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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ 

Τα παιδιά στην Κύπρο από το στάδιο της σύλληψης  μέχρι την ενηλικίωσή τους 

να απολαμβάνουν ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον με την ελάχιστη δυνατή 

έκθεσή τους σε περιβαλλοντικούς κινδύνους,  έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

ομαλή σωματική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξή τους και να δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις υγιούς μελλοντικής ζωής. 

 

 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ 

Η ελαχιστοποίηση των ασθενειών περιβαλλοντικής αιτιολογίας που μπορούν ν’ 

αποφευχθούν κυρίως μέσω της μείωσης της έκθεσης του παιδιού και του 

εμβρύου σε τοξικές ουσίες και άλλους βλαπτικούς παράγοντες. 
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Εισαγωγή  

Η Εθνική Επιτροπή εγκαθιδρύθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο (αρ. απόφασης 

59.304, ημερομηνίας 28/1/2004 και αρ. απόφασης 65.450, ημερομηνίας 9/5/2007, 

και νέα απόφαση στις  22/10/2010 (Παράρτημα 3), με βασικό σκοπό να προωθήσει 

και να συντονίσει τις προσπάθειες για μείωση της νοσηρότητας των παιδιών που 

οφείλεται ή και επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο ακρογωνιαίος 

λίθος της προσπάθειας είναι η πρόληψη και προστασία του παιδιού από τις 

επιδράσεις των τοξικών ουσιών και άλλων περιβαλλοντικών κινδύνων. 

Το 2007 με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 66.124, 4/10/2007 

εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το «Περιβάλλον και την Υγεία του 

Παιδιού CY –CEHAP 2007-2010», στο οποίο ενσωματώνονται όλες οι δράσεις σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει 

χαρακτηρίσει  το Σχέδιο Δράσης της Κύπρου ως ένα από τα πιο επιτυχημένα. Η 

Επιτροπή ελάμβανε από το 2004-2011 από το Υπουργείο Υγείας έναν ετήσιο 

Προϋπολογισμό της τάξης των 75,000 για χρηματοδότηση κυρίως δράσεων 

συντονισμού, εκπαίδευσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, παρέμβασης και  

διεθνούς δραστηριότητας (Ε.Ε. και WHO) καθώς και πιλοτικών ερευνών. Ο 

Προϋπολογισμός αυτός  διασφάλιζε την σταθερότητα και τη διαχρονική συνέχεια 

των στόχων και δράσεων του Cy-CEHAΡ. Δυστυχώς το 2012 λόγω της οικονομικής 

κρίσης έγινε δραστική μείωση του Προϋπολογισμού στις 30,000 Ευρώ που 

δυσχέρανε  και περιόρισε  την έκταση υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης .  

Με στόχο την μείωση των δαπανών και την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 

σε σχέση με το κόστος αξιοποιήθηκε  έμμεση χρηματοδότηση του Σχεδίου Δράσης, 

μέσω της μερικής προσαρμογής/πολλαπλής αξιοποίησης προγραμμάτων που 

εκτελούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς στα πλαίσια άλλων ενταξιακών 

υποχρεώσεων. Στην πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου άλλα και στην 

Απόφαση εγκαθίδρυσης της Επιτροπής  προβλέπεται ως 3ος σημαντικός πυλώνας 

χρηματοδότησης η εξωτερική χρηματοδότηση από τα σχέδια της Ε.Ε. (FP7, 

Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας), του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), της Π.Ο.Υ.  

το ΙΠΕ  κ.ά,  που όμως η αξιοποίησή του κωλύεται  από το γεγονός ότι η Επιτροπή 

δεν έχει νομική οντότητα.  
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Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται η δράση της Επιτροπής  για την τριετία 2010-

2012. Στο πρώτο μέρος γίνεται συνοπτική αναφορά στις 

δράσεις που υλοποιήθηκαν και αφορούν  συμβουλευτικές  

υπηρεσίες, προγράμματα παρέμβασης  σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο / διαφώτισης και εκπαίδευσης καθώς και 

έρευνες. Στα παραρτήματα 1 και 2,  γίνεται αναλυτική 

παράθεση  των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, 

ευαισθητοποίησης , παρεμβάσεων και  ερευνών.  Οι διαχρονικές εκστρατείες για 

σκοπούς αποφυγής επανάληψης παρουσιάζονται ως ενιαίο κείμενο.   
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Σύνοψη δραστηριοτήτων  2010-2012   

 

2010 

Το 2010 συνεχίστηκε  η εφαρμογή  του  Εθνικού Σχεδίου Δράσης CY –CEHAP 

2007-2010 που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, με δράσεις  

εκπαίδευσης καθώς και ευαισθητοποίησης, του κοινού  και μεταφορά γνώσης σε όλα 

τα επίπεδα, στο επαγγελματικό (παιδίατροι και λειτουργοί υγείας, εκπαιδευτικοί), 

και ιδίως στο ευρύ κοινό.  Στα πλαίσια του Συμβουλευτικού της ρόλου η Επιτροπή 

συμμετείχε στην προετοιμασία των θέσεων του ΥΥ και η Πρόεδρος συμμετείχε  στην 

5η Διϋπουργική Διάσκεψη της WHO με θέμα: "Προστατεύοντας την υγεία των 

παιδιών σε ένα Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον", Πάρμα 2010. Σχολιάστηκε η  

διαχρονική συνεισφορά της Κύπρου,  το Σχέδιο Δράσης Κύπρου χαρακτηρίστηκε ως 

ένα από τα πιο επιτυχημένα καθώς και η δράση της Επιτροπής Ατυχημάτων του ΥΥ.  

