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ZHTEITAI
Κυρία για τη φροντίδα δύο μικρών 

παιδιών, 3 μέρες τη βδομάδα, 5 ώρες 
την ημέρα ($15 την ώρα).

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται 
να επικοινωνήσουν με 

την Βιολέτα  στο 0414 455 169.

HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

για όλες τις δουλειές

Νικόλαος Τσιότσιας

0404 676 366

Γραφείο: 02 9594 5379

Κινητό: 0414 381 996

Σκεπές
Χτισίματα

Remove Asbestos

Δενδροκομεία
Driveways
Βαψίματα

Πλακάκια
Καθαρισμούς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Πρεσαδόρος για πλήρη 
απασχόληση (full time) 

σε στεγνοκαθαριστήριο του Vaucluse.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 

να επικοινωνήσουν με τον Kerry 
στο 0400 076548.

ZHTEITAI
Οδηγός πεπειραμένος, ευπαρουσίαστος, 

που να έχει στην κατοχή του δίπλωμα 
τουλάχιστον τύπου LR  για τα καθήκοντα 

οδηγού οχήματος που θα εξυπηρετεί 
ανάγκες της κοινότητάς μας.

Παρακαλούμε επικονωνήστε 
με τον Κώστα 9759 9759

Euro Funeral Services... 
when the personal touch matters the most

 

 

Η Γυναικεία Επιτροπή σε συνεργασία με την Κοινωνική Πρόνοια 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ 

 
διοργανώνει δείπνο για την  

 

Γιορτή της Μητέρας 

Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 
7:00μμ 

στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη, 
206-210 Lakemba St, Lakemba 

 
Είσοδος $20.00  (Φαγητό, Γλυκό και Καφές)  

 
Για κρατήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα τηλέφωνα        

02 9740 6022, 02 9740 8310  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ποιες δουλειές έχουν  
μέλλον στην Αυστραλία
Ε άν είστε υαλουργοί, πατωματζήδες, λο-

γιστές, γιατροί, ψυχολόγοι, νοσοκόμες, 
κοινωνικοί λειτουργοί, φροντιστές ηλικι-
ωμένων, οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι, αρχιτέ-

κτονες και γεωργοί τότε δεν κινδυνεύετε να μεί-
νετε χωρίς δουλειά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος 
της επόμενης δεκαετίας. Κατά το οικονομικό έτος 
2015-2016, η Αυστραλία χρειάστηκε να προσλά-
βει 190.000 περίπου εργάτες διαφόρων ειδικοτή-
των, καλύπτοντας κενά σε ένα μεγάλο τμήμα της 
οικονομικής δραστηριότητας. Όπως κάθε χρόνο, 
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα δημοσιεύσει τον 
κατάλογο με τις ειδικότητες που έχει ανάγκη η οι-
κονομία της χώρας, για το επόμενο οικονομικό 
έτος και η οποία θα αρχίσει να μπαίνει σε εφαρμο-
γή την 1η Ιουλίου. Συνολικά, υποβλήθηκαν 115 
εκθέσεις από βιομήχανους, συνδικαλιστικούς εκ-
προσώπους εργαζομένων, εμπορικών φορέων και 
επαγγελματικών οργανώσεων καθώς από άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών, τις οποίες η κυβέρνηση 
ήδη επεξεργάζεται.
Σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από τις 
συνδικαλιστικές ενώσεις που εκπροσωπούν τους 
εργαζόμενους των παραπάνω ειδικοτήτων, η Αυ-
στραλία σήμερα αντιμετωπίζει σημαντική έλλειψη 
εργατικών χεριών και η κατάσταση δεν φαίνεται 
να βελτιώνεται. Αυτό συμβαίνει γιατί όλο και πε-
ρισσότεροι νέοι επιλέγουν να φοιτήσουν σε πα-
νεπιστήμια και ειδικότητες του τριτογενούς τομέα 
της οικονομίας, δηλαδή των υπηρεσιών. Έτσι, η 
κυβέρνηση αναγκάζεται να ζητήσει βοήθεια από 
το εξωτερικό. Σήμερα, στα αυστραλιανά πανεπι-
στήμια φοιτούν 39.000 ξένοι φοιτητές που έχουν 
εγγραφεί σε σχολές Λογιστικής και Οικονομικών. 
Η συνεισφορά τους στην οικονομία ανέρχεται στα 
$1,7 δισ. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα δεν θα χρει-
αστεί να εισάγει λογιστές από το εξωτερικό. Ανα-
λυτές υπολογίζουν ότι κάθε χρόνο και για μια δε-
καετία θα ανοίγονται 11.000 θέσεις εργασίας στον 
κλάδο των λογιστών. Η χώρα δεν έχει ανάγκη από 
περισσότερους γενικούς παθολόγους (GPs) αφού 
ο αριθμός τους έχει διπλασιαστεί κατά την τελευ-
ταία δεκαετία, ενώ συνεχίζει να αυξάνεται και ο 
αριθμός των αποφοίτων ιατρικών σχολών. Φέτος 
θα υπάρξει υπερπροσφορά εργασίας για αναι-
σθησιολόγους και ισορροπία προσφοράς και ζή-
τησης στον τομέα τους αναμένεται να σημειωθεί 
το 2025. Οι οδοντίατροι, από την άλλη πλευρά, 

αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα εύρεσης εργασίας 
-κυρίως σε θέσης πλήρους απασχόλησης- και το 
ίδιο συμβαίνει με τους οφθαλμίατρους. Ο αριθμός 
των ατόμων που εργάζονται σε τμήματα εκτάκτων 
ιατρικών περιστατικών είναι ικανοποιητικός, ενώ 
καλά είναι τα νέα για τους μαιευτήρες και τους 
γυναικολόγους, αφού η ζήτησή τους θα καλυφθεί 
πλήρως έως το 2025. Ωστόσο, έλλειψη στις ειδι-
κότητες αυτές υπάρχει σε μη αστικές και απομα-
κρυσμένες περιοχές της χώρας.
Εκεί που θα συνεχίσει να υπάρχει σοβαρό πρό-
βλημα είναι στους νοσοκόμους και τους φροντι-
στές υγείας, αφού η γήρανση του πληθυσμού θα 
συνεχιστεί και κατά την επόμενη δεκαετία. Επι-
πλέον, προβληματική είναι η κατάσταση και με 
τους οικοδόμους, αφού η ζήτηση για την ειδικό-
τητα αυτή θα κορυφωθεί μέσα στην επόμενη δε-
καετία και θα χρειαστεί να έρθουν επιπλέον ερ-
γατικά χέρια από το εξωτερικό. Μεγάλος αριθμός 
θεωρήσεων (visas) εργασίας που εκδίδονται κάθε 
χρόνο αφορά αυτήν την κατηγορία εργαζομένων. 
Η ζήτηση υαλουργών είναι ιδιαίτερη αυξημένη 
και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αρχιτέκτονες 
προτιμούν το γυαλί στις νέες τους κατασκευές. Η 
αγορά έχει, επίσης, μεγάλη έλλειψη εργατών το-
ποθέτησης δαπέδων. Θετικά είναι τα μηνύματα και 
για τους ηλεκτρολόγους, αφού δουλειές γι’ αυτούς 
θα ανοίγονται συνεχώς τουλάχιστον μέχρι το τέ-
λος της τρέχουσας δεκαετίας, ενώ και οι αρχιτέ-
κτονες έχουν επίσης ζήτηση.  Στον εκπαιδευτικό 
τομέα, υπάρχει υπερπροσφορά δασκάλων για τα 
δημοτικά σχολεία, αλλά σημειώνονται σημαντικές 
ελλείψεις σε καθηγητές Μαθηματικών, Επιστη-
μών και Τεχνολογίας στα γυμνάσια. Επίσης, λί-
γοι είναι οι ειδικευμένοι εκπαιδευτικοί για άτομα 
με ειδικές ανάγκες, αλλά και οι καθηγητές ξένων 
γλωσσών. Το Υπουργείο Παιδείας θα καλύψει τα 
κενά αυτά με διδακτικό προσωπικό από το εξωτε-
ρικό. Σταθερά ελαττώνονται οι εργαζόμενοι στον 
γεωργικό τομέα και ειδικά στη γαλακτοβιομηχα-
νία. Τέλος, κατά την επόμενη οικονομική χρονιά, 
η Αυστραλία αναμένεται να φέρει μηχανολόγους 
μηχανικούς, αναλυτές οικονομικών στοιχείων και 
πληροφοριακών συστημάτων, ειδικούς στα πολυ-
μέσα, δημιουργούς ιστοσελίδων και άτομα με ει-
δικότητες που έχουν άμεση σχέση με υπολογιστές 
και πληροφοριακά συστήματα. 

(Πηγή Νέος Κόσμος, Μελβούρνη).


