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Επιστρέφουν οι κάμερες πρώτο τρίμηνο του 2019

Σ
τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2019 
αναμένεται να αρχίσει η σταδιακή εγκα-
τάσταση και λειτουργία στους κυπρια-
κούς δρόμους, του συστήματος φωτοε-

πισήμανσης. 
Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, Ιωνά Νικολάου σε σύσκεψη 
υπό την Προεδρία του ΠτΔ, λήφθηκαν αποφά-
σεις για επιτάχυνση της διαδικασίας και για 
εγκατάστασης του συστήματος φωτοεπισίμα-
σνης. Όπως ανέφερε ο κύριος Ιωνάς έχει απο-
φασιστεί όπως το έργο προωθηθεί ως δημό-
σιο έργο με την εξασφάλιση υπηρεσιών, όπως 
ιδιώτη επιτυχόντα προσφοροδότη ο οποίος θα 
εγκαταστήσει τις κάμερες θα τις λειτουργήσει 
και θα φροντίσει για την επίδοση των εξωδί-
κων. Υπό αυτές τις ρυθμίσεις, συμπλήρωσε, 
αναμένεται σύντομα να προκηρυχτεί ο διαγω-
νισμός που έχει αναλάβει η ηλεκτρομηχανο-

λογική υπηρεσία να ετοιμάσει τους όρους του 
διαγωνισμού και η προκήρυξη θα γίνει εντός 
τους προσεχείς δύο μήνες. 
Η φωτοεπισήίμανση αποτελεί ένα από τα ση-
μαντικότερα μέτρα για πρόληψης των τροχαίων 
παραβάσεων. 
Αυτό φάνηκε από τον σύντομο χρόνο λειτουρ-
γίας των προηγούμενων καμερών, αλλά και 
από τις κάμερες που λειτουργούν τώρα στη λε-
ωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία. Όπως είπε 
ο Ιωνάς Νικολάου, σύμφωνα με τους προγραμ-
ματισμούς όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από 
την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία θα είναι 
δυνατή η εγκατάσταση των πρώτων καμερών 
περί το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019. 
Το σύστημα φωτοεπισήμανσης σύμφωνα με 
τους προγραμματισμούς θα λειτουργήσει πλή-
ρως σε διάστημα δύο ετών από την εγκατάστα-
ση των καμερών.

Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία στην Αγ. Νάπα 
Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ται-
νία διαδραματίστηκαν στην Αγία Νάπα.
Μέλη του Ειδικού Ουλαμού Μοτοσικλετι-
στών του Αρχηγείου Αστυνομίας, έκαναν 
σήμα σε οδηγό μοτοσικλέτας να σταματήσει 
για έλεγχο. 
Εκείνος, αντί αυτού, προσπάθησε να απο-
φύγει τον έλεγχο κάνοντας επαναστροφή και 
ελιγμούς με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο 
της μοτοσικλέτας και να χτυπήσει αστυνομι-
κό και ένα υπηρεσιακό όχημα.
Στον 22χρονο διενεργήθηκε προκαταρτικός 

έλεγχος νάρκοτεστ με θετική ένδειξη.
Ο 22χρονος συνελήφθη για αλόγιστη και 
επικίνδυνη οδήγηση, ενώ όπως διαπιστώ-
θηκε, οδηγούσε χωρίς άδεια οδηγού, χωρίς 
ασφάλεια, χωρίς πινακίδες εγγραφής και η 
μοτοσικλέτα ήταν δηλωμένη ως ακινητοποι-
ημένη.
Ο τραυματίας αστυνομικός μετέβη στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαγνώσθη-
κε με άλγος στο δεξί γόνατο, στη λεκάνη και 
σε δάχτυλα του δεξιού ποδιού και του παρα-
χωρήθηκε άδεια ασθενείας τριών ημερών. 

Παρολίγον τραγωδία στον 
υδατοφράχτη Τριμίκλινης: 
14χρονος έπεσε από ύψος 
40 μέτρων
Στο νοσοκομείο Λεμεσού νοσηλεύεται 12χρονος ο 
οποίος τραυματίστηκε όταν έπεσε στην εξωτερική 
πλευρά του υδατοφράκτη Τριμίκλινης σε βάθος 40 
μέτρων. Τον ανέσυρε ο 14χρονος εξάδελφος του με 
τον οποίον είχαν μεταβεί στην περιοχή για να ψαρέ-
ψουν. Το ατύχημα συνέβη την Κυριακή στις 11.30 
πριν το μεσημέρι, όταν ο 12χρονος πήγε μαζί με τον 
14χρονο εξάδελφο του σε εκδρομικό χώρο στον Σα-
ϊττά και στη συνέχεια μετέβησαν στον υδατοφράκτη 
Τριμίκλινης για να δουν τη στάθμη του νερού για να 
μπορέσουν να ψαρέψουν. Ενώ περπατούσαν στον 
πεζόδρομο του υδατοφράκτη, ο 12χρονος γλίστρησε, 
έχασε την ισορροπία του και έπεσε στην εξωτερική 
πλευρά του φράγματος (στην πλευρά υπερχείλισης 
του φράγματος) σε βάθος 40 μέτρων. Ο 14χρονος 
κατέβηκε στο σημείο όπου κατέληξε ο 12χρονος και 
βοηθώντας τον να ανεβεί τα σκαλιά του φράγματος 
επέστρεψαν στον πεζόδρομο του φράγματος. Ενη-
μερώθηκαν σχετικά η αστυνομία, η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. Το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο 
νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη 
κάταγμα αριστερού ώμου και πνευμοθώρακα, φέρει 
μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές στο κεφάλι και 
στο σώμα. Κρατήθηκε για νοσηλεία στο ορθοπεδικό 
τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και η κα-
τάσταση της υγείας του κρίνεται ως εκτός κινδύνου.

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:
77Α WILLIAM STREET BANKSTOWN NSW 2200  

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, 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.  

  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

Aegean Quartet

Τραγούδια του Αιγαίου

103 Railway Pde
Marrickville,

Camelot Lounge

Κυριακή 5 Αυγούστου 2018
από τις 07.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 27.90

Τηλ. 9550 3777

Για όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην εκδήλωση μας 
“Τραγούδια Της Θάλασσας” το Φεβρουάριο ή για όσους θέλουν να 
απολαύσουν μία ακόμη εκδήλωση μας, σας υπενθυμίζουμε ότι την 

Κυριακή 5 Αυγούστου στο Camelot Lounge Marrickville 
επιστρέφουμε με περισσότερα “Τραγούδια Της Θάλασσας”...

Για κρατήσεις θέσεων στην εκδήλωση μας μπορείτε να δηλώσετε 
συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.stickytickets.com.au/61970


