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Ενηµέρωση του προϋπολογισµού: ενισχυµένα τα ταµεία 
της ΝΝΟ από την πλήρη απασχόληση και την ακίνητη περιουσία

Τ ο προβλεπόµενο πλεό-
νασµα του προϋπολογι-
σµού της Νέας Νότιας 
Ουαλίας φέτος αυξήθη-

κε κατά περισσότερο από 600 
εκατοµµύρια δολάρια, φτάνο-
ντας τα 3,3 δισεκατοµµύρια 
δολάρια, παρά τις προβολές 
για κατάρρευση των εσόδων 
από τα τέλη χαρτοσήµου, µε 
τον υπουργό Οικονοµικών να 
αποκαλεί αυτή την περίοδο 
«περίοδο εκρηκτικής ανόδου».
Ο πολιτειακός υπουργός Οι-
κονοµικών Dominic Perrottet 
δήλωσε ότι υπήρξε πτώση 
στην προβλεπόµενη είσπραξη 
εσόδων από το τέλος χαρτο-
σήµου, λόγω του αριθµού των 
πρώτων αγοραστών κατοικι-
ών που επωφελήθηκαν από 
εξαιρέσεις που ανακοινώθη-
καν λίγο πριν από τον προϋ-
πολογισµό.
Είπε ότι τα τέλη µεταβίβασης 
προβλέπεται τώρα ότι για αυτό 
το οικονοµικό έτος θα φέρουν 
461 εκατοµµύρια δολάρια 
λιγότερα από ό,τι είχε προ-
βλεφθεί στην ενηµέρωση του 
προϋπολογισµού τον Ιούνιο.
Ωστόσο, η προβλεπόµενη 

πτώση των εσόδων από τα 
τέλη µεταβίβασης αντισταθµί-
στηκε εν µέρει από τα έσοδα 
από µισθούς όπως και από 
τη φορολόγηση της ακίνητης 
περιουσίας, που ήταν υψηλό-
τερα απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί 
λόγω της αύξησης των θέσε-
ων εργασίας πλήρους απα-
σχόλησης αλλά και της αξίας 
της γης.
Τα έσοδα από τον ΦΠΑ ανα-
µένεται τώρα να ανέλθουν 
σε 119 εκατοµµύρια δολάρια 
παραπάνω από το προβλεπό-
µενο.
Αποκαλύπτοντας τα στοιχεία 
σε ένα πρωινό γεύµα εργασί-
ας στο Σίδνεϊ, ο κ. Perrottet 
είπε ότι, στους πέντε µήνες 
από την έναρξη του προγράµ-
µατος, 13.672 άτοµα είχαν 
εξαιρεθεί από το τέλος χαρτο-
σήµου. «Είµαι πολύ χαρούµε-
νος να χάνω χρήµατα αν από 
την άλλη επιτυγχάνω αυτό τον 
πολιτικό στόχο, να βάζω νέες 
οικογένειες στην αγορά για 
πρώτη φορά» ανέφερε.
Αλλά ο κ. Perrottet αναγνώ-
ρισε επίσης ότι το πάγωµα 
της αγοράς ακινήτων είχε 

αντίκτυπο, σηµειώνοντας ότι 
η µέση τιµή των κατοικιών 
που πωλήθηκαν το 2017-18 
προβλέπεται να είναι µόνο 
κατά 1,8% περίπου υψηλό-
τερη από τη µέση τιµή του 
2016-17. Ωστόσο, ανέφερε 
ότι αυτό σε µεγάλο βαθµό είχε 
ενταχθεί στις προβλέψεις του 
προϋπολογισµού του Ιουνίου.
«Οπωσδήποτε υπάρχουν 
σηµαντικές προκλήσεις και 
το καλύτερο που µπορούµε 
να κάνουµε είναι να διατη-
ρήσουµε τη δηµοσιονοµική 
πειθαρχία µας» δήλωσε ο κ. 
Perrottet.
Σε γενικές γραµµές, όµως, η 
κυβέρνηση της ΝΝΟ αναµέ-
νει ότι τα φορολογικά έσοδα 
αυτού του οικονοµικού έτους 
θα είναι λιγότερα κατά 149 
εκατοµµύρια δολάρια σε σχέ-
ση µε τις προβλέψεις του Ιου-
νίου. Ταυτόχρονα, µείωσε τις 
προβλέψεις δαπανών κατά 
676,8 εκατοµµύρια δολάρια, 
κυρίως µε τη µετακίνηση των 
εξόδων σε όλο το φάσµα του 
ισοζυγίου προβλέψεων του 
τρέχοντος οικονοµικού έτους.

