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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
  

 
 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ  
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ 

 

Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Έρανο με σκοπό τη συγκέντρωση ειδών ανάγκης όπως: 
 
α) Είδη Ρουχισμού (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά) 
β) Κονσέρβες η φαγητά σε συσκευασίες 
γ) Αντικείμενα για το σπίτι (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.) 
δ) Παιχνίδια και δώρα για παιδιά και μεγάλους 
ε) Δωρεές 
 

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθεί σε οικογένειες και Οργανισμούς για την  
εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών τους. 

 
Η συλλογή θα γίνει: 

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019 
Από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ. 

Στο Δημαρχείο του Marrickville (303 Marrickville Road, Marrickville) 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μην αφήνετε πράγματα πριν ή μετά την  
        προκαθορισμένη μέρα. 

 
 
 

EASTER COMMUNITY APPEAL 
 

GWC Community Services is organising a Community Appeal. 
 
The following items can be donated: 
 
a) Clothing (New and Used) 
b) Cans or Packets of Food Items 
c) Household Items (New and Old) 
d) Games / Toys / Presents (for kids and adults) 
e) Donations / Money Vouchers 
 

All items collected will be donated to various families and charitable organisations. 
 

The collection will take place: 

Wednesday 10th April 2019 
9:00 am - 4:00 pm 

at Marrickville Town Hall 303 Marrickville Road, Marrickville 
 
Please note: Do not leave any items before or after the appointed day. 

Ο πιο ζεστός Μάρτιος 
για την Αυστραλία

Ο πως προκύπτει από τη µηνιαία επισκόπηση του καιρού που κυ-
κλοφόρησε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο Μάρτιος που µόλις 
ζήσαµε ήταν επίσηµα ο πιο καυτός Μάρτιος της Αυστραλίας. 
Ο κ. Blair Trewin, ανώτερος κλιµατολόγος στη Μετεωρολογική 

Υπηρεσία, δήλωσε ότι ο Μάρτιος ήταν µια συνέχεια αυτού που είδαµε το 
καλοκαίρι – καθώς φέτος είχαµε και την πιο καυτή αρχή έτους, µε διαφορά.
«Το έτος ξεκίνησε περίπου 2,2 βαθµούς πάνω από το µακροπρόθεσµο όριο 
για το πρώτο τρίµηνο του έτους» δήλωσε ο δρ Trewin. «Αυτό σηµαίνει 
σχεδόν έναν βαθµό θερµότερο από το πρώτο τρίµηνο του 2018. Είχαµε 
τον πιο ζεστό Ιανουάριο, τον καυτότερο Μάρτιο, και ο Φεβρουάριος είναι 
επίσης στην πρώτη πεντάδα».
Όµως οι συνήθεις ύποπτοι για τον ζεστό καιρό στην Αυστραλία επί του 
παρόντος έχουν άλλοθι: το φαινόµενο των νότιων ταλαντώσεων El Nino 
βρίσκεται σε ουδέτερο σηµείο, και το ίδιο και το φαινόµενο Indian Ocean 
Dipole που αφορά τις δυτικές περιοχές.
Ο δρ Trewin είπε ότι το µεγαλύτερο µέρος του Μαρτίου είδαµε πολύ περι-
ορισµένη υγρασία στις περισσότερες από τις βορειοδυτικές τροπικές περι-
οχές, ιδιαίτερα στη Βόρεια Επικράτεια και στη ∆υτική Αυστραλία. «Χωρίς 
τροπική υγρασία, είχαµε µια συνεχή και πολύ επίµονη παρουσία πολύ ζε-
στών, ξηρών µαζών αέρα στα βορειοδυτικά και στα δυτικά µέρη της ενδο-
χώρας της Αυστραλίας» δήλωσε.
Για το µέλλον, ο κ. Trewin είπε ότι εντός των επόµενων τριών µηνών δεν 
υπάρχουν  πολλές περιοχές που να έχουν πάνω από 60% πιθανότητες να 
δεχτούν βροχόπτωση πάνω ή κάτω από τον µέσο όρο. Το κύµα του καύσω-
να, όµως, φαίνεται σαν να «χαλαρώνει» λίγο.