Το 2010 έγιναν: Ένα Σεμινάριο σε λειτουργούς Υγείας το οποίο τίμησε με την 

παρουσία του ο Υπουργός Υγείας Δρ Χρίστος Πατσαλίδης,  δυο μονοήμερα σεμινάρια 

σε εκπαιδευτικούς και σειρά μαθημάτων στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  καθώς και  

διαλέξεις στο ευρύ κοινό. Ταυτόχρονα η επιτροπή συμμετείχε με παρουσιάσεις και 

παρεμβάσεις σε Επιτροπές της Ε.Ε. και του WHO και σε Παιδιατρικά Συνέδρια στην 

Κύπρο και το Εξωτερικό. Το 2010 σηματοδοτήθηκε από δύο εκστρατείες : «Μη 

δηλητηριάζετε τον αέρα που αναπνέω με τον καπνό του τσιγάρου» (συνεχιζόμενη 

από το 2005), αφού σε πιλοτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι στην Κύπρο . το 97% των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας είχαν στο σάλιο κοτινίνη (μεταβολίτη της Νικοτίνης) 

και  η εκστρατεία «Κτίστε την φωλιά του με Αγάπη και Ασφάλεια- Nesting” 

συνεχιζόμενη από το 2010. H εκστρατεία αυτή γίνεται σε συνεργασία με την WECF 

(Women of Europe for Common Future) και την «Καθαρή Ελλάδα» και στοχεύει να 

ευαισθητοποιήσει τους γονείς για τις ουσίες που επιβαρύνουν τον εσωτερικό αέρα  

αλλά και να τους δώσει  την γνώση για να κάνουν τις βέλτιστες επιλογές ώστε να 

προστατευθούν τα παιδιά και ιδίως τα νήπια. Την προσπάθεια στήριξε το ΡΙΚ με 

συστηματική προβολή δύο σχετικών Videos. Στα πλαίσια αυτά, το έτος 2010 η 

Εθνική Επιτροπή «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» πραγματοποίησε μια 
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προκαταρκτική έρευνα στην κυπριακή αγορά, για να διερευνήσει την ύπαρξη 

οικολογικών προϊόντων για την επίπλωση /βαφή του παιδικού δωματίου.  

 Μέλη της Επιτροπής συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωση και υλοποίηση 

ερευνητικών  προγραμμάτων του ΙΠΕ και της ΕΕ  ιδίως στα προγράμματα 

βιοπαρακολούθησης (Cophes, Democophes, Symphone). Η συμμετοχή δημιουργεί  

σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης που  όμως δεν μπορούν να αξιοποιηθούν 

γιατί η Επιτροπή δεν έχει νομική  οντότητα. Το 2010 ετοιμάστηκε σχετικό 

Νομοσχέδιο για κατοχύρωση της νομικής οντότητας της επιτροπής από ομάδα 

Βουλευτών το οποίο ευρίσκεται υπό μελέτη στο ΥΥ.  

2011 

Κατά το 2011 συνεχίστηκε  η εφαρμογή  του  Εθνικού Σχεδίου Δράσης  CY –CEHAP, 

ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός του νέου σχεδίου CY-CEHAP 2011-2014 και θα 

υποβληθεί για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και τα δύο σχέδια περιλαμβάνουν  

δράσεις  εκπαίδευσης , ευαισθητοποίησης, του κοινού  και μεταφορά γνώσης σε όλα 

τα επίπεδα, στο επαγγελματικό (παιδίατροι και λειτουργοί υγείας, εκπαιδευτικοί), 

και ιδίως στο ευρύ κοινό.   

Εξαιρετική επιτυχία είχε η  ημερίδα για λειτουργούς πρωτοβάθμιας φροντίδας στην 

οποία συμμετείχαν πέραν των 100 γιατρών, νοσηλευτών και επισκεπτριών υγείας. 

Οργανώθηκαν επίσης  δυο Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς σειρά μαθημάτων στο 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μέλη της Επιτροπής έκαναν επιστημονικές ανακοινώσεις 

σε Παιδιατρικά Συνέδρια στην Κύπρο και το Εξωτερικό, σε  άλλα διεθνή συνέδρια 

όπως το  INCHES 2011 (σε συνεργασία με την WHO) και διαλέξεις  στο ευρύ κοινό. 

Μέλη της Επιτροπής συμμετείχαν σε εκπομπές ραδιοφώνου και τηλεόρασης και 

δημοσίευσαν άρθρα στον ημερήσιο τύπο.  

Το 2011 σηματοδοτήθηκε  με την έκδοση του βιβλίου «Μαθαίνω και προφυλάσσω το 

παιδί μου από περιβαλλοντικούς κινδύνους», με στόχο να μεταφέρει τη γνώση και να 

δώσει τα αναγκαία εφόδια σε όσους σχετίζονται με τα παιδιά, λειτουργούς υγείας, 

εκπαιδευτικούς και γονείς. Είναι βασισμένο στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις  

και θα διανεμηθεί δωρεάν παγκύπρια σε όλα τα παιδιά της 1ης δημοτικού.  

Συνεχίστηκαν οι δύο εκστρατείες με θέμα: «Μη δηλητηριάζετε τον αέρα που 

αναπνέω με τον καπνό του τσιγάρου» και  «Κτίστε την φωλιά του με Αγάπη και 
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Ασφάλεια- Nesting”.  Η Εθνική Επιτροπή μετέχει ενεργά στην κοινή προσπάθεια 

της υπό το Υπουργείο Υγείας συντονιστικής Επιτροπής για το Κάπνισμα. 

 

 

2012 

Το 2012 σηματοδοτήθηκε από την δραστική μείωση του Προϋπολογισμού λόγω 

οικονομικής κρίσης στο 40% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που 

περιόρισε στην έκταση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης  CY –CEHAP. 

Εντούτοις έγινε προσπάθεια για να διατηρηθούν οι βασικές δραστηριότητες της 

Επιτροπής. Εξαιρετική επιτυχία είχε η ημερίδα για λειτουργούς πρωτοβάθμιας 

φροντίδας στην οποία συμμετείχαν 73 άτομα γιατροί του Δημόσιου τομέα  νοσηλευτές 

και επισκέπτριες  υγείας. Μέλη της Επιτροπής έκαναν επιστημονικές ανακοινώσεις 

σε Παιδιατρικά Συνέδρια στην Κύπρο και το Εξωτερικό, σε  άλλα διεθνή συνέδρια 

όπως το Excellence in Paediatric όπου η Επιτροπή συμμετείχε με την WHO 

διοργάνωση  ειδικής θεματικής ενότητας για τα Σχέδια Δράσης για το Παιδί όπου 

παρουσιάστηκε το Εθνικό μας Σχέδιο Δράσης CY-CEHAP. Επίσης στο ίδιο Συνέδριο  

έγινε  διάλεξη για τα παιχνίδια σε ειδική εκπαιδευτική ενότητα για τους γονείς. Μέλη 

της Επιτροπής συμμετείχαν σε εκπομπές ραδιοφώνου και τηλεόρασης και 

δημοσίευσαν άρθρα στον ημερήσιο τύπο καθώς και σε διαλέξεις για το ευρύ κοινό. 

