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Α υστηρή κριτική στην κυβέρ-
νηση κάνει το Εργατικό Κόμ-
μα με αφορμή τη δαπάνη 5 
εκατομμυρίων δολαρίων για 

μια στρατηγική μελέτη που αφο-
ρούσε το υπουργείο εσωτερικών 
και δεν παραδόθηκε ολοκληρωμέ-
νη ποτέ. Στο αίτημα της Γερουσίας 
που ζήτησε να δει τα αποτελέσματα 
της μελέτης η κυβέρνηση παρέδωσε 
αναφορά μιας σελίδας με κάποιες 
γενικές πληροφορίες στις οποίες 
αναφερόταν ότι δεν έγινα μία μόνο 
γενική μελέτη στο πλαίσιο της δια-
δικασίας και ότι η μελέτη που έγινε 
παρείχε ουσιαστικά και μακροπρό-
θεσμα οφέλη» στη νέα υπηρεσία 
για την εθνική ασφάλεια που δημι-
ουργήθηκε από τον προηγούμενο 
πρωθυπουργό , αλλά δεν ανέφερε 
άλλες λεπτομέρειες. Ο Malcolm 
Turnbull, είχε χαρακτηρίσει την δη-
μιουργία του νέου αυτού τμήματος 
του υπουργείο Εσωτερικών ως τη 
«σημαντικότερη μεταρρύθμιση των 
εθνικών συστημάτων πληροφοριών 
και εσωτερικής ασφάλειας της Αυ-
στραλίας» τα τελευταία 40 χρόνια. 
Η υπηρεσία είχε δημιουργηθεί από 
τη συγχώνευση υπηρεσιών του τμή-
ματος Μετανάστευσης και Προστα-
σίας των Συνόρων, τμημάτων του 
υπουργείου Δικαιοσύνης και του 
υπουργείου Υποδομών και Υπηρε-
σιών Κοινωνικών Υπηρεσιών στα 
τέλη του 2017. Οι αρμοδιότητες 
του τμήματος κυμαίνονται από την 
ασφάλεια των μεταφορών έως τις 

πολυπολιτισμικές υποθέσεις και δι-
αχειρίζεται βασικούς οργανισμούς 
εθνικής ασφάλειας, όπως η ASIO, η 
Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυ-
νομία και την Αυστραλιανή Υπη-
ρεσία Πληροφοριών που αφορούν 
το οργανωμένο έγκλημα. Στη συνέ-
χεια ο τότε Θησαυροφύλακας Scott 
Morrison διέθεσε 7 εκατομμύρια 
δολάρια από τον προϋπολογισμό 
2018-19 για να μελετηθεί η απόδο-
σής της νέας δομής πέντε μήνες μετά 
τη συγχώνευση. Ωστόσο, σύμφωνα 
με έγγραφο, δαπανήθηκαν περίπου 
5 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως σε 
αμοιβές συμβούλων. Η εκπρόσωπος 
της Εργατικών που ασχολείται με τα 
ζητήματα του υπουργείου Εσωτερι-
κών, Κριστίνα Κινέλι, δήλωσε ότι 
όλη η μελέτη ήταν «δαπανηρή και 
άνευ νοήματος και αποτελέσματος». 
«Παρέδωσαν ένα κομμάτι χαρτιού 
που κόστισε 5 εκατομμύρια δολά-
ρια. Πρόκειται είτε για το πιο ακριβό 
κομμάτι χαρτιού στην ιστορία αυτής 
της υπηρεσίας, είτε μια απροκάλυ-
πτη άρνηση ενός υπουργού που εί-
ναι αλλεργικός στον έλεγχο να υπα-
κούσει στο αίτημα της Γερουσίας», 
δήλωσε η Γερουσιαστής Κινέλι την 
Τετάρτη το βράδυ και πρόσθεσε «οι 
πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνω-
ρίζουν πώς λειτουργεί μία από τις 
μεγαλύτερες κυβερνητικές υπηρεσί-
ες, αυτή που είναι τόσο σημαντική 
για την εθνική μας ασφάλεια». Η 
γερουσιαστής Michaelia Cash κατέ-
θεσε το έγγραφο που ετοίμασε ο Γε-

νικός Εισαγγελέας Christian Porter, 
καθώς ο κ. Dutton βρίσκεται στο 
Λονδίνο. Η μελέτη στόχευε στον 
εντοπισμό δυνατοτήτων για «ενο-
ποίηση υπηρεσιών, μείωση της αλ-
ληλεπικάλυψης, και μεγιστοποίηση 
της αποτελεσματικότητας» στο πλαί-
σιο της νέας  μεγάλης υπηρεσίας. 
Το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων 
βρίσκεται υπό οικονομική πίεση, 
αντιμετωπίζοντας περικοπές ύψους 
150 εκατομμυρίων δολαρίων το 
χρόνο έως τον Ιούνιο του 2021 
και έχει αναφερθεί ότι σχεδιάζει να 

περιορίσει τις περιπολίες των σκα-
φών για να εξοικονομήσει χρήματα. 
Το τμήμα επανεξετάζει επίσης την 
απόφασή του να αναθέσει σύμβα-
ση ύψους 423 εκατομμυρίων δο-
λαρίων για την παροχή υπηρεσιών 
στο νησί Manus σε μια εταιρεία με 
βάση το νησί Kangaroo. Το τμήμα 
προετοιμάζεται επίσης να συνάψει 
σημαντικό συμβόλαιο ύψους έως 
1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για 
την ιδιωτικοποίηση του συστήματος 
επεξεργασίας των θεωρήσεων εισό-
δου της Αυστραλίας.

