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Γιώργος Μεταξάς  &  Μαρία Τόλια 
Τρίτη Μεσημεριανό – Senior’s Lunch 

μόνο $12 με ζωντανή μουσική 
Κυριακή βράδυ - Taverna Night 

μόνο $25  
με ζωντανή μουσική & τα πιο 

εύγευστα μεζεδάκια 
Πέμπτη 6.00μμ – RAFFLE και βραδινό φαγητό, μόνο $12 το άτομο 

 

Κυριακή Μεσημέρι – Seafood Lunch, μόνο $27 το άτομο 

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΝΟ διοργανώνει 

MELBOURNE CUP Γεύμα με Σαμπάνια  

Tρίτη 3 Νοεμβρίου 2015    11.30 πμ – 4.00 μμ 
1ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα 58-76 Stanmore Rd, Stanmore 

$40.00 το άτομο  
Eπίδειξη μόδας από τον οίκο μόδας «Starlight Fashion» στο Kogarah  

σε ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή συλλογή ρούχων. Πολλές εκπλήξεις και θα 

παρακολουθήσετε τις κούρσες σε μεγάλη οθόνη. 
Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στην Στέλλα Πιτσιατάρη στο 9674 1157 &               

0425 236 012  ή στα γραφεία της Κυπριακής Κοινότητας  στο 9557 1256 
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Μίλησε στο Παγκύπριο Συνέδριο  
Οικογενειακών Επιχειρήσεων της KPMG

Η Κύπρος επιβεβαίωσε πως η 
δημοσιονομική εξυγίανση αν 
σχεδιαστεί και επιχειρηθεί σω-
στά δεν οδηγεί την οικονομία σε 
όλο και βαθύτερη ύφεση, ανέφε-
ρε ο Υπουργός Οικονομικών Χά-
ρης Γεωργιάδης σε παρουσίασή 
των προοπτικών της κυπριακής 
οικονομίας στο Παγκύπριο Συνέ-
δριο Οικογενειακών Επιχειρήσε-
ων της KPMG.
Όπως ανέφερε, στην περίπτωση 
της Κύπρου, η δημοσιονομική 
εξυγίανση συνδυάστηκε με την 
πορεία διόρθωσης της πραγμα-
τικής οικονομίας και την έξοδο 
από τον κύκλο της ύφεσης. Ανα-
φέροντας ότι η έξοδος από την 
ύφεση και η επάνοδος σε θετι-
κούς ρυθμούς ανάπτυξης που 
υπήρξαν κορυφαίοι στόχοι πο-
λιτικής έχουν επιτευχθεί, τόνισε 
παράλληλα ότι η προσπάθεια δεν 
έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
«Στόχος μας ήταν η δημοσιονο-
μική εξυγίανση με τρόπο όμως 
που θα περιόριζε το βάρος για τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις 
του τόπου μας. Τον στόχο αυτό 
θεωρώ πως τον έχουμε πετύχει», 
ανέφερε.
Ο ΥΠΟΙΚ είπε ακόμα ότι μέσα 
στις επόμενες μέρες θα καταθέσει 
στη Βουλή τον κρατικό προϋπο-
λογισμό για το 2016, έναν από-
λυτα ισοσκελισμένο προϋπολο-
γισμό, ο οποίος έχει περιθώριο 
για μια λελογισμένη αύξηση των 
πρωτογενών δαπανών, κυρίως 
των αναπτυξιακών.
Είπε παράλληλα ότι κορυφαία 
πρόκληση, αποτελεί η συνέχιση 
της προσπάθειας για διαρθρω-
τικές αλλαγές και ουσιαστικές 
μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταρ-
ρύθμιση της δημόσιας υπηρεσί-
ας, η προσέλκυση στρατηγικού 
επενδυτή στις τηλεπικοινωνίες 
και στα λιμάνια αλλά και η αυτο-
νόμηση των κρατικών νοσηλευ-
τηρίων ως απαραίτητη προϋπό-
θεση για εφαρμογή του ΓΕΣΥ.
«Υπάρχουν πολλά που πρέπει να 
γίνουν ακόμη και δεν υπάρχει 
κανένα περιθώριο εφησυχασμού 
ή χαλάρωσης της προσπάθειας», 
ανέφερε. Σημείωσε τα προβλή-
ματα της υψηλής ανεργίας και 
την πρόκληση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων.
«Η αντιμετώπιση και των δύο 
αυτό προβλημάτων απαιτεί με-
ταξύ άλλων πολύ περισσότερα 
από δύο τρίμηνα θετικού ρυθ-
μού ανάπτυξης», ανέφερε, προ-
σθέτοντας ότι αυτό προϋποθέτει 
μια οικονομία ανταγωνιστική και 
παραγωγική χωρίς τις υπερβολές 