Συνεχίστηκαν οι δύο εκστρατείες με θέμα: «Μη δηλητηριάζετε τον αέρα που αναπνέω 

με τον καπνό του τσιγάρου» και  «Κτίστε την φωλιά του με Αγάπη και Ασφάλεια - 

Nesting”. Η τελευταία στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους γονείς για τις ουσίες 

που επιβαρύνουν τον εσωτερικό αέρα  αλλά και να τους δώσει τις απαραίτητες 

γνώσεις για να κάνουν τις βέλτιστες επιλογές ώστε να προστατευθούν τα παιδιά και 

ιδίως τα νήπια. Η Εθνική Επιτροπή μετέχει ενεργά στην κοινή προσπάθεια της υπό το 

Υπουργείο Υγείας συντονιστικής Επιτροπής για το Κάπνισμα. 

Η Επιτροπή μελέτησε/διερεύνησε ιδιαίτερα τα θέματα: Το θέμα των επιπτώσεων των 

συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού (CFLs), το θέμα της Ζωγραφικής προσώπου και 

προκαταρκτικά το θέμα των παιδικών καλλυντικών. Εκτενής αναφορά γίνεται στο 

Παράρτημα 1. Οι  συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CFLs), περιέχουν Υδραργύρο και 

τυχόν θραύση των λαμπτήρων δημιουργεί επίπεδα έκθεσης που δεν είναι αποδεκτά 

για την έγκυο και τα παιδιά με πιθανές σοβαρότατες επιπτώσεις στον αναπτυσσόμενο 

εγκέφαλο του εμβρύου και του παιδιού. Εκδόθηκε σχετικό ενημερωτικό υλικό και 



8 
 

έγιναν παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με στόχο την προφύλαξη και τη 

χρήση υπαλλακτικών επιλογών. Το θέμα της Ζωγραφικής προσώπου μελετήθηκε στα 

πλαίσια πιλοτικής έρευνας 2012-2013, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του 

Κράτους και στόχευε να διαπιστώσει προκαταρκτικά την έκταση χρήσης καθώς και 

την ποιότητα των σχετικών προϊόντων. Από το 2012 καθιερώθηκε η ετοιμασία σε 

μηνιαία βάση, η παρουσίαση σε εύχρηστη μορφή όλων των προβληματικών προϊόντων 

που εντοπίζει το Σύστημα RAPEX Στόχος η εύκολη πρόσβαση και ενημέρωση των 

γονιών.  

Στα πλαίσια του συμβουλευτικού της ρόλου η Εθνική Επιτροπή κλήθηκε τις 

25/5/2012 στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής για το θέμα «Οι πιθανές 

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την λειτουργία Πρατηρίων Πετρελαιοειδών (ΠΠ).  

Εκτενής αναφορά στις θέσεις της Επιτροπής γίνεται στο Παράρτημα 1. 
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Επίλογος 

Η ύπαρξη της Επιτροπής από το 2004 πέτυχε την ανάδειξη της άμεσης και 

καθοριστικής σημασίας διασύνδεσης  του Περιβάλλοντος με την Υγεία  και την 

ανάγκη αλλά  και  τις  τεράστιες  δυνατότητες  της  ΠΡΟΛΗΨΗΣ χρόνιων 

ασθενειών όπως ο καρκίνος, το άσθμα, νευροαναπτυξιακές. ανωμαλίες κ.α. Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  επανειλημμένα αναφέρθηκε στο έργο της Εθνικής 

Επιτροπής και χαρακτήρισε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ως ένα από τα πιο 

πετυχημένα. Πιστεύουμε ότι πετύχαμε μια ευαισθητοποίηση  και μεταφορά 

γνώσης σε όλα τα επίπεδα, στο πολιτειακό στο επαγγελματικό (παιδίατροι και 

λειτουργοί υγείας, εκπαιδευτικούς), και ιδίως στο ευρύ κοινό.  Σημαντικός  πυλώνας 

των δράσεων είναι  η  διεξαγωγή στοχευμένων ερευνών που σκοπό έχουν κυρίως 

την ανάδειξη τυχόν προβλημάτων και στη συνέχεια την αξιοποίησή τους μέσω  

δράσεων  διάχυσης  στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των 

Λειτουργών Υγείας, των εκπαιδευτικών των γονιών και των παιδιών. 

Η Υλοποίηση  του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι το αποτέλεσμα συλλογικής 

προσπάθειας όλων των εμπλεκομένων φορέων. H Εθνική  Επιτροπή ευχαριστεί 

θερμά  τους εμπλεκόμενους φορείς και όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση των 

δράσεων και ιδιαίτερα,  το Υπουργείο Υγείας και όλους τους Υπουργούς Υγείας  για 

τη συνεχή και διαχρονική υποστήριξη και χρηματοδότηση από το 2004 καθώς και το 

Γενικό Χημείο του Κράτους  για την φιλοξενία της Γραμματείας και τη προώθηση 

ερευνών και προγραμμάτων που αφορούν το παιδί. Θερμές ευχαριστίες στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την συνεχή στήριξη  και συνεργασία.  Ευχαριστεί 

όλους όσους στηρίζουν τις προσπάθειες της Επιτροπής, και ιδιαίτερα την Βουλή των 

Αντιπροσώπων  και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

 

Δρ Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου 
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Πρόεδρος 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

Αναλυτική παράθεση των κυριοτέρων δραστηριοτήτων 2010-2012 

 

Ευαισθητοποίηση-Ενημέρωση, Εκπαίδευση, Συμβουλευτικός ρόλος/γνωματεύσεις 

Πιλοτικές έρευνες  και μελέτες 

 

1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Η  Εθνική Επιτροπή  Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού θέλοντας να συμβάλει στην ουσιαστική 

προφύλαξη των παιδιών από τις τοξικές ουσίες και άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους και να 

συμβάλει στην ουσιαστική πρόληψη, οργανώνει από το 2010 εκπαιδευτικές ημερίδες για παιδιάτρους 

και άλλους λειτουργούς υγείας, εκπαιδευτικούς και γονείς. 