Πετρελαϊκοί κολοσσοί αλλά και µεγάλες εταιρείες φυσικού αερίου που λει-
τουργούν στην Αυστραλία ενδέχεται να µη χρειαστεί να πληρώνουν φόρο 
για τα επόµενα χρόνια, καθώς το 2017-18 συσσώρευσαν φορολογικές πι-
στώσεις ύψους 324 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. 
Τα στατιστικά στοιχεία της Φορολογικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας (ATO) 
δείχνουν ότι το ποσό των πιστώσεων φόρου, το οποίο µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί για τη µείωση των υποχρεώσεων αυτών των εταιρειών στα επόµε-
να χρόνια, έχει αυξηθεί από τα 282 δισεκατοµµύρια δολάρια που ήταν το 
2016-17.
Οι αριθµοί επανέφεραν εκκλήσεις από ορισµένες οµάδες να αντικαταστα-
θεί ο φόρος ενοικίασης πόρων πετρελαίου (PPRT) µε το 10 τοις εκατό των 
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης.
Από τους 138 κύκλους εργασιών που υποβλήθηκαν το 2017-18, µόνο έξι 
«κερδοφόρα» σχέδια κατέβαλαν τον PRRT, φόρο που βασίζεται στα κέρδη 
από την πώληση φυσικού αερίου και πετρελαίου, αλλά αποκλείει το υγρο-
ποιηµένο φυσικό αέριο (LNG).
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν γενναιόδωρες φορολογικές ελα-
φρύνσεις για δαπάνες που υπερβαίνουν τα φορολογητέα εισοδήµατα µιας 
εταιρείας, τα οποία µπορούν να µεταφερθούν στα επόµενα έτη. Για παρά-
δειγµα, το 2017-18 οι εταιρείες είχαν εισπράξεις συνολικού ύψους άνω 
των 29,7 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, αλλά µόνο 1,16 δισεκατοµµύρια 
δολάρια καταβλήθηκαν στον PRRT.
Το 2016-17, από τους 142 κύκλους εργασιών, µόνο επτά επικερδή σχέδια 
πλήρωσαν τον PRRT. Και παρά τα έσοδα, που ξεπέρασαν τα 22,7 δισεκα-
τοµµύρια δολάρια το 2016-17, πληρώθηκαν µόλις 970 εκατοµµύρια δο-
λάρια σε PRRT.
Ο φόρος PRRT, που εισήχθη από την κυβέρνηση Hawke το 1987 και εφαρ-
µόζεται σε νέα υπεράκτια έργα, έχει αποτελέσει αντικείµενο πολλών συζη-
τήσεων τα τελευταία χρόνια. Αναθεωρήθηκε το 2012 για να εφαρµοστεί σε 
όλη την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι επικριτές του ισχυ-
ρίζονται ότι έτσι η Αυστραλία παραχωρεί  τους φυσικούς της πόρους φτηνά 
σε σύγκριση µε χώρες όπως το Κατάρ, το οποίο εισπράττει δισεκατοµµύρια 
δολάρια σε ετήσιους φόρους για τις εξαγωγές φυσικού αερίου.
Επισηµαίνουν, επίσης, ότι εταιρείες όπως η Shell και η Chevron τα προ-
ηγούµενα χρόνια δεν πλήρωσαν ούτε ένα σεντ για τον φόρο PRRT, παρά 
το γεγονός ότι κερδίζουν δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως στις πωλήσεις.
Από την πλευρά του, ο βοηθός Θησαυροφύλακας Stuart Robert δήλωσε 
στο ABC News ότι είναι παραπλανητικό να συγκρίνει κανείς τα έσοδα που 
εισπράχθηκαν στο πλαίσιο του PRRT µε µεταφερόµενες απώλειες ή πιστώ-
σεις φόρου στα επόµενα έτη.

Τεράστιες φορολογικές πιστώσεις 
για κολοσσούς πετρελαίου και αερίου




