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Αγαπητό	μέλος,	

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

Ανακοινώνεται ότι θα λάβει χώρα Ειδική Γενική Συνέλευση των µελών του 
Τάγµατος της ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτίου Ουαλίας την ΤΡΙΤΗ 13 NOΕΜΒΡΙΟΥ 2018 στο 
σπίτι της ΑΧΕΠΑ, 394-396 Princes Highway, Rockdale NSW και από τις 7:30µµ.  

Ο σκοπός της συνελεύσεως είναι να ψηφίσουν τα µέλη πάνω στην παρακάτω 
πρόταση: Ότι 

1. το Καταστατικό (όπως αυτό στέλνετε σε όλα τα µέλη µαζί µε αυτή την 
Ανακοίνωση Γενικής Συνελεύσεως) σκοπεύει στην αντικατάσταση µε τους 
σηµερινούς Κανόνες και  

2. ο Γραµµατέας θα υποβάλει αίτηση εκ µέρους του Τάγµατος της ΑΧΕΠΑ Νέας 
Νοτίου Ουαλίας στον Επίτροπο της αρµόδιας υπηρεσίας υπέρ της επικύρωσης 
των αλλαγών. 

Αυτό το ψήφισµα προτείνεται να περάσει µε ειδική ψηφοφορία. Δηλαδή, να 
υποστηριχθεί από τουλάχιστον τα τρία-τέταρτα των ψήφων των παρευρισκόµενων 
µελών µε δικαίωµα ψήφου πάνω στο προτεινόµενο ψήφισµα σύµφωνα µε τους 
Κανόνες της ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτίου Ουαλίας. 

Το Διοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα πιστεύει ότι η υιοθέτηση του προτεινόµενου 
Καταστατικού είναι σύµφωνα µε τα συµφέροντα όλων των µελών. Μία σύγκριση του 
προτεινόµενου Καταστατικού σε σχέση µε τους σηµερινούς Κανόνες έχει σταλεί σε 
όλα τα µέλη. 

 

Ο Γραµµατέας 

Δρ Παναγιώτης Διαµάντης 

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 

εκ µέρους του Διοικητικού Συµβουλίου 
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Dear	Member,	

Notice of Special General Meeting 

Notice is given that a Special General Meeting of the members of Order of AHEPA 
NSW Incorporated will be held at 7:30PM on TUESDAY 13 NOVEMBER 2018 at 
AHEPA Headquarters, 394-396 Princes Highway, Rockdale NSW.  

The purpose of the meeting is to consider a proposed resolution that: 

1.   the Constitution (as circulated to all members with the notice of this meeting) be 
adopted in lieu of the current Rules and  

2.   that the Secretary apply on behalf of the Order of AHEPA NSW Incorporated to 
the Commissioner for Fair Trading for registration of that change in the constitution. 

This resolution is proposed to be passed as a special resolution, that is; it is supported 
by at least three-quarters of the votes cast by the members as are entitled under the 
Rules to vote on the proposed resolution. 

The Committee of Management unanimously believes that adoption of the proposed 
constitution is in the best interests of all members.  A comparison of the proposed 
Constitution with the current Rules is attached.   

 

Panayiotis Diamadis   

Secretary 

Monday 22 October 2018 

by authority of the Committee of Management 

	

