
6 AΥΣΤΡΑΛΙΑ WEDNESDAY 6 MARCH 2019 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

4  Να κάνουµε την Αυστραλία ακόµη καλύτερη για τις επόµενες γενιές

4  Ένα καλύτερο µέλλον για τους ηλικιωµένους

4   Λέµε όχι στο κτίσιµο σταδίων που θα κοστίσουν 2 δισεκατοµ. δολάρια στους φορο-
λογούµενους

Ζητάµε καλύτερα νοσοκοµεία και σύστηµα φροντίδας ηλικιωµένων

4   Έκπτωση $400 κάθε χρόνο στα δηµοτικά τέλη και το λογαριασµό του νερού για του 
ηλικιωµένους και αύξηση σύµφωνα µε τον πληθωρισµό

4  Όχι άλλες ιδιωτικοποιήσεις δηµόσιας περιουσίας που ανήκει στην Πολιτεία 
Κρατήστε τη δηµόσια περιουσία για τις επόµενες γενιές

4  Καλύτεροι κανονισµοί λειτουργία των κέντρων φροντίδας ηλικιωµένων
Υποχρεωτική παρουσία Επόπτη

4  Καλύτερες υπηρεσίες για τους ηλικιωµένους
Νοσοκόµες σε 24ωρη βάρδια επί 7 ηµέρες και το απαραίτητο προσωπικό

4  Μείωση της λίστας αναµονής στα νοσοκοµεία
Χαµηλότερο κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης από εξιδεικευµένους γιατρούς

4  Μεγαλύτερη χρηµατοδότηση της κοινωνικής κατοικίας
Στήριξη των ηλικιωµένων γυναικών που ζουν µόνες

4   Μείωση των µισθών των πολιτικών, των εξόδων τους και των συνταξιοδοτικών τους 
προνοµίων

Να σταµατήσουν άµεσα τα ταξίδια των πολιτικών που γίνονται για προσωπικούς λόγους
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CONSULATE GENERAL OF GREECE IN SYDNEY 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΔΝΕΫ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΥΔΝΕΫ 

 
 
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ, στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση με προσωπικό  
‘fieldworkers’ για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες» του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 2014-2010,  προκηρύσσει μία θέση  για πρόσληψη 
επιτόπιου προσωπικού για διάστημα έξι (6) μηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του τμήματος θεωρήσεων.  
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: 
 

 Να είναι 21 έως 60 ετών, 
 Να είναι μόνιμοι κάτοικοι ή να διαμένουν στην Νέα Νότια Ουαλία, 
 Να κατέχουν πτυχίο, δίπλωμα ή τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή να έχουν την ιδιότητα 

φοιτητή σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
 Να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, 
 Να διαθέτουν γνώσεις χειρισμού Η/Υ, 
 Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί επιθυμητό προσόν 

 
Τυχόν πρόσθετα προσόντα, π.χ. προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, ευελιξία για εργασία εκτός ωραρίου, 
εξοικείωση με διεθνές περιβάλλον, θα συνεκτιμηθούν. 
 
Αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να 
υποβληθούν έως και τις 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 14.00 μμ. στο Γενικό Προξενείο – Level 2/219-223 
Castlereagh Street, Sydney NSW 2000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση grgencon.sid@mfa.gr,  
έως τις 5:00 μμ. 
 
Οι  επικρατέστεροι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς στις 15 Μαρτίου 2019 προκειμένου να 
προσέλθουν ενώπιον τριμελούς Επιτροπής για προσωπική συνέντευξη. 
 
Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις πρέπει να τιτλοφορούνται «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΥΔΝΕΫ» και τυχόν απαιτούμενη επικοινωνία των υποψηφίων με το Γενικό Προξενείο θα 
πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης grgencon.sid@mfa.gr 
 
Επίσης, εντός των αιτήσεων θα πρέπει να αναφέρεται αριθμός κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονική 
διεύθυνση του ενδιαφερόμενου/νης. 
 
