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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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Αύριο Σάββατο
Προφήτης Ωσηέ
Κυριακή
Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής
Δευτέρα
Προφήτης Ιωήλ

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει 
για σήμερα στο Σίδνεϋ νεφώσεις και πι-
θανές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαν-
θεί από 17°C - 24°C.

NSW LOTTERIES
Στην κλήρωση του Λοττο της Τετάρτης 
κληρώθηκαν οι αριθμοί 18 41 10 40 17 
34 και Supps 5 36
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ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Πετάμε σκουπίδια
• Σπάμε τσιμέντα
• Ισοπεδώνουμε οικόπεδα

Αναλαμβάνουμε καθάρισμα και ισοπέδωση 
οικοπέδων, σπάσιμο μπετόν

 και την μεταφορά σκουπιδιών. 
Διαθέτουμε σύγχρονα μηχανήματα: 

Bobcat και Tipper Truck. 

Σας εγγυόμαστε άμεσο και άριστο 
αποτέλεσμα των εργασιών 

που αναλαμβάνουμε.
Λογικές τιμές

Τηλεφωνήστε 0423 237 119
και ζητήστε τον Μιχάλη

 

 

CONSULATE GENERAL OF GREECE IN SYDNEY 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΔΝΕΫ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ     
 
 
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ προκηρύσσει μία θέση Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Γενικού 
Προξένου, ο οποίος/η οποία σε περίπτωση υπηρεσιακών αναγκών μπορεί να εκτελεί και δευτερεύοντα 
καθήκοντα του Γενικού Προξενείου. 
 
Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
διετούς διαρκείας, με δυνατότητα ανανέωσης. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι: 
 

 21 έως 60 ετών 
 Πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι Αυστραλίας 
 Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 Γνώστες της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
 Να χειρίζονται με ευχέρεια ηλεκρονικό υπολογιστή 

 
Τυχόν πρόσθετα προσόντα, λ.χ. προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή πανεπιστημιακός τίτλος θα 
συνεκτιμηθούν. 
 
Αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να 
υποβληθούν έως και τις 30 Οκτωβρίου 2020 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 
 
Οι  επικρατέστεροι υποψήφιοι θα ενημερωθούν στις 02 Νοεμβρίου 2020 με ηλεκτρονικό μήνυμα, 
προκειμένου να προσέλθουν ενώπιον τριμελούς Επιτροπής για προσωπική συνέντευξη την Παρασκευή 06 
Νοεμβρίου 2020. 
 
Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις πρέπει να τιτλοφορούνται «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» 
και η τυχόν απαιτούμενη επικοινωνία των υποψηφίων με το Γενικό Προξενείο θα πραγματοποιείται 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 

 

 

CONSULATE GENERAL OF GREECE IN SYDNEY 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΔΝΕΫ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ 
ΟΔΗΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΣΥΔΝΕΫ     

 
 
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ προκηρύσσει μία θέση Οδηγού, ο οποίος/η οποία σε 
περίπτωση υπηρεσιακών αναγκών μπορεί να εκτελεί και δευτερεύοντα καθήκοντα του Γενικού 
Προξενείου. 
 
Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
διετούς διαρκείας, με δυνατότητα ανανέωσης. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι: 
 

 21 έως 60 ετών, 
 Πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι Αυστραλίας 
 Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 Γνώστες της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
 Κάτοχοι άδειας οδήγησης και άριστου ιστορικού οδήγησης 
 Εξοικειωμένοι με την ευρύτερη περιοχή του Σύδνεϋ 

 
Τυχόν πρόσθετα προσόντα, λ.χ. προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή διαθεσιμότητα για εργασία εκτός 
ωραρίου, θα συνεκτιμηθούν. 
 
Αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να 
υποβληθούν έως και τις 30 Οκτωβρίου 2020 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 
 
Οι  επικρατέστεροι υποψήφιοι θα ενημερωθούν στις 02 Νοεμβρίου 2020 με ηλεκτρονικό μήνυμα, 
προκειμένου να προσέλθουν ενώπιον τριμελούς Επιτροπής για προσωπική συνέντευξη την Παρασκευή 06 
Νοεμβρίου 2020. 
 
Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις πρέπει να τιτλοφορούνται «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΟΔΗΓΟΥ» και η τυχόν 
απαιτούμενη επικοινωνία των υποψηφίων με το Γενικό Προξενείο θα πραγματοποιείται 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 

 

 

CONSULATE GENERAL OF GREECE IN SYDNEY 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΔΝΕΫ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΣΥΔΝΕΥ     
 
 
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ προκηρύσσει μία θέση Τηλεφωνητή/τριας, ο οποίος/η οποία 
σε περίπτωση υπηρεσιακών αναγκών μπορεί να εκτελεί και δευτερεύοντα καθήκοντα του Γενικού 
Προξενείου. 
 
Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
διετούς διαρκείας, με δυνατότητα ανανέωσης. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι: 
 

 21 έως 60 ετών 
 Πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι Αυστραλίας 
 Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 Γνώστες της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
 Να χειρίζονται με ευχέρεια ηλεκρονικό υπολογιστή 

 
Τυχόν πρόσθετα προσόντα, λ.χ. προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, θα συνεκτιμηθούν. 
 
Αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να 
υποβληθούν έως και τις 30 Οκτωβρίου 2020 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 
 
Οι  επικρατέστεροι υποψήφιοι θα ενημερωθούν στις 02 Νοεμβρίου 2020 με ηλεκτρονικό μήνυμα, 
προκειμένου να προσέλθουν ενώπιον τριμελούς Επιτροπής για προσωπική συνέντευξη την Παρασκευή 06 
Νοεμβρίου 2020. 
 
Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις πρέπει να τιτλοφορούνται «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ» και η 
τυχόν απαιτούμενη επικοινωνία των υποψηφίων με το Γενικό Προξενείο θα πραγματοποιείται 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 

Συνελήφθη πολίτης 
της ΝΝΟ που σκότωσε κι 
εγκατέλειψε πυροσβέστη 
από τη ΝΖ
Ένας άντρας από τη ΝΝΟ κατηγορήθηκε για τη δο-
λοφονία για τον θάνατο του Νεοζηλανδού πυρο-
σβέστη Ian Pullen, 43 ετών, στην κοιλάδα Hunter. 
Το πτώμα του κ. Pullen είχε βρεθεί στην άκρη ενός 
δρόμου στο Glenridding, κοντά στο Singleton, νω-
ρίς το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου 2018.
Ο πιλότος του ελικοπτέρου βρισκόταν στην περιοχή 
Hunter για να βοηθήσει στις τοπικές προσπάθειες 
καταπολέμησης πυρκαγιών. Προχτές συνελήφθη 
ο Joshua Knight, 29 ετών, στο αστυνομικό τμήμα 
του Νιουκάστλ. Εκεί του απαγγέλθηκαν κατηγορίες 
για δολοφονία, για επικίνδυνη οδήγηση που προ-
κάλεσε θάνατο και για το ότι δεν σταμάτησε να βο-
ηθήσει μετά από θανατηφόρα πρόσκρουση με το 
όχημά του. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τρεις 
εβδομάδες αφότου η αστυνομία έκανε έκκληση σε 
έναν άγνωστο που είχε τηλεφωνήσει να εμφανιστεί. 
Στην έκκλησή τους, οι ντετέκτιβ ισχυρίστηκαν ότι ο 
οδηγός εγκατέλειψε τη σκηνή χωρίς να βοηθήσει το 
θύμα του και ζήτησαν από έναν άνθρωπο που είχε 
τηλεφωνήσει αργά τη νύχτα δίνοντας πληροφορίες 
να εμφανιστεί στη δεύτερη επέτειο του θανάτου του 
πυροσβέστη.
Ο καλών είπε στην αστυνομία ότι το εμπλεκόμενο 
όχημα επέστρεψε στη σκηνή και οι επιβάτες βγή-
καν και έλεγξαν τον κ. Pullen, ο οποίος ήταν ακόμα 
ζωντανός εκείνη τη στιγμή. Κατά την πρώτη επέτειο 
του θανάτου του κ. Pullen, η μητέρα του Gill Pullen 
ταξίδεψε στην κοιλάδα Hunter από τη Νέα Ζηλαν-
δία και έκανε ένθερμη έκκληση για μάρτυρες.
«Ήταν στην Αυστραλία κάνοντας αυτό που του άρε-
σε – έτοιμος να βοηθήσει άλλους» είπε. «Το μόνο 
που θέλουμε είναι απαντήσεις, και ελπίζουμε να πά-
ρουμε σύντομα μερικές». Πέρυσι η αστυνομία προ-
σέφερε αμοιβή 350.000 $ για πληροφορίες σχετικά 
με τον θάνατο του κ. Pullen. 
Ο κ. Knight εμφανίστηκε στο τοπικό δικαστήριο του 
Newcastle την Τετάρτη, και αναμένεται να δικαστεί 
τον Δεκέμβριο.


