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Διευθύντριες/Διευθύνουσες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων
Θέμα: Ενημερωτική εκστρατεία οδοντιατρικής πρόληψης στα παιδιά
προσχολικής ηλικίας
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορώ ότι η Παιδοδοντιατρική
Εταιρεία Κύπρου, η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2021, θα διενεργήσουν εκστρατεία ενημέρωσης των
παιδιών προσχολικής ηλικίας και των γονέων/κηδεμόνων τους, με στόχο την
επισήμανση των κινδύνων όσον αφορά στην υπερκατανάλωση ποτών και τροφών που
περιέχουν ψηλές ποσότητες ζάχαρης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
εκστρατεία μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη επιστολή από τους διοργανωτές.
2.

Λόγω της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας, και σύμφωνα με τα ισχύοντα

Υγειονομικά Πρωτόκολλα, δεν μπορούν στο παρόν στάδιο να πραγματοποιηθούν
ενημερωτικές επισκέψεις από εκπροσώπους των διοργανωτών στις σχολικές μονάδες.
Εάν διαφοροποιηθεί η επιδημιολογική κατάσταση και δοθούν νέες οδηγίες από το
Υπουργείο Υγείας, τότε οι επισκέψεις αυτές θα μπορούν να διευθετηθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο. Παρόλα αυτά, μέσα στο πλαίσιο της εκστρατείας, μπορείτε να
αξιοποιήσετε το υλικό που προτείνεται από την ομάδα των διοργανωτών και να
εφαρμόσετε δράσεις στις σχολικές σας μονάδες. Για παροχή βοήθειας ή/και καθοδήγηση
μπορείτε να επικοινωνείτε με τα άτομα που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα:
Επαρχία Λευκωσίας

Μαρία Σπυρίδωνος Λοϊζίδου 99550320

Επαρχία Λεμεσού

Νίκη Κόκκινου

99549418

Επαρχία Λάρνακας - Αμμοχώστου

Έφη Θεοδώρου

99903002

Επαρχία Πάφου

Κώστας Ονησιφόρου

99522844

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 1434 Λευκωσία
Τηλ: 22 800600 φαξ: 22 428277 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

3.

Σημειώνεται ότι, υλικό σε έντυπη μορφή (ενημερωτικό δίφυλλο και αφίσα) μπορεί

να παραληφθεί από τα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας. Το κάθε Επαρχιακό Γραφείο
Παιδείας θα ενημερώσει με ηλεκτρονικό μήνυμα τα δημόσια νηπιαγωγεία της επαρχίας
του για την ημέρα, ώρα και χώρο παραλαβής του υλικού. Οι Διευθύνσεις των ιδιωτικών
νηπιαγωγείων μπορούν να επικοινωνήσουν με τα άτομα του πιο πάνω πίνακα για να
διευθετήσουν τον τρόπο παραλαβής του έντυπου υλικού για το σχολείο τους.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν. : Γ.Ε.Δ.Ε.
: Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας
: Π.Λ.Ε., Γραφείο Δ.Δ.Ε.
: Λειτουργό Γραφείου Δ.Δ.Ε. – Ιδιωτικά Σχολεία
: Πρόεδρο Παιδοδοντιατρικής Εταιρείας Κύπρου (cspd.eu@cytanet.com.cy)
: Πρόεδρο Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου (info@child.org.cy)
: Εκτελεστικό Κοσμήτορα Τμήματος Οδοντιατρικής,
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (info@euc.ac.cy)
: Π.Ο.Ε.Δ. (poed@cytanet.com.cy)
: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων
και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων (pssgdkn@cytanet.com.cy)
: Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων
Ιδιωτικών Σχολείων (amalexandride@gmail.com)
: Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου, Τ.Θ. 33900, 5318 Παραλίμνι
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