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Θα μας «κάψει»
και σήμερα

Ιδιαίτερα υψηλή αναμένεται η
θερμοκρασία και σήμερα, με το Τμήμα
Μετεωρολογίας να εκδίδει πορτοκαλί
προειδοποίηση, αφού ο υδράργυρος
στο εσωτερικό αναμένεται να αγγίξει
τους 43 βαθμούς. Η προειδοποίηση
έχει ισχύ από τις 12.00 σήμερα το
μεσημέρι έως τις 17.00 το απόγευμα.
Σύμφωνα με το
Τμήμα
Μετεωρολογίας, η
μέγιστη θερμοκρασία
αναμένεται να
ανέλθει γύρω στους
43 βαθμούς Κελσίου
στο εσωτερικό και
γύρω στους 34 στα
ψηλότερα ορεινά. Ως εκ τούτου καλείται
το κοινό να είναι ενήμερο για τις
αναμενόμενες υψηλές θερμοκρασίες
και την πιθανότητα κινδύνων υγείας
μεταξύ των ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού, όπως π.χ. ηλικιωμένοι και
μικρά παιδιά. Οι υψηλές θερμοκρασίες
που θα επικρατήσουν και σήμερα
διατηρούν στο μεταξύ σε επίπεδο
«κόκκινου συναγερμού» τον κίνδυνο
έκρηξης και επέκτασης δασικών
πυρκαγιών, αναφέρεται σε ανακοίνωση
του Τμήματος Δασών.

ΔΉΜΟΣ ΛΑΚΑΤΆΜΙΑΣ

Νέα πεζοδρόμια
και πάρκο

Την υπογραφή συμβολαίων για την
κατασκευή και επιδιόρθωση
πεζοδρομίων αλλά και για την
ανακατασκευή του πάρκου Αχαιών
ανακοίνωσε χθες ο Δήμος Λακατάμιας.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του
δήμου υπογράφηκαν στις 4 και 5
Αυγούστου 2020 αντίστοιχα, τα
συμβόλαια για την
κατασκευή και
επιδιόρθωση
πλακόστρωτων
πεζοδρομίων στον
Δήμο Λακατάμιας, και
για τον σχεδιασμό,
μελέτη και επίβλεψη
του έργου
ανακατασκευής του πάρκου Αχαιών, στη
Λακατάμια. Τα συμβόλαια, προσθέτει η
ανακοίνωση του Δήμου Λακατάμιας,
υπέγραψαν, εκ μέρους του δήμου η
δήμαρχος Φωτούλα Χατζήπαπα, οι
δημοτικοί σύμβουλοι Νίκος Χατζηπέτρου
και Άλκης Αλκιβιάδης και ο αν.
δημοτικός γραμματέας κ. Πόλυς
Πολυδωρίδης. Εκ μέρους της εταιρείας
Σ.Α. Ελευθερίου Λτδ, υπέγραψε τα
συμβόλαια ο κ. Στέλιος Ελευθερίου.

Με το πέρας των εργασιών
και την ολοκλήρωση των
κτηριακών εγκαταστάσεων
που αναμένεται περί τα
τέλη Οκτωβρίου, η
Περιφερειακή Στέγη
Ηλικιωμένων Φοινιού θα
λειτουργεί σύμφωνα με
ευρωπαϊκά πρότυπα και θα
καλύπτει πλήρως τις
ανάγκες των κατοίκων του
Φοινιού, της νότιας
Μαραθάσας και άλλων
ορεινών κοινοτήτων.

