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Σε ισχύ από το 2017 η ηλεκτρονική υπογραφή

Έρχεται Κύπρο στις 12 Ιουλίου η Βικτώρια Νούλαντ 

5 χρόνια στη φυλακή 59χρονος - Ενοχος 
για σεξουαλική εκμετάλλευση 11χρονης

Από το τέλος του 2017 θα μπο-
ρούν οι πολίτες και στην Κύπρο 
να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρο-
νικές υπογραφές στις διάφορες 
συναλλαγές τους με το Δημό-
σιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα 
(π.χ. τράπεζες).
Εκτιμάται ότι η εισαγωγή της 
ηλεκτρονικής υπογραφής 
(e-signature) θα επιφέρει ση-
μαντικές μειώσεις στο διοικητι-
κό κόστος του Δημοσίου και θα 
απλοποιήσει κατά πολύ τις διά-
φορες διαδικασίες στις οποίες 
υποβάλλονται οι πολίτες κατά τις 
συναλλαγές τους με το κράτος.
Οι προηγμένες ηλεκτρονικές 
υπογραφές, οι οποίες αντικαθι-
στούν την ιδιόχειρη υπογραφή, 
θα ανοίξουν τον δρόμο στη δι-
εκπεραίωση ασφαλών ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών που μέχρι 

τώρα απαιτούσαν τόσο τη χει-
ρόγραφη υπογραφή των ατόμων 
όσο και τη φυσική τους παρου-
σία.
Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης υπολογίζεται ότι 
μέχρι το τέλος του χρόνου θα 
καταρτιστούν τα έγγραφα του 
διαγωνισμού μέσω των οποίων 
θα ανατεθεί η όλη εργασία σε 
εταιρεία που θα προμηθεύει τις 
ηλεκτρονικές υπογραφές και τα 
λεγόμενα πιστοποιητικά αυθε-
ντικοποίησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του 
Κυπριακού Πρακτορείου, προ-
βληματισμό προκαλεί στην κυ-
βέρνηση το γεγονός ότι πρέπει 
να «κτιστούν» ηλεκτρονικά όλες 
οι υπηρεσίες του κράτους, ώστε 
να είναι και χρήσιμες οι ηλε-
κτρονικές υπογραφές.

Επίσκεψη στη Λευκωσία για 
διμερείς επαφές με την κυβέρ-
νηση, αλλά και συναντήσεις με 
τους δύο ηγέτες και τον Ειδι-
κό Σύμβουλο του ΓΓ του ΟΗΕ, 
Έσπεν Μπαρθ Άιντα, πραγμα-
τοποιεί την Τρίτη 12 Ιουλίου, η 
Αμερικανίδα υφυπουργός Εξω-
τερικών, Βικτώρια Νούλαντ.
Μετά την Τιφλίδα, το Κίεβο και 
τη Βαρσοβία, όπου συνοδεύει 
τον υπουργό Εξωτερικών Τζον 
Κέρι, η κ. Νούλαντ θα μεταβεί 
στα Τίρανα, την Πρίστινα, τα 
Σκόπια και το Βελιγράδι και στη 
συνέχεια θα μεταβεί στη Λευ-
κωσία, όπου σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, 
«θα συναντηθεί με αξιωματού-
χους της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας για να συζητήσουν διμερή 
και περιφερειακά θέματα»».
«Θα συναντηθεί επίσης με τους 

ηγέτες των Ελληνοκυπρίων και 
των Τουρκοκυπρίων και τον Ει-
δικό Σύμβουλο των Ηνωμένων 
Εθνών, Εσπεν Μπαρθ Άιντα, 
για να μεταφέρει την συνεχή 
αμερικανική υποστήριξη σε 
ακριβοδίκαιη και διαρκή διευ-
θέτηση του κυπριακού προβλή-
ματος μέσω της διευκολυνόμε-
νης από την αποστολή καλών 
υπηρεσιών του ΓΓ του ΟΗΕ δι-
αδικασίας.