 

Εκ του Γενικού Προξενείου 

Τι είπε στην Αστυνοµία  
ο Αυστραλός για τη 
µαφιόζικη επίθεση 
στη Γλυφάδα
Τις πρώτες του κουβέντες είπε στους αστυνοµικούς 
της Ασφάλειας ο 56χρονος Αυστραλός που γλίτω-
σε από θαύµα την Παρασκευή όταν εξερράγη βόµ-
βα στο αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Βουλιαγµένης. 
«Είµαι σύµβουλος επιχειρήσεων σε µια πολυεθνι-
κή εταιρεία στο Ντουµπάι. Τα τελευταία 2,5 χρόνια 
ζω στην Ελλάδα µε την γυναίκα και τα τρία ανήλικα 
παιδιά µου. Στην Ελλάδα δεν εργάζοµαι. ∆εν είχα 
δεχτεί κάποια απειλή ενώ δεν έχω κάποιον γνω-
στό εχθρό». Περιέγραψε όσα έγιναν το πρωί της 
Παρασκευής στη Γλυφάδα. Όπως συνήθιζε πήγε τα 
παιδιά του στο σχολείο. Στη συνέχεια έφτασε στο 
γυµναστήριο από το οποίο έφυγε περίπου στις 10 
το πρωί. Περπάτησε περίπου 100 µέτρα µέχρι να 
φτάσει στο σταθµευµένο αυτοκίνητό του. Η έκρηξη 
σηµειώθηκε όταν µπήκε στη θέση του οδηγού.
∆ηµοσιεύµατα αναφέρουν πως ο 56χρονος ήταν 
ηγετικό µέλος της συµµορίας Comancheros. Στο 
µικροσκόπιο των αστυνοµικών βρίσκεται ό,τι απέ-
µεινε από το καµένο αυτοκίνητό του. Οι έρευνες 
εστιάζονται στη συνδεσµολογία της βόµβας αλλά 
και στον τρόπο µε τον οποίο ενεργοποιήθηκε είτε 
µε τηλεχειρισµό είτε µε τη µίζα. Ο Λιβανέζος µε Αυ-
στραλιανό διαβατήριο µεταφέρθηκε µετά την έκρη-
ξη στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Ε πίσκεψη στο Ελληνικό Κέ-
ντρο πραγµατοποίησαν τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου της Ελληνικής Λέ-

σχης (Hellenic Club) της Καµπέρ-
ρας, το Σάββατο 2 Μαρτίου, όπου 
συναντήθηκαν µε αντιπροσωπεία 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
µέλη του προσωπικού της Ελλη-
νικής Κοινότητας Μελβούρνης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
είχαν σύντοµη περιήγηση στο 
Ελληνικό Κέντρο, ενώ στη συνέ-
χεια ενηµερώθηκαν για τις δρα-
στηριότητες της Κοινότητας και τα 
εκπαιδευτικά και πολιτιστικά της 
προγράµµατα.

Συγκεκριµένα, στη συνάντηση 
συµµετείχαν από την πλευρά του 
Hellenic Club οι: Στέφανος Πα-
σχαλίδης (Πρόεδρος), Τζιµ Αν-
δριόπουλος (Αντιπρόεδρος), Γε-
ώργιος Στεργίου (Αντιπρόεδρος), 
Πίτερ Πάππας (Ταµίας) και τα 
µέλη: Πίτερ ∆ασκαρόλης, Κώστας 
∆ιδυµιώτης, Αγγελος Κωνσταντί-
νου, Αντριου Σάτσιας και Σταύ-
ρος Σκουράκης.
Από την πλευρά της Κοινότητας 
στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Βασί-
λης Παπαστεργιάδης, ο Γενικός 
Γραµµατέας Κώστας Μάρκος, η 
Αντιπρόεδρος Τάµµυ Ηλιού,  o 

∆ρ Νίκος Ντάλλας, µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της 
Επιτροπής Εκπαίδευσης της Κοι-
νότητας, ο διευθυντής του Ελλη-
νικού Κέντρου Γιώργος Μενίδης 
και ο διευθυντής του Σχολείου 
Γλώσσας και Πολιτισµού της Κοι-
νότητας Μάνος Τζιµπραγός.
Η συνάντηση διεξήχθη µέσα σε 
ευχάριστο κλίµα, κατά τη διάρκεια 
της οποίας έγινε αλληλοενηµέρω-
ση για τις δράσεις των δύο οργα-
νισµών και ανταλλαγή απόψεων 
για τα εκπαιδευτικά και πολιτιστι-
κά προγράµµατα, ενώ εξετάσθη-
καν και δυνατότητες µελλοντικής 
συνεργασίας.  

Επίσκεψη του Δ.Σ. της Ελληνικής Λέσχης 
Καμπέρρας στο Ελληνικό Κέντρο




