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ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325
÷éëéïêýêëùí. 

Ï óôáèìüò ìáò έχει êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùγικό βήµα ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 

áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõνόôçôá êáé óýíåóç.

"ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ" 
Οι καλύτερες εκποµπές από τους πλέον γνωστούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς της Ελλάδας 
µεταδίδονται νύχτα. 

Εµείς τις ξεχωρίζουµε τις µαγνητοφωνούµε
τις προγραµµατίζουµε και τις απολαµβάνετε την 

εποµένη σε συγκεκριµένες ώρες.
ΕéêïóéôåôñÜùñï πρόγραµµα µε ότι συµβαίνει στην

πατρίδα 
Το πρόγραµµα του σταθµού ακούγεται σ’ όλο τον 

κόσµο µέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση: 
www.platpub.com/

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò:
3/98 Market Street CONDELL PARK NSW 2200  

Tel.:  97073408, Mobile: 0416066138

ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΙΑ

Αδελαϊδα Σύδνεϋ

Βρισβάνη

Χόµπαρτ

Πέρθη

Μελβούρνη

Καµπέρρα

152.325 MHZ

Narrowcast
FM Receiver

tune to 91.00 FM

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò ç êÜðïéïò ößëïò óáò 
íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé όλους τους Üëëïõò åëëçíéêïýò 

ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï Óýäíåû, 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

Διαθέτουµε επίσης
και ειδική συσκευή

για το αυτοκίνητό σας
και µπορείτε να ακούτε όλους

 αυτούς τους σταθµούς
από το ραδιόφωνο 

του αυτοκινήτου σας.

Raine&Horne South Hurstville
Shop 3, 63 Connells Point Road South Hurstville

Το γραφείο µας εργάζεται µε συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστηµένους πελάτες µας.
Σας εξυπηρετούµε όλη την ηµέρα, όλη την εβδοµάδα, σε όλη την µητροπολιτική περιφέρεια του Σύδνεϋ.
Η 20ετής πείρα µας στο χώρο, µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουµε για τους πελάτες µας τις καλύτερες 

λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση, ή ενοικίαση ακινήτων ώστε η επένδυσή τους να είναι 
ασφαλής και οικονοµικά συµφέρουσα.  

 
Raine&Horne 

South Hurstville
Shop 3, 63 Conells Point Road, South Hurstville

 Web: www.rh.com.au/southhurstville
Email: michael.platyrrahos@rh.com.au

Mobile: 0427 316 888
Telephone: 02 95466100

Fax:02 95466188Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος
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Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε το 
απόγευμα της Μ.Τετάρτης  ομόφωνα 
σε νόμους τη φορολογία για τη ναυ-
τιλία, τη δίμηνη αναστολή της επι-

βολής επιβαρύνσεων στα αποχετευτικά τέλη,  
και την παράταση  της αναστολής του νόμου 
που αφορά εταιρείες και την επιβολή χρημα-
τικής επιβάρυνσης από τον Έφορο Εταιρειών 
σε εταιρείες, σε περίπτωση που παραλείπουν 
να υποβάλουν έγκαιρα έντυπα και έγγραφα, 
όπως είναι η ετήσια έκθεση εταιρείας, τα έγ-
γραφα για τα εγγεγραμμένα γραφεία εταιρει-
ών, για παραχώρηση μετοχών.
Το νομοσχέδιο για τη δίμηνη αναστολή της 
επιβολής επιβαρύνσεων στα αποχετευτικά 
τέλη ψηφίστηκε με τη διαδικασία του κάτ΄ 
επείγοντος, διαδικασία που δεν έγινε απο-
δεχτή για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε να 
ψηφιστεί ως κατ’ επείγον και στόχευε στην 
προσωρινή παροχή δυνατότητας για τη σφα-
γή αμνοεριφίων με θρησκευτικά ήθη.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας και υγείας για ανάσχεση της παν-
δημίας του νέου κορωνοϊού, στην Ολομέλεια 
παρέστησαν για σκοπούς απαρτίας μόνο ο 
Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης 
και άλλοι 20 Βουλευτές (σύνολο 21).
Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την προ-
στασία και ευημερία των ζώων με το οποίο 
θα παραχωρείτο προσωρινά η δυνατότητα 
για σφαγή αμνοεριφίων με θρησκευτικούς 
λατρευτικούς τύπους, όπως Kosher, ο Πρόε-
δρος της Βουλής είπε πως έπειτα από αίτημα 
των κομμάτων ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και το Κίνημα 

