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«Ικανοποιημένος» με την απόδοσή του 
δηλώνει ο Πρωθυπουργός

Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός 
της Κυβέρνησης της Ν.Ν.Ουαλίας

Ι
κανοποιημένος με την μέχρι σή-
μερα απόδοσή του στην Πρωθυ-
πουργία της χώρας, δηλώνει ο 
Μάλκολμ Τέρνμπουλ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 
πρόγραμμα “Q & A” του κρατικού 
καναλιού ABC, ο κ. Τέρνμπουλ τόνι-
σε ότι αναλαμβάνοντας την Πρωθυ-
πουργία, είχε υποσχεθεί ότι θα δώ-
σει προτεραιότητα στην οικονομική 
ανάκαμψη της χώρας, πράγμα που 
πιστεύει ότι έχει κάνει.
«Η κυβέρνησή μου έχει μακροχρό-
νια σχέδια που θα οδηγήσουν στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
και στη συνεχή οικονομική ανάκαμ-
ψη», τόνισε ο Πρωθυπουργός.
Στο μεταξύ, πολιτικοί παρατηρητές 
δήλωσαν με βεβαιότητα ότι ο κ. Τέρ-
νμπουλ δεν σκοπεύει να αναθέσει 
κάποιο υπουργείο στον πρώην Πρω-
θυπουργό Τόνι Άμποτ, αν κερδίσει 
τις εκλογές της 2ας Ιουλίου.
Ο Πρωθυπουργός σε πρόσφατες δη-
λώσεις του ανέφερε ότι δεν σκοπεύει 
να αλλάξει την σύνθεση του υπουρ-
γικού του συμβουλίου και αυτό ση-
μαίνει ότι σκοπεύει να αφήσει τον 
πρώην πρωθυπουργό στα πίσω 
έδρανα. 
Πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν 

ότι η συγκρατημένη στάση του Τόνι 
Άμποτ κατά την προεκλογική περίο-
δο δείχνει ότι προσπαθεί να κερδί-
σει την εύνοια περισσότερων στε-
λεχών της συντηρητικής παράταξης 
του Φιλελεύθερου κόμματος, ώστε 
να αυξήσει τις πιθανότητές του για 
προαγωγή αν ο Συνασπισμός εκλεγεί 
στις 2 Ιουλίου.

Πλεονασματικός είναι ο προϋπολογι-
σμός που κατέθεσε χθες το απόγευμα 
η υπουργός Θησαυροφυλακίου της 
Ν.Ν.Ο., Gladys Berejiklian, για το οι-
κονομικό έτος 2015 – ’16.
Πριν την κατάθεση του προϋπολογι-
σμού, η υπουργός υποστήριξε ότι το 
μεγαλύτερο από το αναμενόμενο πλε-
όνασμα των $3,4 δις, οφείλεται στην 
καλή οικονομική διαχείριση της πο-
λιτείας.
Τόνισε ακόμη ότι το χρέος της 
Ν.Ν.Ουαλίας θα μειωθεί στο τρέχον 
οικονομικό έτος κατά $663 εκατομ-
μύρια.
Η πολιτειακή κυβέρνηση θα διαθέσει 
$3,8 δις μέσα στα επόμενα τέσσερα 
χρόνια σε νέες φυλακές, για να αντι-

μετωπίσει το πρόβλημα του συνοστι-
σμού που παρατηρείται τελευταία.
Θα διαθέσει επίσης $262 εκατομμύ-
ρια σε νέα στεγαστικά προγράμματα 
στα δυτικά και νοτιοδυτικά προάστια 
του Σίδνεϊ, και $58 εκατομμύρια για 
να επεκτείνει τον τοίχο του υδατο-
φράκτη Γουαραγκάμπα.
Άλλα ανακοινωθέντα του χθεσινού 
προϋπολογισμού της Ν.Ν.Ουαλίας εί-
ναι η επιβολή φόρου 4% σε ξένους 
επενδυτές όταν αγοράζουν σπίτια ή 
διαμερίσματα στην πολιτεία, που θα 
επιφέρει στην κυβέρνηση $1 δις μέσα 
στα επόμενα τέσσερα χρόνια, καθώς 
και η διάθεση $100 εκατομμυρίων 
για την αγορά νέω ν λεωφορείων στις 
δημόσιες συγκοινωνίες.

Προσφέροντας στους πολίτες

Ένα επιτυχημένο οικονομικό έτος έφτασε στο τέλος του και το Δημοτικό Συμβούλιο 
είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι θα συνεχίσουμε την παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών μας προς την κοινότητα και την περίοδο 2016 - 17.
Συμβούλιο πέτυχε σημαντικούς στόχους την περίοδο 2015-16 με την ολοκλήρω-
ση μεγάλων έργων, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των δύο νέων χώρων 
πρασίνου, το Wangal Park στο Croydon και το Barbara Holborow Park, επίσης στο 
Croydon Park, ενώ ολοκληρώθηκε και το Burwood Park Pavilion, παραδόθηκε ο 
χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στη Wynne Avenue και ξεκίνησαν οι εργασίες 
αποκατάστασης στο Woodstock.
Εκτός από την παροχή νέων ανέσεων και διευκολύνσεων για τους Δημότες, το 
Συμβούλιο συνεχίζει το εκτεταμένο πρόγραμμα εργασιών για την αναβάθμιση των 
δρόμων, των πεζοδρομίων και των πάρκων της περιοχής.
Πρόσφατα, το Συμβούλιο εγκατέστησε μια νέα παιδική χαρά στο Jackett Reserve με 
ελαστικό μαλακό υλικό στο δάπεδο και υποδομές που παρέχουν σκιά.
Αν έχετε οποιαδήποτε θέματα που θέλετε να συζητήσετε, ή προτάσεις για τη βελτί-
ωση της κοινότητάς μας, παρακαλούμε να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το 
γραφείο μου στο 9911 9916 ή με email στο mayor@burwood.nsw.gov.au.


