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Κυβέρνηση: «Δεν ανοίγουν προς το παρόν οι
εκκλησίες στην Κύπρο»
Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Κύπρου
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περαιτέρω χαλάρωση σε αυτό το στάδιο, αλλά το θέμα, επίσης, θα
συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου», τόνισε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος, μετά τη συνεδρία του
Υπουργικού Συμβουλίου.
Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή συζήτηση, για τα θέματα της
πανδημίας του κορωνοϊού συζήτησε, μεταξύ άλλων, την απόφαση της Ιεράς
Συνόδου και της επιστολής, που έχει σταλεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως
ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συζητήθηκε μεταξύ άλλων η απόφαση της
Ιεράς Συνόδου για τους εκκλησιασμούς στην παρουσία πιστών και αποφασίστηκε,
όπως εξεταστεί το ζήτημα στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού.
Την ίδια απόφαση, έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο και για την επαναλειτουργία των
εμπορικών κέντρων, καθώς το αίτημα για επαναλειτουργία με περιορισμούς θα
επανεξεταστεί επίσης την επόμενη εβδομάδα.
Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: «η επιδημιολογική ομάδα είχε

εκφράσει τις απόψεις της στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος τις μετέφερε στο
Υπουργικό Συμβούλιο και αποφασίστηκε όπως το όλο θέμα εξεταστεί στην επόμενη
συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου την ερχόμενη βδομάδα. Το ίδιο θέμα αφορά
και τα πολυκαταστήματα (Malls)».
Δήλωσε ακόμη ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση,
απασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με τα θέματα της θεομηνίας, του ανεμοστρόβιλου
που έπληξε κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας στις 14 Δεκεμβρίου 2020 και
αποφάσισε την κατ΄ εξαίρεση έγκριση οικονομικής βοήθειας προς τους πληγέντες
συμπολίτες μας.
Η οικονομική στήριξη αφορά την παραχώρηση άμεσης προκαταβολής κατά χάρη
οικονομικής βοήθειας ύψους δύο χιλιάδων ευρώ προς όλους τους επηρεαζόμενους
ιδιοκτήτες κατοικιών στις περιπτώσεις που οι κατοικίες, έχει κριθεί ότι έχουν
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Εσωτερικών κατά την επιτόπια επίσκεψη του.
Για τις περιπτώσεις που με την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών, η
εκτίμηση θα ξεπερνά τις τρεις χιλιάδες, θα γίνεται άμεση καταβολή ολόκληρου
του ποσού μέχρι και τρεις χιλιάδες.
Για τις περιπτώσεις που το ποσό της εκτίμησης των ζημιών είναι πέραν των τριών
χιλιάδων, θα εγκρίνεται η κατά χάρη καταβολή των δύο χιλιάδων ευρώ και
περαιτέρω θα εγκρίνεται νέα κατά χάρη βοήθεια που θα υπολογίζεται στο 35%
του ποσού της συνολικής εκτίμησης των ζημιών.
Επίσης, αποφασίστηκε να συσταθεί Επιτροπή στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας
της οποίας θα προεδρεύει πολιτικός μηχανικός και θα αποτελείται και από άλλους
δύο τεχνικούς για να εξετάσει όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν.
Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων η
οποία θα εξετάζει σε δεύτερο βαθμό τις οποιεσδήποτε ενστάσεις από την απόφαση
της τεχνικής επιτροπής.
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 550
χιλιάδων ευρώ.
Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση του σχεδίου διαχείρισης
τερματισμένων, ληγμένων ή μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν
μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.
Με βάση την απόφαση, αναδιαμορφώνεται το σχέδιο, έτσι ώστε να καλύπτει

δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2019, καθώς και δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2019.
Επίσης, μέσα στον νέο σχεδιασμό, η άμεση εξόφληση του δανείου επεκτείνεται σε
περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του αιτήματος ή για δάνεια που
έχουν τερματιστεί ή είναι ληγμένα ή για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές ή
διαιτητικές αποφάσεις μπορούν να επιλέξουν μια από τις δύο προηγούμενες
επιλογές. Αυτό γίνεται για να ανακουφιστούν οι δανειολήπτες και να τους δοθεί η
δυνατότητα επιλογής του τρόπου διευθέτησης ή τρόπου καταβολής του δανείου.
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