Οικολόγων να μην ψηφιστεί με τη διαδικα-
σία του κατ’ επείγοντος, αυτό κατατίθεται και 
θα προωθηθεί στην επόμενη συνεδρία της 
Ολομέλειας της Βουλής. Το θέμα της παρα-
πομπής του νομοσχεδίου στην επόμενη συ-
νεδρία της Ολομέλειας τέθηκε σε ψηφοφορία 
και εξασφάλισε 15 ψήφους υπέρ, 5 εναντίον 
και μία αποχή από τον Πρόεδρο της Βουλής.
  Ομόφωνα ψηφίστηκε σε νόμο και το  νομο-
σχέδιο για ανανέωση και συνέχιση, για την 
περίοδο 2020-2029, του ισχύοντος φορολο-
γικού καθεστώτος στην κυπριακή ναυτιλία, 
δηλαδή του συστήματος φορολόγησης με 
ετήσιο φόρο χωρητικότητας, που βρισκόταν 
στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της 
Ολομέλειας.
  Ομόφωνα ψηφίστηκε σε νόμο και η πρόταση 
νόμου για τις εταιρείες που κατέθεσαν ο Κοι-
νοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ, Πα-
νίκος Λεωνίδου, και ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, 
Ηλίας Μυριάνθους. Όπως αναφέρεται στην 
έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εμπορίου προς την Ολομέλεια της Βουλής με 
τον νέο νόμο που ψηφίστηκε αναβάλλεται η 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξε-
ων της νομοθεσίας, που αφορούν την επιβο-
λή χρηματικής επιβάρυνσης από τον Έφορο 
Εταιρειών σε εταιρείες, σε περίπτωση που 
παραλείπουν να υποβάλουν έγκαιρα έντυπα 
και έγγραφα, όπως είναι η ετήσια έκθεση 
εταιρείας, τα έγγραφα για τα εγγεγραμμένα 
γραφεία εταιρειών, για παραχώρηση μετο-
χών κ.λπ. μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2020.
Οι διατάξεις αρχικά θα τίθεντο σε ισχύ στις 

18 Δεκεμβρίου 2019, ημερομηνία η οποία 
παρατάθηκε, με προηγούμενη τροποποίηση 
της βασικής νομοθεσίας, ώστε να τεθεί σε 
ισχύ στις 18 Απριλίου 2020, αλλά σύμφω-
να με τους εισηγητές του νόμου η προώθηση 
της περαιτέρω αναστολής κρίνεται αναγκαία  
καθώς λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που 
προέκυψαν από την πανδημία της νόσου του 
κορονωϊού και των μέτρων που λήφθηκαν 
από την Κυβέρνηση είναι ανέφικτη η συμ-
μόρφωση με τις διατάξεις που προβλέπει η 
νομοθεσία.
  Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε με τη δια-
δικασία του κατ’ επείγοντος σε νόμο το νομο-
σχέδιο για τη  δίμηνη παράταση στην έναρξη 
επιβολής επιβαρύνσεων επί των οφειλομένων 
τελών στα αποχετευτικά, συμβούλια. Κατά τη 
χθεσινή τηλεδιάσκεψη της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εσωτερικών, ο αρμόδιος Υπουρ-
γός Νίκος Νουρής ανέλαβε να διερευνήσει 
εκτενέστερη παράταση. Με βάση ενημέρωση 
του ΚΥΠΕ από την Πρόεδρο της Επιτροπής 
Εσωτερικών Ελένη Μαύρου, ο κ. Νουρής 
ενημέρωσε την κ. Μαύρου χθες το απόγευμα 
(Τρίτη) ότι η δίμηνη παράταση κρίνεται επαρ-
κής καθώς οι οφειλέτες των τελών στα Αποχε-
τευτικά Συμβούλια στην πλειοψηφία τους ήδη 
κατέβαλαν τα τέλη. Με βάση την ενημέρωση 
που έλαβε από τον Υπουργό Εσωτερικών η κ. 
Μαύρου μόνο ένα ποσοστό 10% μέχρι 15%  
των οφειλετών των Συμβουλίων Αποχετεύσε-
ων Λεμεσού-Αμαθούντας και Λευκωσίας, που 
υπέβαλαν το σχετικό αίτημα συνεχίζουν να 
έχουν απλήρωτα τέλη.

Ψήφισε ομόφωνα τρεις νόμους η Ολομέλεια της Βουλής


