκδήλωση, µε 
έντονη τη συµµετοχή του κοινού και της 
οµάδας ενηµερώσης που αποτελούνταν 
από κυβερνητικούς εκπροσώπους του 
Υπουργείου Εξωτερικών και Εµπορί-
ου, TradeStart, EFIC και AusIndustry. 

Ήµουν στην ευχάριστη θέση να συνα-
ντηθώ µε επιχειρήσεις όπως οι 20Cube, 
A&C Trading Agency, Aerofloat, Anotec 
Environmental, Australian Custom 
Pharmaceuticals, Careline Australia, 
CST Composites, Cyclopharm, Efic, 
DHL Express, Frutex, Herbs of Gold, 
Kingston Harper, Fardoulis Chocolates, 
Oobi Baby, NSW Chamber of Commerce, 
World Kitchen, Trade Start, Sunshades 
Eyewear and Lang και Duggan. Ενδια-
φέρθηκαν να µάθουν πώς οι συµφωνίες 
αυτές θα ωφελήσουν τις επιχειρήσεις 
τους, και µε τη σειρά τους, να προσλά-
βουν περισσότερους εργαζόµενους στο 
Barton» είπε ο κ. Βαρβαρής.

Η Κυβέρνηση Συνασπισµού ολοκλήρωσε πρόσφατα µια τριπλή συµφωνία 
ελεύθερων συναλλαγών µε τους εµπορικούς εταίρους µας στη βόρεια Ασία.

- Πέµπτη 1η Οκτωβρίου -  Υποδοχή Ιεράς Εικόνος - Μέγας Εσπερινός και 
Παράκλησις της Θεοτόκου,  Ωρα- 6µ.µ

- Παρασκευή 2 Οκτωβρίου- Ορθρος - Θ.Λειτουργία, Ωρα- 7 π.µ
- Παρασκευή Βράδυ- ΑΓΡΥΠΝΙΑ
  Απόδειπνο - Χαιρετισµοί - Μέγας Εσπερινός- 

Ορθρος - Θ.Λειτουργία, Ωρα- 8 µ.µ εως 2 π.µ
- Σάββατο 3 Οκτωβρίου -  Παράκλησις της Θεοτόκου - Στην Αγγλική Γλώσσα, 

Ωρα-11 π.µ
- Σαββατο Απόγευµα -  Μέγας Εσπερινός µετά Αρτοκλασίας, Ωρα- 6µ.µ
- Κυριακή 4 Οκτωβρίου -  Ορθρος-Θ.Λειτουργία και η λιτανεία της Ιεράς 

Εικόνος Πέριξ του Ναού, Ωρα-7π.µ εως 11π.µ
- ∆ευτέρα 5 Οκτωβρίου -  Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου, Ωρα -9.30 π.µ
- ∆ευτέρα απόγευµα-  Παράκλησις της  Θεοτόκου, Ωρα- 5.30 µ.µ 
(Αµέσως µετά η αναχώρηση της Ιεράς Εικόνος για την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου)

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΑΣΚΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΙΕΡΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΠΕΤΡΙΤΙΣΣΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1- 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΙΕΡΑ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

GREEK ORTHODOX PARISH OF SAINT DEMETRIOS 
Cnr. Campbell & Collett Streets, Queanbeyan N.S.W. 2620 

Postal Address: P.O. Box 856 Queanbeyan N.S.W. 2620 
Telephone: (02) 62971789 

 

 
EORTH AGIOU DHMHTRIOU  QUEANBEYAN 

 
@Opw"  kavqe crovno  !etsi kaiv  jefeto" qav eJortasqh` megaloprepẁ" hJ 
eJorthv toù Megalomavrturo" kaiv qaumatourgoù   JAgivou Dhmhtrivou 
toù Muroblhvtou. # 
 

JO  jEsperinov" thvn Kuriakhv 25hn  jOktwbrivou qav telesqh̀/ w@ran 7.00 
m.m.  
 
#Orqro" kaiv hJ Qeiva Leitourgiva qav telesqh̀ thvn  Deutevra 
26hn  jOktwbrivou kaiv w@ran  8.30 - 11.00 p.m.  
 
 

Metav thvn Qeivan Leitourgivan thvn Deutera 26hn  jOktwbrivou, qav 
ajkolouqhvsh/ B.B.Q. 
 
jEpivsh" thvn  1hn  Noembrivou Kuriakhv, metav thvn Qeiva Leitourgiva 
qav ajkolouqhvsh/  B.B.Q.  giav o@lou" touv" proskhnhtav". 
 

Parakalouvme touv" ojrganwtav" poù e!rcontai mev lewforeiva  ajpov tav 
diavfora mevrh th"̀ Aujstraliva" stov proskuvnhma toù   JAgivou 
Dhmhtrivou, nav thlefwnhvsoun ejgkaivrw" kaiv nav dhlwvsoun tovn 
ajriqmovn tẁn lewforeivwn diav thvn kalutevran ejxuphrevthsin tẁn 
proskunhtẁn. 
 

Parotruvnomen thvn summetochvn o@lwn tw`n eujsebw`n. 
 

 jEk toù  jEkklhsiastikoù Sumboulivou  Thlef. 62971789  
h# 0411407207 
 jEnoriva  JAgivou Dhmhtrivou- Queanbeyan 

Ο κ. Βαρβαρής ενηµερώνει τους επιχειρηµατίες 
στην εκλογική έδρα Barton.