A.Ιατροί και Λειτουργοί Υγείας 

Σεμινάρια  

2010  
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 Εκπαιδευτική Ημερίδα για Λειτουργούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας με θέμα: 

«Περιβαλλοντικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν την Υγεία και Ανάπτυξη του Εμβρύου και 

του Παιδιού». 

 

 

 

 

 

8.00-8.30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 

 

8.30-9.00 

Εναρκτήριο Μέρος 

 Καλωσόρισμα και εισαγωγή από την Πρόεδρο της Εθνικής 

Επιτροπής Δρ Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου 

 Χαιρετισμός-Κήρυξη της έναρξης από τον ‘Εντιμο Υπουργό 

Υγείας Δρα Χρίστο Πατσαλίδη  

 

9.00-9.40 

Η διαφορετικότητα των παιδιών στην έκθεση και  στις  επιδράσεις 

των  χημικών ουσιών: Οι  ενδοκρινικοί διαταράκτες και  οι 

καρκινογόνες ουσίες   
Δρ  Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου 

      9.40-10.10  Παρουσία χημικών ουσιών  στα υλικά του           ιατροτεχνικού 

εξοπλισμού και άλλα αντικείμενα  και έκθεση των βρεφών και  νηπίων 

 Δρ Τασούλα Λεοντίδου Κυπριανίδου 

10.10-10.35    Επίδραση και μείωση της έκθεσης στα φυτοφάρμακα 

 Δρ  Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου  

10.35-11.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

11.00-11.30 

   Μόλυβδος – Υδράργυρος 

 Δρ Μάρω Σολωμού 

 

11.30-12.00 

  Παθητικό κάπνισμα. Επιπτώσεις στην υγεία των   παιδιών 

  Δρ Αδάμος Χατζηπαναγή 

 

12.00-12.30 

   Προγράμματα παρακολούθησης της έκθεσης του παιδιού σε 

επικίνδυνες ουσίες και πρακτικά μέτρα προφύλαξης 

  Δρ Ανδρομάχη Κατσονούρη 
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        12.30-13.00 Τα λιπαρά οξέα στη διατροφή των παιδιών: ο ρόλος τους στα καρδιακά 

νοσήματα και τον καρκίνο και η  διασύνδεση με περιβαλλοντικούς 

παράγοντες. 