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙCΚΟΠΗ ΑΥCΤΡΑΛΙΑΣ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Λειτουργία και Διοίκηση Κέντρου Εκδηλώσεων

Ενορία και Κοινότητα Αγίου Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης
Λίβερπουλ και Περιφέρειας 

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Ραφαήλ, 
η Ενορία του Λίβερπουλ και Περιφέρειας,  δέχεται Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος για 

τη λειτουργία και τη διοίκηση του Κέντρου Εκδηλώσεων που βρίσκεται στο 29 Forbes Street, 
Liverpool NSW  2170, θέση που θα ανοίξει  στις 31 Οκτωβρίου 2020.

Γραπτές  αιτήσεις ενδιαφέροντος θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 3.00μ.μ. της Παρασκευής 
30 Αυγούστου 2019 και θα πρέπει να απευθύνονται στον  Rahul Lachman, C / - Marsdens Law Group, 

PO Box 291, Campbelltown NSW 2560 ή ηλεκτρονικά στο rlachman @ marsdens.net.au

Για περισσότερες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης αντιγράφου του εγγράφου της 
πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος), επικοινωνήστε με τον νομικό σύμβουλο της Εκκλησίας, 

Rahul Lachman της Marsdens Law Group, ηλεκτρονικά στο: rlachman@marsdens.net.au.

Greek Orthodox Archdiocese of Australia

Expression of Interest

Operation and Management of Function Centre

Saints Raphael, Nicholas and Irene Greek Orthodox Church,
Parish of Liverpool and District Ltd

The Church Committee of the St Raphael’s Greek Orthodox Church, Parish of Liverpool and District 
Ltd is calling for Expressions of Interest for the operation and management of the Function Centre 

located within part of 29 Forbes Street, Liverpool NSW 2170, effective on and from 31 October 2020.

Written expressions of interest will be accepted until 3.00pm on Friday, 30 August 2019 and should be 
addressed to Attn: Rahul Lachman, C/- Marsdens Law Group, PO Box 291, Campbelltown NSW 2560 

(in hard copy) or emailed to rlachman@marsdens.net.au (in soft copy).

For more information (including to obtain a copy of the call for expressions of interest document) 
please contact the Church’s legal adviser, Rahul Lachman of Marsdens Law Group, 

by email rlachman@marsdens.net.au.
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CARERS WANTED
Seeking experienced Greek speaking carers 

to join our Home Care team & support families 
in the Botany and Newtown areas.

$30ph + Super
Must have own car and be available at least 3 days per week

Call 02 9158 3880 
or email infosydeast@homecareassistance.com

Στρατηγική μελέτη που χωρούσε σε μια κόλλα 
χαρτί πληρώθηκε 5 εκατομμύρια δολάρια

Σημάδια ανάκαμψης 
στην αγορά κατοικίας
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η χειρότερο σημείο της στεγαστικής κρίσης στη 
σύγχρονη ιστορία της Αυστραλίας μπορεί να φτάσει στο τέλος του, με τον 
μηνιαίο δείκτη της CoreLogic να δείχνει μέτριες αυξήσεις των τιμών τον 
Ιούλιο. Η αγορά ακινήτων έδειξε αύξηση 0,1% στις πρωτεύουσες τον πε-
ρασμένο μήνα, αλλά σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των πε-
ριφερειακών αγορών, οι τιμές ήταν σταθερές. Ο επικεφαλής της έρευνας 
της CoreLogic, Tim Lawless, δήλωσε «δεν βλέπουμε πραγματικά σημάδια 
ανάκαμψης, αλλά σίγουρα βλέπουμε σταθεροποίηση των τιμών. Είδαμε 
ότι οι τιμές αυξήθηκαν τον περασμένο μήνα στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρ-
νη, αλλά εξακολουθούμε να βλέπουμε τις τιμές να μειώνονται ελαφρώς  
στην Αδελαΐδα και στο Περθ, και επίσης έπεσαν λίγο στην Καμπέρα». Ο 
κ. Lawless είπε ότι μια σειρά παραγόντων είχε σταματήσει την απότομη 
πτώση των τιμών στα σπίτια σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη, η οποία ήταν 
η χειρότερη που είχαν βιώσει αυτές οι πόλεις εδώ και δεκαετίες. Ένας 
από αυτούς τους παράγοντες ήταν τα αποτελέσματα των εκλογών. «Υπήρχε 
αβεβαιότητα γύρω από τη φορολογική μεταρρύθμιση και αυτό είχε επηρε-
άσει τους επενδυτές», δήλωσε ο κ. Lawless. Ο κ. Lawless δήλωσε, επίσης, 
ότι οι περικοπές των επιτοκίων τους τελευταίους δύο μήνες είχαν επίσης 
ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης, καθώς και τους χαλαρότερους πε-
ριορισμούς δανεισμού από την ρυθμιστική αρχή των τραπεζών. «Βλέπου-
με χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων, τα οποία δίνουν κάποια 
ώθηση στην αγορά», ανέφερε.


