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Σας φροντίζουμε στο σπίτι!
Απολαύστε με ανεξαρτησία και με αυτοπεποίθηση μια ποιοτική ζωή.

Για περισότερες πληροφορίες, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο (02) 9784 3280

www.stbasils.org.au
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Η ΑΥΣΤΡΑΛIΑ 
ΕΠΕΝΔYΕΙ ΣΕ 
ΔΗΜOΣΙΑ EΡΓΑ
Πρώτα η Αυστραλία είδε την οικονομική 
«άνθιση» στις εξορύξεις και, στη συνέ-
χεια, στην αγορά ακινήτων στην ανατολική 
ακτή, αλλά τώρα οι οικονομικές ελπίδες 
του έθνους προσανατολίζονται στη μεγαλύ-
τερη ανάπτυξη στον τομέα των υποδομών 
που έγινε ποτέ. Η κυβέρνηση του Κουίν-
σλαντ δεσμεύτηκε να διαθέσει $50 δις σε 
δαπάνες για υποδομές τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια, στη Βικτώρια προβλέπονται $107 
δισεκατομμύρια για δημόσια έργα, με τον 
προαστιακό των $27,4 δισεκατομμυρίων να 
αποτελεί το επίκεντρο του προϋπολογισμού 
2019-20. Στον τελευταίο νέο προϋπολογι-
σμό της ΝΝΟ, $93 δισεκατομμύρια προο-
ρίζονται για υποδομές μόνο για τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων 
$55,6 δισεκατομμυρίων για οδικές και σι-
δηροδρομικές μεταφορές, $10,4 δισεκα-
τομμυρίων για νερό, ενέργεια και στέγαση, 
$10,1 δισεκατομμυρίων για νοσοκομεία και 
$7,3 δισεκατομμυρίων για σχολεία.
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