Δρ Μιχάλης  Τορναρίτης 

13.00-14.00  Συζήτηση , εντοπισμός προτεραιοτήτων  

 Κλείσιμο 

````` 

 Την εκπαιδευτική ημερίδα παρακολούθησαν συνολικά 99 άτομα, ανάμεσα τους 65 

επισκέπτριες υγείας, 19 γιατροί και 7 επίσημοι προσκεκλημένοι. 

 

 

 

2011 

 

 

 Εκπαιδευτική Ημερίδα για Λειτουργούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας με θέμα: «Οι Επιπτώσεις 

του Περιβάλλοντος στο Παιδί: Πρόληψη η μόνη επιλογή». 

Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας, Λευκωσία,  

18 Νοεμβρίου,8.15πμ-2.15μμ 

 
Εγγραφές    8.15-9.00 

 

Εναρκτήριο Μέρος  

 Καλωσόρισμα από την Πρόεδρο, 

    Δρα Στ. Κάννα Μιχαηλίδου  

 Χαιρετισμός από το Γενικό Εκτελεστικό Ιατρικό Διευθυντή Ινστιτούτου 

Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου,    

9-9.40 
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    Δρα Φίλιππο Πατσαλή 

 Τελετουργικό τιμής για τον τέως Υπουργό Υγείας, 

    Δρα Χρίστο Πατσαλίδη 

 Κήρυξη έναρξης εργασιών από τον Υπουργό Υγείας  

    Δρa Σταύρο Μαλά 

 
Κύριο Μέρος Εργασιών 

 
 

1 Οι Επιδράσεις των τοξικών ουσιών στα παιδιά: Καρκινογόνες ουσίες και 

ενδοκρινικοί διαταράκτες, Δρ Στ.Κάννα Μιχαηλίδου    

9.40-10.05 

2 

Πότε να υποψιαστούμε έκθεση του παιδιού σε περιβαλλοντικό κίνδυνο και 

αντιμετώπιση, 

Δρ Α. Κωνσταντόπουλος και Δρ Α.Χατζηπαναγής 
  

10.05-10.45 

3 
Χημικές ουσίες σε προϊόντα καθημερινής χρήσης   

Δρ Τ. Λεοντίδου-Κυπριανίδου 
  

10.45-11.05 

4 Κινητά τηλέφωνα: Τελευταίες εξελίξεις, Δρ Α.Χατζηπαναγής   11.05-11.25 

 
Διάλειμμα   11.25-11.55 

5 
Ο Αέρας εσωτερικού χώρου σημαντικός παράγοντας υγείας  

Δρ Στ. Κάννα Μιχαηλιδου 
  

11.55-12.15 

6 Φυτοφάρμακα: Κίνδυνοι και προφύλαξη  Δ. Ζαβρού     12.15-12.35 

7 

Διερεύνηση της περιβαλλοντικής έκθεσης των παιδιών σε τοξικές ουσίες 

στην Κύπρο και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες  

 Δρ Α. Κατσονούρη   

12.35-12.50 

8 Αντικαρκινικά συστατικά διατροφής,Καθ. Δρ Α. Κωνσταντίνου   12.50-13.10 

9 
Η Διατροφή του βρέφους και η πρόληψη της παχυσαρκίας,  

Δρ Μ. Σολωμού  
  

13.10-13.30 

10 
Δείκτες Υγείας των παιδιών στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκά δεδομένα, 

Δρ Μ. Τορναριτης  
  

13.30-13.50 

  Συζήτηση – Συμπεράσματα – Κλείσιμο   13.50-14.15 

 

 Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο καθηγητής Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος της 

Παγκόσμιας Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας. 

 Την εκπαιδευτική ημερίδα παρακολούθησαν περίπου 75 άτομα, ανάμεσα τους γιατροί, 

επισκέπτριες υγείας και νοσηλευτές κ.τ.λ. 
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2012 

 

 

 

 Εκπαιδευτική Ημερίδα για Λειτουργούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας με θέμα: «Επιπτώσεις του 

περιβάλλοντος στο Παιδί: Από την Προβληματική και τις Αβεβαιότητες στην Πρόληψη 

και Αντιμετώπιση ». 

 Κύρια, προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η Αναπλ. Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Περιβάλλον 

και Υγεία,Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία », Δρ Πολυξένη 

Νικολοπούλου Σταμάτη. 
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 Τη εκπαιδευτική ημερίδα παρακολούθησαν συνολικά 73 άτομα ανάμεσα στους οποίους, 24 

Γιατροί, 19 Επισκέπτριες Υγείας, 11 Νοσηλευτικοί Λειτουργοί, 5 Γενετιστές, 2 φοιτητές από 

το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της γενετικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, 1 

Κοινωνική Λειτουργός, 1 Επιδημιολόγος, 6 Χημικοί και Χημικοί Μηχανικοί και 4 άτομα από 

τον τομέα της Εκπαίδευσης. 

 

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής  Λευκωσία,  

11 Οκτωβρίου 2012 8.15πμ-2.15μμ 

 Εγγραφές    8.15-9.00   

 

 Εναρκτήριο Μέρος:  Προεδρείο Δρ Ανδρέας 

Χατζησάββας  

 Καλωσόρισμα από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής  

     Δρα Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου  

 Χαιρετισμός από το Γενικό Εκτελεστικό Ιατρικό 

Διευθυντή Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής 

Κύπρου,  

    Δρα Φίλιππο Πατσαλή 

 Χαιρετισμός  του Υπουργού  Υγείας Δρος Σταύρου 

Μαλά  και έναρξη των εργασιών                     

9-9.30 

  

 
Κύριο Μέρος Εργασιών: Προεδρείο  Δρ Άννα Νουσκά   

 
 

 

1 

Η επίδραση του Περιβάλλοντος στην υγεία αρχίζει 

ενδομητρίως και επηρεάζει όλα τα στάδια της ζωής 

Δρ Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη     

9.30- 10.15 

  

2 

Τα παιδιά μας θα πληρώνουν το τίμημα για τις 

αβεβαιότητες?? Ηθικά διλλήματα στην Εκτίμηση και 

διαχείριση των κινδύνων                          Δρ Στέλλα 

Κάννα Μιχαηλιδου    

10.15-10.45 

  

3 

Περιστατικά δηλητηρίασης από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες 

Δρ Αδάμος Χατζηπαναγής    

10.45-11.15 

  

 
Διάλειμμα   11.15-11.45   

5 

Η παθολογία των  επιδράσεων  του Περιβάλλοντος στους 

Ιστούς, τα κύτταρα και το DNA 

Δρ Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη     

11.45-12.15 

  

7 
Χημικές ουσίες σε παιδικά είδη: Έλεγχος και Προφύλαξη   

Δρ Τ. Λεοντίδου-Κυπριανίδου   
12.15-12.45 

  

8 

«Αναδυόμενοι κίνδυνοι στην ανάπτυξη του παιδικού 

