Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κου Νίκου
Νικολαΐδη,
στην
ενημερωτική
εκπαιδευτική
εκδήλωση για τις δραστηριότητες / ενέργειες του
Συνδέσμου
Αποφοίτων
Μέσης
Τεχνικής
Εκπαίδευσης, που έγινε στο Θέατρο της Α’ Τεχνικής
Σχολής Λεμεσού την Παρασκευή 12 Μαΐου, 2017 και
ώρα 6.45 μ.μ.
Κύριε Διευθυντή Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης,
Κύριε Επαρχιακέ Επιθεωρητή Λεμεσού Μέσης, Γενικής
Εκπαίδευσης,
Κύριοι Διευθυντές,
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Κύριοι Εκπρόσωποι των Συνδέσμων Γονέων,
Αγαπητοί Εκπρόσωποι των Κεντρικών Μαθητικών
Συμβουλίων,
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι.
Με ιδιαίτερη χαρά, αποδέχτηκα τη σχετική πρόσκληση
του
Συνδέσμου
Αποφοίτων
Μέσης
Τεχνικής
Εκπαίδευσης Κύπρου για να παραστώ και να χαιρετίσω
τη σημερινή Ενημερωτική Εκπαιδευτική Εκδήλωση η
οποία διοργανώνεται για ενημέρωση των γονιών και
των μαθητών γύρω από το θεσμό των Ι.Ε.Κ. (Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών Κέντρων) και ιδιαίτερα για τα
προγράμματα που προσφέρει ο Εκπαιδευτικός
Οργανισμός ΑΚΜΗ Ελλάδας.
Μια ενημέρωση η οποία θα γίνει από τον εκπρόσωπο
των Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ κο Παναγιώτη Οργαντζή, Διευθυντή
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Ανάπτυξης Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκης/ Βορείου
Ελλάδος ο οποίος και μας τιμά με την παρουσία του
απόψε.
Τον καλωσορίζω στην Κύπρο και στη Λεμεσό μας, μαζί
με τα μέλη της αντιπροσωπείας του Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ και
τους εύχομαι καλή διαμονή στην πόλη μας.
Η σημερινή Ενημερωτική Εκπαιδευτική Εκδήλωση,
διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Αποφοίτων Μέσης
Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου, με σκοπό την καλύτερη
πληροφόρηση των μαθητών, αλλά και των γονιών
τους, για δημιουργία ευκαιριών στους αποφοίτους των
Τεχνικών Σχολών και των Λυκείων, για περαιτέρω
σπουδές και επαγγελματική κατάρτιση.
Η πλούσια δράση και προσφορά του Συνδέσμου
Αποφοίτων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου στα
εκπαιδευτικά δρώμενα της πόλης και της επαρχίας
μας, αποτελεί εχέγγυο ότι και η σημερινή Ενημερωτική
Εκπαιδευτική Εκδήλωση, θα στεφθεί με μεγάλη
επιτυχία.
Συγχαίρω τους διοργανωτές της εκδήλωσης και την
Οργανωτική Επιτροπή η οποία επιτέλεσε μια πολύ
αξιόλογη και σοβαρή δουλειά και τους αξίζουν τα
θερμά συγχαρητήρια όλων μας.
Ο Δήμος Λεμεσού, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του
και της προσπάθειας του για αναβάθμιση της
πολιτιστικής,
μορφωτικής
και
εκπαιδευτικής
προσφοράς στην πόλη μας, συμμετέχει ενεργά στις
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προσπάθειες
των
διαφόρων
Εκπαιδευτικών
Οργανώσεων και Οργανωμένων Συνόλων όπως οι
Σύνδεσμοι Γονέων και στο μέτρο του δυνατού, έρχεται
αρωγός στο έργο τους.
Τελειώνοντας, σας ευχαριστώ θερμά για μια ακόμη
φορά για την πρόσκλησή σας και εύχομαι κάθε
επιτυχία στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της
σημερινής Εκπαιδευτικής Εκδήλωσης.

Σας ευχαριστώ.

ΜΤ

