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ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας ζητά-
ει να προσλάβει εκπαιδευτικούς για να διδάξουν κατά το τρέ-
χον σχολικό έτος  2018. 

Παρακαλούµε, οι ενδιαφερόµενοι να αποστείλουν βιογραφι-
κό σηµείωµα:

1) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: education@goc.
com.au  ή

2) στην ταχυδροµική διεύθυνση: 206-210 Lakemba 
St LAKEMBA NSW 2195 ή

3)  στα Γραφεία της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
Ν.Ν.Ο. , επικοινωνήστε στον αριθµό 9740 6022

Σηµείωση: Τα Γραφεία της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ο. 

θα είναι κλειστά από 23/12/2017 έως και 1/1/2018.

Εξαγωγές 1 δις αυστραλιανής 
ελαιοκράµβης σε ευρωπαϊκή 
αγορά βιοντίζελ

ΗΑυστραλία έχει εξασφαλίσει πρόσβαση σε µια ευρωπαϊκή αγορά 
βιοντίζελ για το εγχώριο λάδι ελαιοκράµβης (κανόλα), µόλις δύο 
εβδοµάδες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας.
Το Αυστραλιανό Ίδρυµα Επιστηµονικής και Βιοµηχανικής Έρευνας 

(CSIRO) διαπίστωσε ότι η χρήση της αυστραλιανής ελαιοκράµβης στην 
αλυσίδα εφοδιασµού µε βιοντίζελ σηµαίνει ότι παραγωγή βιοκαυσίµων µε 
τις µισές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου απ’ ό,τι εκπέµπουν τα ορυκτά καύ-
σιµα.
Η Ευρώπη έχει αυστηροποιήσει τον στόχο εξοικονόµησης αερίων θερµο-
κηπίου από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στο 50%, από 35% που ήταν 
πριν, σε σύγκριση µε τις εκποµπές αερίων από ορυκτά καύσιµα, κάτι που 
θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.
«Η αυστραλιανή ελαιοκράµβη είναι άκρως ανταγωνιστική για βιοντίζελ 
στην παγκόσµια αγορά όσον αφορά το προφίλ εκποµπής αερίων θερµοκη-
πίου» δήλωσε η επικεφαλής του CSIRO, Sandra Eady.
Η δρ Eady πρόσθεσε ότι η αυστραλιανή ελαιοκράµβη έχει προφίλ εκπο-
µπών αερίων θερµοκηπίου κατά 15% χαµηλότερο από την ελαιοκράµβη 
της Γερµανίας.
«Εξασφαλίσαµε µια πριµοδότηση 100 εκατοµµυρίων δολαρίων ετησίως για 
τους αγρότες µας, λαµβάνοντας υπόψη τα επιπλέον $ 20-$ 40/τόνο που κα-
ταβλήθηκαν για τη µη γενετικά τροποποιηµένη αυστραλιανή ελαιοκράµβη».
Η Αυστραλιανή Οµοσπονδία Ορυκτών και το Αυστραλιανό Κέντρο Καινο-
τοµίας για τις Εξαγωγές Σιτηρών ανέθεσε το 2015 στο CSIRO να ερευνήσει 
και να υποβάλει έκθεση για λογαριασµό της αυστραλιανής βιοµηχανίας 
σπόρων ελαιοκράµβης.
Όπως δήλωσε η δρ Eady, πήρε στην Ευρώπη 12 µήνες από τότε που έλαβε 
την έκθεση του CSIRO για να την εγκρίνει και να νοµοθετήσει ανάλογα, 
κάτι που διακινδύνευσε τη βιωσιµότητα των καλλιεργητών της Αυστραλίας.
Η πολιτεία µε τις καλύτερες επιδόσεις ήταν η Νότια Αυστραλία. «Αυτό είναι 
σηµαντικό, επειδή η Νότια Αυστραλία είναι µία από τις µεγαλύτερες εξαγω-
γικές πολιτείες στην ΕΕ» ανέφερε η δρ Eady.
«Επόµενη ήταν η Βικτώρια µε 476kg ανά τόνο, η Νέα Νότια Ουαλία µε 
509kg ανά τόνο και η ∆υτική Αυστραλία µε εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 
511kg ανά τόνο».

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 

Ταξιδιωτικό Γραφείο µε ευρύ κύκλο εργασιών 
ζητεί κοπέλα για την κάλυψη κενής θέσης. 

Πολύ καλοί όροι εργασίας. 
Περιοχή ∆υτικών Προαστείων. 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε 
στον αριθµό: 8958 6641