∆ολοφόνος λέει στο δικαστήριο: 
«Σιχαίνοµαι τον εαυτό µου»
Ο άνδρας που δολοφόνησε την ανιψιά του και πέταξε το σώµα της 
σε µια καταβόθρα, µίλησε για τα βίαια, σεξουαλικά εγκλήµατά του σε 
δικαστήριο του Σίδνεϊ. Ο Derek Barrett, 29 ετών, παραδέχθηκε την 
ενοχή του για τη δολοφονία της Κινέζας φοιτήτριας Mengmei Leng, 
της οποίας το πτώµα βρέθηκε γυµνό να επιπλέει µπρούµυτα στο στό-
µιο της καταβόθρας στο Snapper Point στην Κεντρική Ακτή της Νέας 
Νότιας Ουαλίας στις 24 Απριλίου 2016. ∆ήλωσε επίσης ένοχος για 
άλλα 21 αδικήµατα σχετικά µε τη µαγνητοσκόπηση της κ. Leng για 
σεξουαλική ικανοποίηση. Η κ. Leng, 25 ετών, ζούσε µε τον Barrett 
και τη θεία της στο νοτιοδυτικό προάστιο του Campsie του Σίδνεϊ, 
έχοντας φτάσει στην Αυστραλία για να σπουδάσει πέντε χρόνια πριν 
τη δολοφονία της.
«Με τις πράξεις µου πρόδωσα και τη δική µου οικογένεια και τη 
δική της» δήλωσε ο Barrett στο ανώτατο δικαστήριο της ΝΝΟ την 
Τετάρτη κατά τη διάρκεια της ακροαµατικής διαδικασίας. «Σιχαίνο-
µαι τον εαυτό µου». Ο Barrett παραδέχθηκε ότι η κ. Leng τον έλκυε 
σεξουαλικά. «Ήταν όµορφο κορίτσι» είπε. Σύµφωνα µε τα µη αµφι-
σβητούµενα περιστατικά, ο Barrett χτύπησε και έδεσε την κ. Leng 
στο κρεβάτι της τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Απριλίου, ενώ 
η σύζυγός του έλειπε. Στη συνέχεια τράβηξε 19 φωτογραφίες του 
γυµνού σώµατος. Κάποια στιγµή κατά τις επόµενες δύο ηµέρες, ο 
Barrett µαχαίρωσε επανειληµµένα την κ. Leng, καταφέροντάς της 
και µία θανατηφόρα πληγή στον λαιµό. Το πρωί της 24ης Απριλίου, 
πήρε το πτώµα της, τυλιγµένο σε πλαστικό, και το πήγε στο Snapper 
Point, όπου το έσπρωξε πάνω από έναν βράχο και το έριξε στην 
καταβόθρα. Ο πρώην εργαζόµενος στον τοµέα των τεχνολογιών πλη-
ροφορικής φωτογράφισε έπειτα επτά φορές την περιοχή πριν πάει 
µε το αυτοκίνητο στο σπίτι των γονιών του και στη συνέχεια επι-
στρέψει στο Σίδνεϊ. Ο Barrett δήλωσε στο δικαστήριο ότι έχει µόνο 
κάποιες αναλαµπές µνήµης από εκείνο το Σαββατοκύριακο – έναν 
καβγά, το πρόσωπό του να αντανακλάται στον καθρέφτη και αίµα 
στον νεροχύτη. Είπε ότι πριν σκοτώσει την κ. Leng είχε πάρει «πάγο» 
[κρυσταλλική µεθαµφεταµίνη], κάτι που επηρέασε τη µνήµη του.
Παραδέχτηκε ότι αρχικά είχε πει ψέµατα στην αστυνοµία, επειδή 
«δεν µπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς είχε συµβεί. Βασικά γέµισα 
τα κενά στη µνήµη µου µε ψέµατα» είπε. 