και τις ανισοσκέλειες του πρό-
σφατου παρελθόντος.
Τα πιο πάνω, είπε, δεν είναι 
μόνο πρόνοιες του μνημονίου, 
αλλά αποτελούν κυρίως απαραί-
τητες προϋποθέσεις για την δια-
σφάλιση της ανταγωνιστικότητας 
της οικονομίας της Κύπρου, είναι 
αλλαγές που τις έχει ανάγκη ο τό-
πος και η Κυβέρνηση είναι απο-
φασισμένη να τις προωθήσει.
«Σημαντικότερη όλων είναι η νέα 
αντίληψη ευθύνης και αξιοπιστί-
ας που πρέπει να επικρατήσει 
τόσο στο δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα. Οι νοοτροπίες 
και πρακτικές του παρελθόντος 
μας οδήγησαν στο χείλος της κα-
ταστροφής. Μια νέα προσέγγιση 
και μια νέα πολιτική ήδη έχει 
αντιστρέψει την πορεία διολίσθη-
σης και ήδη έχει δημιουργήσει 
θετικές προοπτικές», ανέφερε.
Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε, την 
ίδια ώρα, ότι στην οικονομική 
πολιτική δεν χωρούν οι λαϊκι-
σμοί ούτε και τα συνθήματα, ούτε 
οι λογικές του δογματισμού ή 
των άκρων.
«Και δεν έχουν σίγουρα θέση 
προσεγγίσεις ανεύθυνες και 
ανερμάτιστες. Πρόσφατα γειτονι-
κά μας παραδείγματα αυτό επιβε-
βαιώνουν», ανέφερε ο Υπουργός.
Τονίζοντας ότι για έναν Υπουρ-
γό Οικονομικών ο καταρτισμός 
ενός ελλειμματικού προϋπολογι-
σμού είναι πανεύκολος, ανέφερε 
«μακάρι να είχαμε όλοι τη δυνα-
τότητα να ικανοποιούμε ανάγκες 
πέραν των δυνατοτήτων μας».
Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την 
άποψη πως τα δημόσια οικονο-
μικά πρέπει να ακολουθούν μια 
βιώσιμη πορεία χωρίς να επι-
βαρύνουν αλόγιστα την ιδιωτική 
οικονομία. Αυτή, πρόσθεσε, ήταν 
η στόχευση της δημοσιονομικής 
πολιτικής που ακολούθησε η Κυ-
βέρνηση.
 Ο ΥΠΟΙΚ αναφέρθηκε σε δύσκο-
λες αποφάσεις που λήφθηκαν, με 
τη δραστική μείωση των δαπα-
νών του κράτους, τον τερματισμό 
των προσλήψεων στη δημόσια 
υπηρεσία, την εφαρμογή μετρή-
σιμων και αξιόπιστων κριτηρίων 
για την παροχή επιδομάτων και 
την κατάργηση δημόσιων ορ-
γανισμών που δεν είχαν πλέον 
ρόλο και αποστολή.
Ωστόσο, ανέφερε ο Υπουργός, 
«φροντίσαμε να μην επιβληθεί 
κανένας νέος φόρος τα τελευταία 
δυόμιση χρόνια παρά τις δυσκο-
λίες που συνεπάγεται η υπαγωγή 
της χώρας σε πρόγραμμα».

cyprus club

ΥΠΟΙΚ: Η δημοσιονομική  
εξυγίανση αποφέρει καρπούς