Περιφερειακή στήριξη στο Φοινί
Άρχισαν οι εργασίες για τη δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Ηλικιωμένων και Αναπήρων
στο Φοινί, που θα εξυπηρετεί όχι μόνο τις ανάγκες της κοινότητας αλλά και της ευρύτερης περιοχής

Π

εριφερειακό κέντρο στήριξης
ηλικιωμένων και ατόμων με
αναπηρία δημιουργείται στο
Φοινί με στόχο την κάλυψη
όχι μόνο των αναγκών της
κοινότητας αλλά και της ευρύτερης
περιοχής. Συγκεκριμένα, με την
ολοκλήρωση των εργασιών για
μετατροπή του κτηρίου στο οποίο
στεγάζεται σήμερα το Κοινοτικό
Συμβούλιο Φοινιού σε
Περιφερειακό Κέντρο Ηλικιωμένων
& Αναπήρων αυτό θα λειτουργεί
σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα
και θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες
των κατοίκων της κοινότητας
Φοινιού, της νότιας Μαραθάσας και
των ορεινών θερέτρων της
περιφέρειας Τροόδους. Με τη σειρά
του το Κοινοτικό Συμβούλιο θα
«μετακομίσει» στον χώρο που

λειτουργεί σήμερα με δράσεις του
Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας η
Στέγη Ηλικιωμένων του Φοινιού
που θα μεταστεγαστεί στο νέο
κέντρο. Το έργο, με αφορμή την
έναρξη των εργασιών του,
παρουσιάστηκε την περασμένη
εβδομάδα στο πλαίσιο συνέντευξης
Τύπου που διοργάνωσε το
Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας
Φοινιού σε συνεργασία με το
Κοινοτικό Συμβούλιο, στην παρουσία
της υπουργού Εργασίας Ζέτας
Αιμιλιανίδου και του επιτρόπου
Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων
Κώστα Χαμπιαούρη. Όπως αναφέρει
σε σχετική του ανακοίνωση το
Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας
Φοινιού, σε ομιλία της η υπουργός
Εργασίας εξήγησε ότι η συνολική
δαπάνη του έργου ανέρχεται στις

Το Κέντρο θα
λειτουργήσει
στο κτήριο που
στεγάζεται
σήμερα το
Κοινοτικό
Συμβούλιο της
κοινότητας

110 χιλιάδες ευρώ και
χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση
στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής
Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων
(ΕΣΑΟΚ). Διαβεβαίωσε δε ότι
σύμφωνα με τα σχέδια εργασιακής
μεταρρύθμισης η κυβέρνηση και το
υπουργείο της θα στηρίξουν με κάθε
τρόπο τις ανάγκες του έργου καθώς
και τους μελλοντικούς σχεδιασμούς
επέκτασής του. Συνεχάρη επίσης τον
επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών
Κοινοτήτων για το έργο που επιτελεί,
τον κοινοτάρχη Φοινιού Φυλακτή
Ηρακλέους για την παραχώρηση του
κτηρίου στο ΣΚΕΦ και όλα τα μέλη
του Συμβουλίου Κοινοτικής
Ευημερίας Φοινιού, ιδιαίτερα τον
πρόεδρο Αλέκο Σπανό για τον αγώνα
και τη δράση του προς όφελος της
κοινότητας.

Ακολουθούν κι άλλα έργα στις ορεινές κοινότητες
Στον δικό του χαιρετισμό για την έναρξη των
εργασιών της δημιουργίας Περιφερειακού
Κέντρου Υποστήριξης Ηλικιωμένων Νότιας
Μαραθάσας/ Ορεινών Θερέτρων στο Φοινί,
ο επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων
Κώστας Χαμπιαούρης επισήμανε τη σημασία
του έργου για τους κάτοικους των ορεινών
περιοχών, ειδικά για τους ηλικιωμένους. Ανέφερε επίσης, πως με τις υποδείξεις εμπειρογνωμόνων της ΕΣΑΟΚ (Εθνικής Στρατηγικής
Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων), διαφάνηκε
πως το χωριό Φοινί κρίνεται κατάλληλο και
μπορεί να φιλοξενήσει ένα τέτοιο περιφερει-

ακό κέντρο. Σύμφωνα με τον κ. Χαμπιαούρη,
θα υπάρχει σύγχρονος εξοπλισμός και προγράμματα υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πρότυπα. Παράλληλα ανέφερε πως σε συνεργασία
και με το Υπουργείο Εργασίας υλοποιούνται
και άλλα έργα στις ορεινές κοινότητες τα οποία
σύντομα θα είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε,
όπως για παράδειγμα η δημιουργία βρεφοπαιδοκομικών σταθμών στην περιοχή της Μαραθάσας και των Κρασοχωρίων.
Ο πρόεδρος του ΣΚΕ Φοινιού Αλέκος Σπανός και ο κοινοτάρχης Φυλακτής Ηρακλέους

