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Μ
ε 31 ψήφους υπέρ και 
24 εναντίον, η Ολο-
μέλεια της Βουλής 
ψήφισε σε νόμο το 

νομοσχέδιο για την αναστολή της 
υποχρέωσης καταβολής δόσεων 
για εξυπηρετούμενα δάνεια.
Το νομοσχέδιο υπερψήφισαν οι 
Βουλευτές του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ 
και της Αλληλεγγύης. Εναντίον 
ψήφισαν οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ, 
της ΕΔΕΚ, ο Βουλευτής της Συμ-
μαχίας Πολιτών, οι Βουλευτές 
του Κινήματος Οικολόγων – Συ-
νεργασία Πολιτών, οι Βουλευτές 
του ΕΛΑΜ και η Βουλευτής των 
Ανεξαρτήτων.
Η Ολομέλεια της Βουλής, που 
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρία το 
απόγευμα της Κυριακής, έκανε 
αποδεχτό το αίτημα του Προέδρου 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών για αναβολή της 
ψηφοφορίας επί του νομοσχεδί-
ου που αφορά την παραχώρηση 
κυβερνητικών εγγυήσεων.
Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο 
αφορά παραχώρηση κυβερνητι-
κών εγγυήσεων συνολικού πο-
σού ύψους μέχρι δύο δισεκατομ-
μυρίων ευρώ (€2.000.000.000) 
σε Αδειοδοτημένα Πιστωτικά 
Ιδρύματα (ΑΠΙ), τα οποία έχουν 
συσταθεί στη Δημοκρατία και 
κατέχουν άδεια λειτουργίας από 
εποπτικές αρχές άλλων κρατών 
μελών για τα οποία η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου ενεργεί ως 
αρχή κράτους μέλους υποδοχής, 
εξαιρουμένων των υποκαταστη-
μάτων ιδρυμάτων τρίτων χωρών.
Το νομοσχέδιο αναμένεται να τε-
θεί ενώπιον της Ολομέλειας της 
Βουλής κατά τη συνεδρία της που 
ορίστηκε για τις 2 Απριλίου.
Κατά τη σημερινή συνεδρία, στην 
ψηφοφορία για τον νόμο που 
εγκρίθηκε, ψήφισε αρχικά το ένα 
τρίτο των Βουλευτών, που παρέ-
στη στην αίθουσα της Ολομέλειας 
ώστε να συσταθεί απαρτία, δια 
ανατάσεως χειρός. Κατεγράφη η 
ψήφος τους και ακολούθως απο-
χώρησαν από την αίθουσα.
Οι υπόλοιποι Βουλευτές ειδο-

ποιούνταν από τις υπηρεσίες της 
Βουλής με αλφαβητική σειρά, 
προσέρχονταν ένας -ένας στην 
αίθουσα συνεδριάσεων της Ολο-
μέλειας χωρίς να καταλάβουν 
το έδρανο τους και απαντούσαν 
προφορικά εάν υπερψηφίζουν ή 
καταψηφίζουν το νομοσχέδιο.
Προ ημερησίας διατάξεως, τηρή-
θηκε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη 
και προς τιμή των ηρώων του 
Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώ-
να της ΕΟΚΑ 1955-1959 και 
στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή 
τους από την πανδημία του κο-
ρωνοϊού. Ιδιαίτερη μνεία έγινε 
από τον Πρόεδρο της Βουλής για 
τους επαγγελματίες υγείας και για 
όλους όσοι βρίσκονται στην πρώ-
τη γραμμή στην προσπάθεια της 
ανάσχεσης της πανδημίας.
Ο κ. Συλλούρης εξήρε την προ-
σπάθειά τους και διαβεβαίωσε ότι 
η Βουλή προβαίνει στα αναγκαία 
ώστε να προστατευθεί το ιατρικό 
προσωπικό, προσθέτοντας ότι 
«θα το προστατεύσουμε τις επόμε-
νες ημέρες ακόμα περισσότερο».
Με τον Νόμο που ψηφίστηκε, 
εξουσιοδοτείται το Υπουργικό 
Συμβούλιο να λαμβάνει αποφά-
σεις για τη λήψη έκτακτων μέ-
τρων από χρηματοοικονομικούς 
οργανισμούς και από αρμόδιες 
εποπτικές αρχές, εφόσον σύμ-
φωνα με την Κεντρική Τράπεζα η 
λήψη τέτοιων μέτρων συμβάλλει 
στη διαφύλαξη της χρηματοπι-
στωτικής σταθερότητας της Δημο-
κρατίας.
Με βάση το νόμο και ανεξάρτητα 
από τις διατάξεις οποιουδήποτε 
άλλου νόμου, το Υπουργικό Συμ-
βούλιο δύναται να αποφασίζει 
για τη λήψη μέτρων αναστολής 
ή να εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες 
εποπτικές αρχές να αποφασίζουν 
για την αναστολή αποπληρωμής 
δόσεων, περιλαμβανομένων και 
τόκων για παραχωρηθείσες πι-
στωτικές διευκολύνσεις, προς 
χρηματοοικονομικούς οργανι-
σμούς για καθορισμένες κατηγο-
ρίες δανειοληπτών.

