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Προς:  

- Περιφερειακές Δ/νσεις Π. & Δ. Εκπ/σης 

Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής 

Ελλάδας 

- ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, Ηπείρου,  1ο και  2ο  

Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας 

- Διευθύνσεις Δ.Ε. (μέσω των ανωτέρω 

Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)  

- Σχολικές μονάδες Δ.Ε. (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.) 

 

Θέμα: «Χαιρετισμός του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 88 » 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Με αφορμή την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων μου ως συντονιστής εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 88 

Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος σας απευθύνω εγκάρδιους συναδελφικούς χαιρετισμούς και 

σας εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας. 

Σας καλώ, με την υπευθυνότητα που σας διακρίνει, να βοηθήσουμε στην ενδυνάμωση του τομέα 

Γεωπονίας στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας. Στην κατεύθυνση αυτή σημαντική θα είναι η βοήθεια των 

συναδέλφων ΠΕ 88 που υπηρετούν στα Γυμνάσια.  

Στη διάρκεια της θητείας μου θα προσπαθήσω να σταθώ αρωγός και να συμβάλλω στην επίτευξη των 

στόχων του εκπαιδευτικού σας έργου. Σύντομα θα ξεκινήσω επισκέψεις συνεργασίας στις σχολικές 

μονάδες. Πρώτος στόχος θα είναι η καταγραφή των ελλείψεων και των θεμάτων που σας απασχολούν με 

σκοπό την αντιμετώπισή τους. Θα συζητήσουμε τις προτάσεις και τους προβληματισμούς σας, έτσι ώστε 

να διαμορφώσουμε από κοινού ένα πλαίσιο συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. Το επόμενο διάστημα θα 

αποστείλω ερωτηματολόγια για καταγραφή των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών, αλλά και 

της καταγραφής των εργαστηριακών χώρων. 

Θα βρίσκομαι στη διάθεσή σας για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς μου στο οποίο θα θέλατε να 

συνεργαστούμε.   

Σας εύχομαι υγεία και καλή δύναμη στο έργο σας. 

 

                                                                      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

                                                                Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 88 

               Ευθύμιος Λιάπης ΠΕ 88.02 

  

 

 

Τηλ. ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας: 2410619344 

Κιν. τηλ: 6977187916 

E-mail: liapisthim@sch.gr 
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