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Σχολική Χρονιά 2018-2019 
Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2018 

Επικοινωνία (11):  

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
(Συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου) 

Αγαπητές οικογένειες, 
 Στο πλαίσιο της συνεργασίας του σχολείου μας με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου στο 
Ερευνητικό Πρόγραμμα  ΜΗΔΕΙΑ με σκοπό τη μείωση των επιβλαβών επιδράσεων των καταιγίδων σκόνης της 

ερήμου στην υγεία των παιδιών αναμενόταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και εντύπων από μέρους των 
οικογενειών τα οποία είναι αναγκαία για την τήρηση δεδομένων και για αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης. 

 
Πιστεύοντας στην αξία αυτής της συνεργασίας, σας παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στην παράκληση 

για συμβολή στην έρευνα επιστρέφοντας τα δύο έντυπα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ (ερωτηματολόγιο και συγκατάθεση) 
το συντομότερο, για να μπορέσει η έρευνα να εφαρμοστεί. Τα έντυπα έχουν αποσταλεί σε προηγούμενη 
επικοινωνία και σε περίπτωση που έχετε ήδη ανταποκριθεί, σας παρακαλούμε να αγνοήσετε την υπενθύμιση 

 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως ενημέρωση παιδιών και οικογενειών, τοποθέτηση 

καθαριστών αέρος σε αίθουσες διδασκαλίας και δοκιμαστική εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της έκθεσης των 
παιδιών στη σκόνη.  

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη θετική ανταπόκριση. 
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής 
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