Η εθνική συγγνώµη του  
πρωθυπουργού για τα θύµατα 
παιδικής κακοποίησης
Εχθές ∆ευτέρα ο πρωθυπουργός Scott Morrison 
απηύθυνε εθνική συγγνώµη από την αίθουσα 
του κοινοβουλίου σε χιλιάδες θύµατα παιδικής 
κακοποίησης στην Αυστραλία. Εκατοντάδες θύ-
µατα κατευθύνθηκαν στην Καµπέρα για να πα-
ρακολουθήσουν την οµιλία του πρωθυπουργού, 
όπου άκουσαν τον κ. Morrison να τους λέει ότι 
οι ιστορίες τους έχουν γίνει πιστευτές και ότι τα 
θεσµικά όργανα έχουν αποτύχει στον ρόλο τους.
Την απολογία του κ. Morrison στο κοινοβούλιο 
ακολούθησε οµιλία του ηγέτη της αντιπολίτευ-
σης Bill Shorten πριν από τη λήξη της συνεδρί-
ασης της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Η ώρα των ερωτήσεων µεταφέρθηκε κατά µισή 
ώρα, στις 2.30 µ.µ. Η συγγνώµη αυτή του πρω-
θυπουργού ήρθε µετά την κοινοποίηση της έκ-
θεσης της βασιλικής επιτροπής για την ανταπό-
κριση των θεσµικών οργάνων σε καταγγελίες 
για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που αφο-
ρούν το προηγούµενο έτος.
Η έρευνα δέχτηκε περισσότερες από 40.000 
τηλεφωνικές κλήσεις, 25.000 επιστολές και 
ηλεκτρονικά µηνύµατα και πραγµατοποίησε πε-
ρίπου 8.000 ιδιωτικές συνεδριάσεις, µε αποτέ-
λεσµα 2.575 παραποµπές σε αρχές, συµπερι-
λαµβανοµένης της αστυνοµίας.
Η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί 104 από τις 122 
συστάσεις που διατυπώνει η βασιλική επιτροπή, 
ενώ οι άλλες 18 εξετάζονται προσεκτικά σε συ-
νεννόηση µε τις πολιτείες.

Μ ια γυναίκα από τη ΝΝΟ δεν µπόρεσε να σταµατήσει τις 
νοµικές διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες ο αδερφός 
της, που πυροβόλησε και σκότωσε τους γονείς τους 
το 2014, επωφελήθηκε οικονοµικά και κληρονόµησε 

µέρος της πατρικής περιουσίας. Η γυναίκα, που δεν µπορεί να 
κατονοµαστεί για νοµικούς λόγους, απευθύνθηκε για τον λόγο αυτό 
στο Ανώτατο ∆ικαστήριο. Στη δίκη του άνδρα για τη δολοφονία 
πριν από δύο χρόνια, η έδρα έβγαλε µια ειδική ετυµηγορία που τον 
έκρινε «αθώο λόγω ψυχικής ασθένειας».
Ωστόσο, το δικαστήριο όρισε να κρατηθεί σε σωφρονιστικό ίδρυµα 
όπως καθορίστηκε από το αναθεωρητικό δικαστήριο της ψυχικής 
υγείας, έως ότου απελευθερωθεί µε τη δέουσα νοµική διαδικασία.
Στη ΝΝΟ, οι άνθρωποι που δεν κρίνονται ένοχοι για δολοφονία 
λόγω ψυχικής ασθένειας παραµένουν, σε ορισµένες περιπτώσεις, 
σε θέση να κληρονοµήσουν τα θύµατά τους. Ο συγκεκριµένος 
άντρας είχε ιστορικό επιθετικότητας, ωστόσο υπήρχαν επίσης στοι-
χεία ότι οι γονείς του τον αγαπούσαν και προσπάθησαν να του πα-
ράσχουν ιατρική βοήθεια.
Τον περασµένο µήνα η αδελφή του κατέθεσε αίτηση έκπτωσης του 
κληρονοµικού του δικαιώµατος στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, κάτι που 
θα εµπόδιζε τον αδελφό της να επωφεληθεί από την περιουσία των 
γονιών του.
Στην κρίση του σχετικά µε την αίτηση, ο δικαστής Geoff Lindsay 
αποφάνθηκε ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να πάρει το πλήρες µερί-
διό του από ό,τι άφησαν οι γονείς του στις διαθήκες τους, οι οποίες 
υπολογίζονται στο 1 εκατοµµύριο δολάρια περίπου.
Ο δικαστής, ωστόσο, αποφάσισε ότι 100.000 δολάρια θα κρατη-
θούν σε καταπίστευµα για τις ανάγκες του όσο κρατείται στη φυ-
λακή και για όταν απελευθερωθεί. Επιπλέον, αποφάνθηκε ότι το 
δικαστικό κόστος του άνδρα, το οποίο εκτιµάται ότι υπερβαίνει τα 
120.000 δολάρια, πρέπει να καταβληθεί από την κληρονοµιά.