ανέφεραν πως υπάρχουν σχέδια και για δημιουργία κέντρου αποκατάστασης και για την
εισαγωγή καινούργιων προγραμμάτων θεραπείας, με όραμα την επέκταση του κέντρου για
όλες τις ηλικίες, σε όλη την περιφέρεια. Οι
εργασίες υλοποίησης του περιφερειακού έργου και η μεταστέγαση της στέγης ηλικιωμένων, υπολογίζεται να ολοκληρωθούν στα τέλη
Οκτωβρίου 2020. Η Περιφερειακή Στέγη Ηλικιωμένων & Αναπήρων, καθώς και τα μελλοντικά προγράμματα όλης της Κοινοτικής Ευημερίας Φοινιού θα τελούν υπό τη νέα διεύθυνση της Βασιλείας Βασιλείου.

ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

«Μαγειρικές Τέχνες» στα ΜΙΕΕΚ κατ’ απαίτηση… εργοδοτών
Στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) εντάσσεται από φέτος
το Πρόγραμμα Σπουδών «Μαγειρικές Τέχνες», το
οποίο προσφέρεται σε πρώτη φάση στη Λεμεσό. Σε
δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο διευθυντής της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας Ηλίας Μαρκάτζιης είπε ότι το νέο πρόγραμμα
έχει την ιδιαίτερη σημασία του, γιατί αφορά έναν τομέα
στον οποίο υπάρχει τεράστια ανάγκη. «Είχαμε λάβει
επιστολές στο παρελθόν και εμείς αλλά και οι εκάστοτε υπουργοί Παιδείας - γιατί από χρόνια έχουμε αυτό
το αίτημα, που μας ζητούσε και ο ΠΑΣΥΞΕ και ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων και άλλοι - να προσφέρουμε
αυτό το πρόγραμμα της μαγειρικής στα ΜΙΕΕΚ. Σχεδιάσαμε το πρόγραμμα, το πιστοποιήσαμε φέτος και

προσφέρεται για πρώτη φορά φέτος στη Λεμεσό»,
πρόσθεσε. «Ήδη έχουμε λάβει επιστολή από τον Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων που εκφράζει την ικανοποίηση
και τη χαρά του γιατί επιτέλους θα λειτουργήσει αυτό
το πρόγραμμα στα ΜΙΕΕΚ», σημείωσε. Αναφορικά με
τα προγράμματα που θα προσφερθούν φέτος, ο κ.
Μαρκάτζιης είπε ότι στη Λευκωσία, στην Α’ Τεχνική και
Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα
προσφερθούν τα προγράμματα σπουδών: Αρτοποιία
– Ζαχαροπλαστική, Ηλεκτρομηχανολογικές-Ψυκτικές
Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία, Γαλακτοκομία – Τυροκομία, Βιομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί, στη
Λεμεσό, στην Γ ́ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα προσφερθούν τα
προγράμματα: Μαγειρικές Τέχνες, Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Ηλεκτρομηχανολογικές-Ψυκτικές Εγκα-

ταστάσεις στη Βιομηχανία, Διαχείριση Αγορών και
Προμηθειών – Ναυτιλιακά, Βιολογικές Κηπευτικές
Καλλιέργειες, στη Λάρνακα, στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα προσφερθούν τα προγράμματα: Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών , Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία,
και στην Πάφο, στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα προσφερθούν τα
προγράμματα: Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Δίκτυα
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες. Η υποβολή αιτήσεων
για φοίτηση στα Προγράμματα Σπουδών της Δημόσιας
Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης –ΜΙΕΕΚ, άρχισε από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου
2020 και ολοκληρώνεται στις 7 Αυγούστου.

