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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 ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
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 

Η Υπηρεσία Multicultural Health του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με 
την Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ, σας προσκαλούν σε ομιλία σχετικά με  

«Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο του καρκίνου» 
Ομιλήτρια: Ms Patricia Giannotto  (Cancer Institute NSW) 

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015    11.00πμ  -  11.45πμ  
στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας, 58-76 Stanmore Rd Stanmore  

Όλοι ευπρόσδεκτοι – Είσοδος ελεύθερη 

Ο πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής, το Διοικητικό Συμβούλιο και       
η Γυναικεία Επιτροπή της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ 

σας προσκαλούν στο  «Κυπριακό Μεσημέρι» 
 

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015   1.00μ.μ. 
 1ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα   58-76 Stanmore Road, Stanmore 

 

$35 για μεγάλους & $20 για παιδιά   
 

Κυπριακό μεσημεριανό με Κυπριακά φαγητά (σαλάτες, πνιγούρι, οφτό 
κλέφτικο κ.α), Κυπριακό γλύκισμα, Κυπριακή μουσική, διαγωνισμός 

Κυπριακού χορού και Κυπριακά χορευτικά συγκροτήματα. 
Ελάτε να απολαύσετε το καταπληκτικό κυπριακό σκετς «Η Χριστινού» 

 

Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως στην ΄Ελλη Κάμπου 9529 2991, στον Σωτήρη Τσουρή 
0419 414 322 & στην Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256 
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Ο υπουργός Οικονομικών της Κύ-
πρου Χάρης Γεωργιάδης κατέθεσε 
σήμερα στον Πρόεδρο της κυπρι-
ακής Βουλής Γιαννάκη Ομήρου 
τον κρατικό προϋπολογισμό για το 
2016. Ο υπουργός Οικονομικών 
χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό 
ισοσκελισμένο, σημειώνοντας 
πως έχει περιοριστεί πλήρως το 
έλλειμμα και δεν υπάρχει ανάγκη 
για νέα μέτρα, νέους φόρους ή 
νέες επιβαρύνσεις.
Ανέφερε, ωστόσο, ότι η προσπά-
θεια για συνετή διαχείριση των 
δημόσιων οικονομικών πρέπει να 
συνεχιστεί. Το προσχέδιο του κρα-
τικού Προϋπολογισμού του 2016, 
που αφορά την Κεντρική Κυβέρ-
νηση, προβλέπει αύξηση εσόδων 
1,3% και οριακή μείωση της τάξης 
του 0,3% των προϋπολογιζόμενων 
δαπανών, εξαιρουμένων των απο-
πληρωμών των δανείων.
Ειδικότερα, προβλέπει έσοδα, 
εξαιρουμένων των χρηματοοικο-
νομικών ροών ύψους €5.937 εκα-
τομμύρια, σε σύγκριση με αναθε-
ωρημένα έσοδα ύψους €5.859 εκ. 
το 2015 εκ δηλαδή παρουσιάζουν 
αύξηση ύψους 1,3%.
Οι σημαντικότερες κατηγορίες των 
εσόδων είναι οι άμεσοι και έμμε-
σοι φόροι που συνολικά προϋπο-
λογίζονται για το 2016 στα €4.972 
εκ. και αποτελούν το 84% των συ-
νολικών εσόδων.
Το υπόλοιπο 16% των εσόδων, 
εξαιρουμένων των εισπράξεων 
από δάνεια, αφορούν τα μη φο-
ρολογικά έσοδα, όπως πωλήσεις 
αγαθών και υπηρεσιών και μεταβι-
βάσεις, χορηγίες, που για το 2016 
προϋπολογίζονται στα €965 εκ.

Δαπάνες
Οι πρωτογενείς δαπάνες του 
Προϋπολογισμού του 2016 
ανέρχονται στις €6.062 εκ σε σύ-
γκριση με €5.975 εκ. τον προη-
γούμενο χρόνο, παρουσιάζοντας 
αύξηση της τάξης του 1,4%. Το 
δε σύνολο των προϋπολογιζό-
μενων δαπανών του Προϋπολο-
γισμού του 2016, εξαιρουμένων 
των αποπληρωμών των δανεί-
ων, ανέρχονται στα €6.638 εκ. 
σε σύγκριση με προϋπολογιζό-
μενες δαπάνες ύψους €6.660 εκ. 
το 2015, παρουσιάζοντας οριακή 
μείωση της τάξης του 0,3%, κυρί-
ως λόγω μείωσης των δαπανών 
για τόκους.