Αυστηρότερες στο 
εξής οι κυρώσεις για 
το τραπεζικό έγκληµα
Η βασιλική τραπεζική επιτροπή λαµβάνει 
ήδη µέτρα ώστε οι δράστες τραπεζικών 
εγκληµάτων να αντιµετωπίζουν στο εξής 
µεγαλύτερες κυρώσεις, µε την κυβέρνηση 
να σχεδιάζει να περάσει αυτή την εβδο-
µάδα νόµο για την αυστηρή αντιµετώπι-
ση υπαλλήλων που διαπράττουν τέτοιου 
είδους εγκλήµατα.
Σύµφωνα µε τον θησαυροφύλακα Josh 
Frydenberg, η κυβέρνηση θα εξετάσει 
τον διπλασιασµό των κυρώσεων και οι 
δράστες που εµπλέκονται σε αξιόποινες 
πράξεις θα µπορούσαν να τιµωρούνται 
µε ποινές κάθειρξης µέχρι και 10 χρό-
νων – αντί για το ανώτατο όριο των πέντε 
ετών που ισχύει µέχρι σήµερα.
«Μόνο και µόνο επειδή φοράει κανείς 
κοστούµι για να πάει στη δουλειά του δεν 
σηµαίνει ότι θα ξεφύγει από τη φυλακή» 
δήλωσε ο κ. Frydenberg στο ραδιόφωνο 
2GB χτες ∆ευτέρα.

∆ολοφόνησε τους γονείς του 
και κληρονοµεί µέρος 
της πατρικής περιουσίας

Ανακοινώνεται ότι θα λάβει χώρα Ειδική Γενική Συνέλευση των μελών του Τάγματος 
της ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτίου Ουαλίας την ΤΡΙΤΗ 13 NOΕΜΒΡΙΟΥ 2018 στο σπίτι της 
ΑΧΕΠΑ, 394-396 Princes Highway, Rockdale NSW και από τις 7:30 μ.μ.

Ο σκοπός της συνελεύσεως είναι να ψηφίσουν τα μέλη πάνω στην παρακάτω πρόταση: 
Ότι
1.  Το Καταστατικό (όπως αυτό αποστέλεται σε όλα τα μέλη μαζί με την παρούσα Ανα-

κοίνωση Γενικής Συνελεύσεως) σκοπεύει στην αντικατάσταση των σημερινών Κανό-
νων.

2.  Ο Γραμματέας θα υποβάλει αίτηση εκ μέρους του Τάγματος της ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτίου 
Ουαλίας στον Επίτροπο της αρμόδιας υπηρεσίας υπέρ της επικύρωσης των αλλαγών.

Αυτό το ψήφισμα προτείνεται να περάσει με ειδική ψηφοφορία. Δηλαδή, να υποστηρι-
χθεί δια της ψήφισης του από τουλάχιστον τα τρία-τέταρτα των παρευρισκόμενων με-
λών με δικαίωμα ψήφου πάνω στο προτεινόμενο ψήφισμα, σύμφωνα με τους Κανόνες 
της ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτίου Ουαλίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα πιστεύει ότι η υιοθέτηση του προτεινόμενου Κατα-
στατικού είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα όλων των μελών. Μία σύγκριση του προ-
τεινόμενου Καταστατικού σε σχέση με τους σημερινούς Κανόνες έχει σταλεί σε όλα τα 
μέλη.