Ν έα νοµοθεσία τέθηκε ισχύει από την Τετάρτη, µε στόχο να εµπο-
δίζει τους παιδεραστές που έχουν καταδικαστεί εκεί να ταξιδεύουν 
στο εξωτερικό σε µέρη στα οποία µπορεί να «ξανακυλήσουν», σε µια 
προσπάθεια, σύµφωνα µε την Καµπέρα, να προστατευτούν καλύτερα 

τα παιδιά.
Βάσει του νέου νόµου, εφεξής θα συνιστά αδίκηµα για τους παιδεραστές που 
έχουν καταχωριστεί ως τέτοιοι από την αστυνοµία να εγκαταλείπουν την 
Αυστραλία χωρίς προηγουµένως να έχουν λάβει την έγκριση των δυνάµεων 
της τάξης. Αυτοί θα κινδυνεύουν επίσης µε ακύρωση του διαβατηρίου τους 
κατόπιν σχετικού αιτήµατος από τις αυστραλιανές αρχές.
Οι παιδεραστές που έχουν καταχωριστεί από την αστυνοµία είναι αυτοί που 
έχουν καταδικαστεί για σοβαρές αξιόποινες πράξεις. Αυτοί υποχρεούνται να 
ενηµερώνουν την αστυνοµία για τις µετακινήσεις τους ή τους απαγορεύεται 
να ασκούν επαγγέλµατα µέσω των οποίων έρχονται σε επαφή µε παιδιά.
«Η Αυστραλία έχει έως και 20.000 παιδεραστές που έχουν καταδικαστεί 
και έχουν καταχωριστεί στους σχετικούς καταλόγους της αστυνοµίας. Αυτοί 
έχουν εκτίσει την ποινή τους αλλά εξακολουθούν να υπόκεινται σε υποχρε-
ωτικό δικαστικό έλεγχο για να προστατεύεται ο κόσµος», δήλωσε η υπουρ-
γός Εξωτερικών Τζούλι Μπίσοπ.
«Για πολλά χρόνια, αυτά τα αρπακτικά µπορούσαν να πηγαίνουν ινκόγκνιτο 
στο εξωτερικό και στις χώρες στις οποίες η νοµοθεσία είναι λιγότερο αυστη-
ρή, πράγµα που σηµαίνει ότι είχαν την ευκαιρία να διαπράξουν αποτρόπαια 
εγκλήµατα», πρόσθεσε.
Το 2016 συνολικά 800 από αυτούς που έχουν καταδικαστεί ταξίδεψαν στο 
εξωτερικό, πολύ συχνά σε αναπτυσσόµενες ασιατικές χώρες, και περίπου το 
40% από αυτούς ταξίδεψε χωρίς να ενηµερώσει προηγουµένως την αστυνο-
µία. «Αυτό θα σταµατήσει», σηµείωσε η υπουργός.
Τα κρούσµατα σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών στο εξωτερικό έχουν 
πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την 
υπόθεση Ρόµπερτ Έλις, του Αυστραλού που προκάλεσε γενική κατακραυγή 
και καταδικάστηκε για την σεξουαλική κακοποίηση 11 µικρών κοριτσιών 
στο Μπαλί της Ινδονησίας.
Η κυβέρνηση ανησυχεί επίσης για τον αυξανόµενο ρόλο του Ίντερνετ στην 
σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών και εξετάζει την θέσπιση σχετικής ποινι-
κής νοµοθεσίας όπως και την σκλήρυνση των ποινών που ήδη επιβάλλονται 
για την απευθείας µετάδοση µέσω Ίντερνετ βίντεο µε σεξουαλική κακοποίη-
ση παιδιών ή τη χειραγώγηση παιδιών µέσω του ∆ιαδικτύου.

Απαγόρευση εξόδου» στους παιδεραστές