Αναπτυξιακές Δαπάνες
Οι προϋπολογιζόμενες αναπτυξι-
ακές δαπάνες το 2016 παρουσι-
άζουν αύξηση 5% λόγω περίλη-
ψης νέων αναπτυξιακών έργων 
εξαιτίας των οικονομικών περι-
θωρίων που δημιουργήθηκαν 
ως συνέπεια της υπερκάλυψης 
των δημοσιονομικών στόχων και 

προβλέψεων. Οι δαπάνες για την 
εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέ-
ους (τόκοι) προϋπολογίζονται 
για το 2016 να μειωθούν κατά 
16,0% και να φτάσουν στα €576 
εκ σε σύγκριση με €685 εκ το 
2015 λόγω αναδιάρθρωσης του 
δημόσιου χρέους.
Οι εξοικονομήσεις ύψους €109 
που προέκυψαν, διοχετεύτηκαν 
για αναπτυξιακά έργα, για επι-
στροφές οφειλόμενων φόρων 
σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, 
στην αγορά φαρμάκων και ανα-
λωσίμων καθώς και για διάφο-
ρες συντηρήσεις (μηχανογραφι-
κού εξοπλισμού, κτιρίων κλπ).

Δαπάνες προσωπικού  
(περιλαμβάνει τις συντάξεις 
και τα φιλοδωρήματα)
Για το 2016 υπολογίζονται να πα-
ραμείνουν στα ίδια περίπου επί-
πεδα με το 2015 στα €2.507 εκ. 
σε σύγκριση με €2.505 εκ.
Αναλυτικότερα, το 2016 οι απο-
λαβές προσωπικού μειώνονται με 
ποσοστό ύψους 1,5% σε σύγκρι-
ση με τον προηγούμενο χρόνο 
λόγω μείωσης της απασχόλησης, 
της παγοποίησης των προσλήψε-
ων καθώς και λόγω κατάργησης 
αριθμού κενών θέσεων, ενώ οι 
συντάξεις και τα φιλοδωρήματα 
αυξάνονται κατά 5% λόγω του 
μεγάλου αριθμό πρόωρων αφυ-
πηρετήσεων τα προηγούμενα 
χρόνια.
Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέ-
πονται να αυξηθούν κατά 3,8% το 
2016 και να φτάσουν στα €1.057 
εκ σε σύγκριση με €1.019 εκ το 
2015. Η αύξηση που παρουσι-
άζουν οι λειτουργικές δαπάνες 
οφείλεται κυρίως στην αύξησης 
της πρόνοιας για επιστροφές φό-
ρων, στην αγορά φαρμάκων και 
εμβολίων καθώς και στις αυξημέ-
νες πιστώσεις για τη διεξαγωγή 
των βουλευτικών εκλογών.
Μεταβιβαστικές πληρωμές που 
αποτελούνται κυρίως από τις 
κοινωνικές παροχές, τις χορη-
γίες προς τους ημικρατικούς ορ-
γανισμούς και τις Αρχές Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης καθώς και 
τη συνεισφορά προς τα Ταμεία 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Το 2016 
η πιο πάνω κατηγορία προβλέπε-
ται να μειωθεί οριακά κατά 0,2% 
και να φθάσει τα €1.942 εκ. σε 
σύγκριση με €1.946 εκ. το 2015. 
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (πά-
για, έργα υπό κατασκευή, συγ-
χρηματοδοτούμενα έργα) αναμέ-
νεται να αυξηθούν το 2016 κατά 
9,5% και να φθάσουν στα €555 
εκ. σε σύγκριση με €507 εκ. το 
2015 λόγω περίληψης νέων έρ-
γων υποδομής και συγχρηματο-
δοτούμενων έργων. 

cyprus club

Κύπρος: Στον Πρόεδρο της Βουλής  
ο κρατικός προϋπολογισμός του 2016