Σ
ε φυλάκιση πέντε χρό-
νων καταδίκασε την 
Τετάρτη το Μόνιμο Κα-
κουργιοδικείο που συ-

νεδριάζει στη Πάφο 59χρονο 
Βρετανό μόνιμο κάτοικο Πά-
φου ο οποίος βρέθηκε ένοχος 
για την σεξουαλική εκμετάλ-
λευση και άσεμνη επίθεση σε 
βάρος 11χρονου κοριτσιού.
Το Κακουργιοδικείο είχε βρει 
ένοχο τον 59χρονο στις κατη-
γορίες της σεξουαλικής κακο-
ποίησης της 11χρονης σε δι-
άφορες ημερομηνίες, ενώ σε 
τρεις άλλες κατηγορίες που 
αφορούσαν παρόμοια αδική-
ματα αθωώθηκε. 
Η υπόθεση διαπράχθη μεταξύ 
Ιουλίου 2014 και Αυγούστου 
2015 στην κοινότητα όπου 
ζει ο 59χρονος και η 11χρο-

νη με την οικογένεια της. Το 
Κακουργιοδικείο επεσήμανε 
ότι ο 59χρονος, ο οποίος δι-
ατηρούσε οικογενειακές σχέ-
σεις με την οικογένεια της 
ανήλικης, εκμεταλλεύθηκε 
τη σχέση εμπιστοσύνης και 
επιρροής που δημιουργήθη-
κε μεταξύ του ιδίου, της ανή-
λικης και της οικογένειας της, 
ως επίσης και την οικονομική 
δυσπραγία της οικογένειας 
και τα ιδιαίτερα προβλήματα 
που η μητέρα της 11χρονης 
αντιμετώπιζε, δελεάζοντας 
την με δώρα και χρήματα. Η 
11χρονη εκμυστηρεύτηκε τις 
παρενοχλήσεις που είχε από 
τον 59χρονο για ένα περίπου 
χρόνο, σε συγγενικό της πρό-
σωπο τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο.

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΚΑΝΑΣ - ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΛΛΕΝΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦOΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ  

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΝΟ 
(Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη πείρα) 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με τον  
κο Χάρη Αντωνίου, τηλ: 9557 1256 

Τελευταία ημέρα προσφορών 17 Ιουλίου 2016 

Σ.Ε.Κ.Α  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

διοργανώνει «Μεσημεριανό Γεύμα» προς ενίσχυση 
του ταμείου της ΣΕΚΑ ΝΝΟ για κάλυψη των εξόδων της Μαύρης Επετείου                                             

Κυριακή 17 Ιουλίου 2016   από τις 12.00μ.μ. 
 Κυπριακή Κοινότητα 58-76 Stanmore Rd, Stanmore  

$40 το άτομο  
Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως στην Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256,   
κ. Τζακ Πασσαρής 0418 284 773 & κ. Σωτήρης Τσουρής 0419 414 322 

Ο πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής JP και το Διοικητικό Συμβούλιο 
 σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την  

42η επέτειο του Προδοτικού Πραξικοπήματος  
της 15ης Ιουλίου 1974 στην Κύπρο 

Κύριος ομιλητής  Δρ. Αντώνης Δρακόπουλος 
 Επίκουρος Καθηγητής Επικεφαλής Τμήματος Νέων Ελληνικών Πανεπιστημίου Σύδνεϋ 

Κυριακή 17 Ιουλίου 2016, 3.00μ.μ 
1ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ 

 Ακολουθεί η Χορωδία Ορφέας σε τραγούδια για την Κύπρο 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ διοργανώνει 
 Κυριακή 28 Αυγούστου – Μονοήμερη εκδρομή στο Kangaroo Valley 

& Fitzroy Falls (Καταρράκτες). Τιμή $45 και συμπεριλαμβάνει 
λεωφορείο, πρωινό και απογευματινό γλυκό. Αναχώρηση από την 
Κυπριακή Κοινότητα στις 7.30πμ. 

 

 Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου – Μονοήμερη εκδρομή στην Καμπέρα  για 
το Tulip Festival. Τιμή $45 και συμπεριλαμβάνει λεωφορείο, πρωινό 
και απογευματινό γλυκό. Αναχώρηση από την Κυπριακή Κοινότητα στις 
7.00πμ.  

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με την Στέλλα Πιτσιατάρη 
9674 1157 & 0425 236 012, ή με τα γραφεία της Κυπριακής Κοινότητας στο 9557 1256 