Με ψήφους 31 υπέρ και 24 κατά 
πέρασε ο νόμος για την αναστολή δόσεων

Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Υπουργού Εργασίας 
για το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων
Δημοσιεύτηκε την Κυριακή 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας η απόφαση της 
Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
για τους όρους, τις προϋποθέ-
σεις και τρόπο καταβολής του 
Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς 
Εργαζομένων.
Στην εν λόγω Απόφαση επισυ-
νάπτεται ως Παράρτημα Ι και 
η σχετική αίτηση που θα πρέ-
πει να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
όσοι θα αιτηθούν για το Ειδικό 

Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομέ-
νων, προστίθεται σε ανακοίνω-
ση του Υπουργείου Εργασίας.
Αναφέρεται ακόμη ότι η αίτη-
ση για το Ειδικό Επίδομα Αυ-
τοτελώς Εργαζομένων (ΕΕΑ5) 
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
www.coronavirus.mlsi.gov.cy 
το συντομότερο δυνατόν, ενώ 
οι ενδιαφερόμενοι Προτρέπο-
νται να μελετήσουν τα στοιχεία 
της αίτησης, έτσι ώστε να προ-
ετοιμαστούν εγκαίρως για την 
υποβολή της.
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Mήνυμα από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Κυπριακής Κοινότητας Νέας Νοτίου Ουαλίας

Προς τα μέλη μας, φίλους, προσωπικό και υποστηρικτές του κλαμπ μας,  

μεταβιβάζουμε τις προσευχές μας, την συμπαράστασή μας και τις καλύτερες 

ευχές μας αυτές τις δύσκολες ώρες που βιώνουμε όλοι μας.

Άμεση προτεραιότητά μας ήταν, είναι και θα είναι, η ασφάλεια και ευημερία 

των μελών μας και του προσωπικού. Γι΄αυτό το λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Κυπριακής Κοινότητας προέβη στην απόφαση να κλείσει το Κλαμπ -μέχρι 

νεωτέρας- για να βοηθήσουμε στην μείωση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η απόφαση πάρθηκε πριν την επίσημη ανακοίνωση της Κυβέρνησης και βάσει 

των πληροφοριών που είχαμε από το Club NSW. 

Μεταφέρουμε τις ευχές μας σε όλους που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό.  

Σε αυτούς που ταλαιπωρούνται με την υγεία τους ευχόμαστε  

καλή και γρήγορη ανάρρωση. Στους κλάδους που πλήττονται δραστικά  

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού -επιχειρηματίες  

και εργαζόμενους- ευχόμαστε καλή δύναμη.

Όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη! Η πανδημία του κορωνοϊού 

και τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του, αναδεικνύουν τη σημασία  

της ατομικής ευθύνης και της συμμόρφωσης με τις οδηγίες που εκδίδουν οι 

αρμόδιοι φορείς. Η πανδημία θα μας κοστίσει.  

Θα μας αφήσει, όμως, νικητές και πιο ώριμους. Χαλυβδωμένους όσο ποτέ για 

να ξαναπάμε την οικονομία μπροστά και φυσικά το ξαναλειτουργήσει το κλαμπ 

της Κυπριακής Κοινότητας. 

Δεν απολύσαμε κανέναν εργαζόμενο και θα συνεχίσουμε 

να συμπαραστεκόμαστε σε όλους αυτές τις δύσκολες στιγμές. 

Θα χρειαστούμε την υποστήριξή σας στο μέλλον.  

Προς το παρών όμως, αυτές τις δύσκολες ώρες, σας ζητούμε να προστατέψτε 

τον εαυτό σας και τις οικογένειές σας. 

A message from the Directors 
of The Cyprus Community of NSW Limited

To our members, guests, staff and supporters of our Club, we pass on our 

prayers, support and best wishes as we proceed through turbulent times.

It has always been our mission to ensure the safety  

and wellbeing of our members and staff and  

on Saturday the 21st March 2020 the directors agreed  

to shut down the Club to assist  

in reducing the spread of the coronavirus until further notice.

This decision was made before the official government announcement and 

inline with the information received from Club NSW.

To everyone in our community who is now being affected by the coronavirus 

whether health, business operators and employees we pass on our sympathies.

We all need to work together, provide support to see through the virus and 

more so see through the months after we pass virus to help rebuild our 

economy and for us our community club.

As a club we have not stood down any employees and we will continue to 

work with them to see us through these turbulent times.

We look forward to your support in future and ask you all keep safe.
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