εγκεφάλου από τη χρήση συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού»  

 Δρ Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου 
 

12.45-13.15 

 
  Συζήτηση – Συμπεράσματα – Κλείσιμο Εργασιών   13.15-14.15 
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B. Σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς: 

2010-2011 Διοργάνωση Εκπαιδευτικών σεμιναρίων για μάχιμους εκπαιδευτικούς όλων των 

βαθμίδων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

στην Λευκωσία. 

2. ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Έγιναν διαλέξεις σε οργανωμένα σύνολα γονιών από μέλη της Εθνικής Επιτροπής. 

 

A.Παθητικό Κάπνισμα  

Η Επιτροπή έχει διαχρονική δράση από το 2005 μέχρι σήμερα, με στόχο την προστασία της υγείας 

των παιδιών στην Κύπρο μέσα από την μείωση της έκθεσης τους στο παθητικό κάπνισμα.  

Το 2005 σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και το 

Γενικό Χημείο του Κράτους, άρχισε μια ολοκληρωμένη και συνεχή αντικαπνική εκστρατεία. Οι στόχοι 

της εκστρατείας είναι: 

1. Ανάπτυξη αντικαπνιστικής νοοτροπίας από τη παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση  

2. Σπίτια απαλλαγμένα καπνού: Αλλαγή Νοοτροπίας και Πρακτικών-Συνηθειών των γονιών 

καπνιστών  

Στις δράσεις περιλαμβάνονται πιλοτικές έρευνες, διαλέξεις σε οργανωμένα σύνολα από γονείς και 

παιδιά, εκπαιδευτικά προγράμματα σε εκπαιδευτικούς και Λειτουργούς Υγείας, ετοιμασία βίντεο και 

συμμετοχή σε εκπομπές ραδιοφώνου και τηλεόρασης καθώς και σε άλλα ΜΜΕ.  

Πραγματοποιήθηκε μια εκτενής εκστρατεία για «το δικαίωμα του παιδιού για σπίτια ελεύθερα 

καπνού» με το μήνυμα «όταν καπνίζετε, καπνίζω και εγώ επίσης». Στα πλαίσια της εκστρατείας 

σαλιαρίστρες μωρών (οικολογικά κατασκευασμένες) που φέρνουν το μήνυμα της εκστρατείας 

διανεμήθηκαν στις οικογένειες όλων των νεογέννητων μωρών της χώρας για το έτος 2010, μαζί με 

τα σχετικά φυλλάδια πληροφοριών. Η διανομή έγινε σε συνεργασία με το Κέντρο Προληπτικού 

προγεννητικού ελέγχου. 
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Άλλες δραστηριότητες σχετικά με το Κάπνισμα ανά έτος:  

2011  
 Εκπροσώπηση Επιτροπής, στην υπό το Υπουργείο Υγείας Επιτροπή Διαφώτισης για  τον 

Έλεγχο του Καπνίσματος στην Κύπρο.  

 Εκπαίδευση σε παιδιά της Οργάνωσης  "Μικροί Εθελοντές" για το Παθητικό Κάπνισμα. 

 Παρουσίαση στην Ημερίδα του Υπουργείου Υγείας για την Παγκόσμια Μέρα Κατά του 

Καπνίσματος. 

 Προβολή βίντεο Παθητικού Καπνίσματος στις συχνότητες του ΡΙΚ (ραδιόφωνο και 

τηλεόραση). 

 Παρουσίαση και ανάλυση στην εκπομπή του ΡΙΚ "7-10" για το Παθητικό Κάπνισμα. 

 Ενημέρωση του κοινού/συζήτηση στην εκπομπή του ραδιοφώνου του ΡΙΚ «Εντός και Εκτός» 

για το Παθητικό Κάπνισμα. 

 Άρθρο στο Φιλελεύθερο «Ίχνη καπνού βρέθηκαν στο σάλιο 94% των παιδιών».  

 Παρουσίαση και ανάλυση στην εκπομπή του ΡΙΚ "ΣΥΝ-ΠΛΗΝ" για το Παθητικό Κάπνισμα. 

 

2012 
 Εκπροσώπηση Επιτροπής, στην Εθνική Επιτροπή για την Στρατηγική και τον Έλεγχο του 

Καπνίσματος στην Κύπρο. 

 Παρουσίαση και ανάλυση στην εκπομπή του Σίγμα " Τολμώ " για το Παθητικό Κάπνισμα. 

 Ενημέρωση του κοινού/συζήτηση στην εκπομπή του ραδιοφώνου του PIK  για το Παθητικό 

Κάπνισμα. 

 Παρουσίαση και ανάλυση στην Ημερίδα του Υπουργείου Υγείας για την Παγκόσμια Ημέρα 

κατά του Καπνίσματος.  

 Συμμετοχή σε εκδήλωση στο Mall στα πλαίσια της αντικαπνιστικής εκστρατείας.  

 Συμμετοχή σε διάσκεψη στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με το Κάπνισμα. 

 Συμμετοχή σε περίπτερο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας σχετικά με το κάπνισμα. 

 Συμμετοχή σε διάσκεψη σχετικά με εκστρατεία διαφώτισης για το κάπνισμα. 

 Συμμετοχή σε εκδήλωση στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό που πραγματοποιήθηκε σε 

συνεργασία με Δήμο Λεμεσού,  με θέμα το Κάπνισμα. 

 Συμμετοχή στις συναντήσεις της Διαφωτιστικής Επιτροπής για το Κάπνισμα με το Διευθυντή 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

 Συμμετοχή στην εκδήλωση ενημέρωσης για το Κάπνισμα στο Λύκειο Λατσιών που 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Λατσιών. 
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 Συμμετοχή στην ενημερωτική εκστρατεία για το κάπνισμα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

 Συμμετοχή στην ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με το Κάπνισμα στο Πάρκο Ακροπόλεως 

στη Λευκωσία, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου. 

 Συμμετοχή στην ενημερωτική εκστρατεία για το κάπνισμα στην Οδός Λήδρας στη Λευκωσία, 

που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας. 

 

 

 

B. Κίνδυνοι από άλλες ουσίες ή παράγοντες  

 

2010 
 

 Παρουσίαση στην εκπομπή του ΡΙΚ "ΣΥΝ-ΠΛΗΝ" με θέμα: ασφάλεια παιδικών παιχνιδιών 

και άλλων αντικειμένων. 

 
Κτίστε την φωλιά του με αγάπη και ασφάλεια 

 

 Παρουσίαση στην εκπομπή του ΡΙΚ "7-10" με θέμα: Nesting- "Κτίστε τη φωλιά του". 

 Παρουσίαση  στην εκπομπή του ΡΙΚ "ΣΥΝ-ΠΛΗΝ" με θέμα: Προστασία και ασφάλεια του    

παιδιού, κυρίως μέσα στο χώρο του σπιτιού.  

 Παρουσίαση την εκπομπή του Τρίτου του ΡΙΚ "Πρωινό Δρομολόγιο"  με θέμα: Αέρας 

εσωτερικών χώρων. 

 Παρουσίαση στην εκπομπή του ΡΙΚ "ΣΥΝ-ΠΛΗΝ" με θέμα: Χημικές ουσίες στην ζωή μας. 

 

 

2011 
 

 Συνέντευξη στην εκπομπή του ΡΙΚ «Μέρα Μεσημέρι» με θέμα τα κινητά τηλέφωνα 

 Συμμετοχή στην εκπομπή του ΡΙΚ "ΣΥΝ-ΠΛΗΝ" με θέμα τα επικίνδυνα πλαστικά 

 Συνέντευξη στο 1ο ραδιοφωνικό Πρόγραμμα ΡΙΚ και στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΡΙΚ για 

το θέμα της παρουσίας της α-δισφαινόλης στο θερμικό χαρτί εκτύπωσης. 

 Απόψεις σε άρθρο στο Φιλελεύθερο για το θέμα  «Απαγορευμένες ουσίες σε καλλυντικά 

προϊόντα» 

 Άρθρο στο Φιλελεύθερο με θέμα «Ασφαλής χρήση των οικονομικών λαμπτήρων» 

 

 

   2012 
 

 Συμμετοχή στη μεσημεριανή εκπομπή του ραδιοφώνου του PIK με την ευκαιρία της ημέρας 

Παιδιού για το θέμα: «Φτώχεια και Υγεία των Παιδιών» 

 Συμμετοχή στην εκπομπή του Σίγμα " Καλημέρα " για την ζωγραφική προσώπου  

 Συμμετοχή στην εκπομπή του ΡΙΚ "7-10" για τα Βιολογικά Τρόφιμα στην Διατροφή των 

Παιδιών  

 Συνάντηση στην ΑΗΚ με τον Διευθυντή Προμηθειών, τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και 

άλλων Αρμόδιων Λειτουργών για συζήτηση  του θέματος των Λαμπτήρων Φθορισμού και της 

επικινδυνότητας τους. 
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 Συμμετοχή  στην εκπομπή του PIK " από Μέρα σε Μέρα " για το θέμα των οικονομικών 

λαμπτήρων και τους σχετικούς κινδύνους 

  Συμμετοχή στην εκπομπή του Σίγμα " Πρωτοσέλιδο " για τους οικονομικούς λαμπτήρες 

 Συμμετοχή στην εκπομπή του Σίγμα " Καλημέρα " για τους λαμπτήρες 

 Συμμετοχή στην μεσημβρινή εκπομπή του Σίγμα και στο νυκτερινό δελτίο ειδήσεων για το 

θέμα των επισφαλών λαμπτήρων εξοικονόμησης 

. 

3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ –ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος 25/5/2012 «Οι πιθανές Περιβαλλοντικές 

Επιπτώσεις από την λειτουργία Πρατηρίων Πετρελαιοειδών (ΠΠ) 

 

1. Η λειτουργία των ΠΠ συνεπάγεται εκπομπές ρύπων ως αποτέλεσμα της εξάτμισης των 

πετρελαιοειδών και καθώς και  των εξατμίσεων των καυσαερίων  από τα διακινούμενα 

αυτοκίνητα που θα τα επισκέπτονται για τροφοδοσία. Ως αποτέλεσμα αναμένονται 

πρόσθετες επιβαρύνσεις με τοξικές  ουσίες και αύξηση της σωματιδιακής σκόνης.  Η 

ρύπανση και η συνεπαγόμενη έκθεση των ανθρώπων είναι μεγαλύτερη στο χώρο του 

πρατηρίου και στις γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις. Από τις ουσίες που περιέχονται στα 

πετρελαιοειδή, οι πλέον τοξικές στον άνθρωπο, είναι οι πολυκυκλικοί  αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες (PAHs), Ναφθαλένια, Βενζόλιο ,Αιθυλικό βενζόλιο, Τολουόλιο, Ξυλένιο , 

ΜΤΒΕ.  

2. Ο βαθμός και η  έκταση της προκαλούμενης ρύπανσης σε γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις  

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες  όπως οι κλιματολογικές συνθήκες, η κατεύθυνση του 

αέρα, η τεχνολογία του ΠΠ, ο όγκος και η διάρθρωση πωλήσεων, η οδική κίνηση και ιδίως 

η απόσταση  η οποία  καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη σε ακτίνα  μικρότερη από 50 -100 μέτρα.  

3. Στα επίπεδα περιβαλλοντικής έκθεσης στον χώρο πέριξ των ΠΠ δεν αναμένονται  άμεσες 

οξείες επιπτώσεις. Όμως οι επιπτώσεις που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη δημόσια 

υγεία είναι οι επιπτώσεις μετά από μακροχρόνια κατ’ εξακολούθηση  έκθεση, σε χαμηλές ή 

μέσες συγκεντρώσεις όπως μπορεί να συμβεί σε μόνιμους κατοίκους, μαθητές ή συχνούς 

επισκέπτες. Επιπρόσθετα οι επιπτώσεις   στην υγεία εκτός από το βαθμό ρύπανσης, 

εξαρτώνται πολύ από το βαθμό έκθεσης των ατόμων και την ευαισθησία   του οργανισμού. 

Εκείνο που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι ανάμεσα στους ρύπους υπάρχουν ουσίες όπως το 

βενζόλιο που είναι καρκινογόνο με μηδενικό όριο ασφάλειας  δηλαδή ακόμα και η ελάχιστη 

έκθεση είναι επικίνδυνη ιδιαίτερα για τα παιδιά. Επιπρόσθετα θα πρέπει να συνεκτιμηθεί 

ότι δεν γίνεται έκθεση μόνο σε μια τοξική ουσία αλλά σε ένα κοκτειλ αέριων ρύπων.  
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4. Ένεκα του  πολυπαραγοντικού   χαρακτήρα  της ρύπανσης  και του βαθμού έκθεσης οι 

υπάρχουσες μελέτες δεν μπορούν να τεκμηριώσουν επαρκώς την διασύνδεση της  

λειτουργίας των ΠΠ με την πρόκληση ή ανάπτυξη ή επιδείνωση ασθενειών όπως ο 

καρκίνος , το άσθμα, νευρολογικές  και άλλες παθήσεις   ούτε  όμως εξ’ αντιστρόφως 

μπορεί να αποκλειστεί η  βλαπτικότητα. Ταυτόχρονα ελλείπουν μελέτες που να έχουν ως 

αντικείμενο  τα παιδιά και η εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από την αναγωγή των 

αποτελεσμάτων μελετών σε ενήλικες δεν  είναι επιστημονικά αποδεκτή ιδίως αν αφορά 

καρκινογόνες ουσίες.  

5. Τα παιδιά είναι διεθνώς αποδεκτό ότι είναι ιδιαίτερα τρωτά στις τοξικές ουσίες. 

Αναπνέουν ανάλογα με την ηλικία τους αναπνέουν μέχρι και πενταπλάσιο  αέρα /Kg 

σωματικού βάρους, απορροφούν διαδερμικά επίσης μεγαλύτερη αναλογία σε σχέση με τον 

ενήλικα. Πέρα από την μεγαλύτερη έκθεση έχουν  ασθενέστερους μηχανισμούς άμυνας που 

τα καθιστούν πιο ευάλωτα.   

Πιστεύουμε  ότι τα παιδιά πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύονται  και πρωταρχικά είναι 

απαραίτητο οι ιδιαιτερότητες /ευαισθησίες των παιδιών  να  συνεκτιμούνται σοβαρά κατά την 

χωροθέτηση  ΠΠ ώστε να αποφεύγεται  η άμεση γειτνίαση με κατοικίες, νηπιο-βρεφοκομικούς 

σταθμούς, σχολεία, νοσοκομεία, παιδότοπους και άλλα.  

Οι υφιστάμενες περιπτώσεις  άμεσης γειτνίασης κατοικιών (στο ίδιο κτίριο ή στις 

όμορες και τις απέναντι πολυκατοικίες από το χώρο του πρατηρίου), σχολείων κ.ά θα 

πρέπει να καταγραφούν  και να διερευνηθούν. Μεταξύ άλλων θα πρέπει τουλάχιστον να 

διασφαλιστεί μέσω έλεγχου  ότι η ποιότητα του αέρα στην αυλή του σπιτιού, σχολείου 

κλπ   (σε ότι φορά τους ρύπους που σχετίζονται με ΠΠ)  ευρίσκονται ι  εντός των ορίων 

της Ε.Ε  και παράλληλα το ΠΠ να εγκαταστήσει άμεσα σύστημα ανάκτησης ατμών stage 

II ‘ώστε να μειώνονται οι εκπομπές 

 Το θέμα της λειτουργίας των Πρατήριων Πετρελαιοειδών θα πρέπει να αντικρίζεται 

πρωτίστως ως θέμα Δημόσιας Υγείας. 

Δρ Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου,  

(Εμπειρογνώμονας για το Περιβάλλον και την Υγεία) 

Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής 

 

 
4. ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΕΝΤΥΠΑ-ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ VIDEO 

 

2010 
 

 Έκδοση εντύπου "Ασφαλή Παιχνίδια" (ανατύπωση σε συνεργασία με την WECF και την 

"ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ"). 
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Το έντυπο έχει ως στόχο να ενημερώσει τους γονείς για πολλά παιχνίδια τα οποία 

κυκλοφορούν στην αγορά και περιέχουν ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες για την υγεία 

των παιδιών και να δώσει πρακτικές συμβουλές στους γονείς για ασφαλείς επιλογές. 

 Έκδοση Εντύπου "Προστατέψτε το παιδί σας δημιουργώντας ένα ασφαλές και υγιεινό 

περιβάλλον " (ανατύπωση σε συνεργασία με την WECF και την "ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ"). 

Δημιουργήθηκε μέσω του προγράμματος Ευρωπαϊκού προγράμματος Nesting «χτίζοντας την 

φωλιά του » έχοντας ως στόχο να ενημερώσει τους γονείς και να τους δώσει χρήσιμες 

πληροφορίες για την δημιουργία ενός υγιεινού περιβάλλοντος για το παιδί. 

 Δύο βίντεος "μη δηλητηριάζετε τον Αέρα που Αναπνέω" και "Κτίστε τη Φωλιά του" 

 Το βίντεο "μη δηλητηριάζετε τον Αέρα που Αναπνέω" αναφέρεται στο παθητικό κάπνισμα 

και τις επιπτώσεις του στην υγεία του παιδιού και βασίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία 

καθώς και στις έρευνες που έχει πραγματοποιήσει η Εθνική Επιτροπή «Περιβάλλον και 

Υγεία του Παιδιού» σε συνεργασία με Γενικό Χημείο του Κράτους το 2005 και 2008. 

 Το βίντεο "Κτίστε τη Φωλιά του" είναι αποτέλεσμα της εκστρατείας «Nesting: κτίστε την 

φωλιά του με αγάπη και ασφάλεια». Η ΕΕΠΥΠ πρόβαλε το σχετικό βίντεο, το οποίο 

προβλήθηκε και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Το φιλμάκι δίνει σημαντικές  

πληροφορίες στους γονείς για τα διάφορα υλικά και συγχρόνως προβάλλει τα οικολογικά 

σήματα που απεικονίζονται σε μερικά προϊόντα και αποδεικνύουν τη φιλικότητα προς το 

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 

 

2011 
 

 Ετοιμασία Φυλλαδίου για τα κινητά τηλέφωνα. Τελικά η έκδοση αναστάληκε λόγω έλλειψης 

οικονομικών πόρων. 

 Έκδοση βιβλίου για γονείς "Μαθαίνω και μπορώ να προφυλάξω το παιδί μου από τοξικές 

ουσίες και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες". 

Το βιβλίο στοχεύει να μεταφέρει τη γνώση και να δώσει τα αναγκαία εφόδια στους γονείς 

αλλά και σε όσους σχετίζονται με τα παιδιά, εκπαιδευτικούς, λειτουργούς υγείας κ.α. Είναι 

βασισμένο στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, γραμμένο από ειδικούς σε απλή γλώσσα, 

έχοντας ως στόχο «την προφύλαξη των παιδιών και μείωση των ασθενειών που σχετίζονται 

με το περιβάλλον», για μια καλύτερη και υγιή μελλοντική ζωή. 

 Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και πολιτισμού διανεμήθηκε μέσω των μαθητών 1ης 

τάξης. Το βιβλίο διανέμεται ως βασικό εγχειρίδιο στα εκπαιδευτικά σεμινάρια καθώς και σε 

ενδιαφερόμενους λειτουργούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται  με την 

Υγεία του παιδιού. 

 Έκδοση Φυλλαδίου "Λαμπτήρες Εξοικονόμησης Ενέργειας: Μάθετε να κάνετε τις σωστές 

επιλογές και να αποφεύγεται τους κινδύνους". Εκδόθηκε σε συνεργασία με το  Γενικό Χημείο 

του Κράτους. Το φυλλάδιο αναφέρεται στους πολύ σοβαρούς κινδύνους που κρύβουν μερικοί 

λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας ιδίως για το παιδιά και τις εγκύους και δίνει πρακτικές 

συμβουλές ασφαλέστερων επιλογών, και προφύλαξης.  

 

 

 

 



22 
 

o Το έντυπο των Λαμπτήρων εκδόθηκε σε 3000 αντίτυπα και δόθηκε σε  

 628 σε Δημόσια, Ιδιωτικά και Κοινοτικά Νηπιαγωγεία,  

 260 σε Παιδιάτρους του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, 

 152 σε Γυναικολόγους του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, 

 106 σε Επισκέπτριες Υγείας  

 48 σε Σχολίατρους 

 200 στο Γενικό  Χημείο του Κράτους 

 20 στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

  32 στις Επιτροπές Περιβάλλοντος, Υγείας και Παιδείας της Βουλής 

 

 

5. ΕΡΕΥΝΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ 

1.Έρευνα για έπιπλα και βαφές 

Η εκστρατεία 2010-2013 «Nesting: κτίστε την φωλιά του με αγάπη και ασφάλεια» στόχο έχει να 

ενημερώσει τους γονείς να επιλέγουν υλικά, έπιπλα, βαφές κ.α. για τον χώρο του σπιτιού τους και 

ειδικά για το παιδικό δωμάτιο. Τα υλικά ατά θα πρέπει να προστατεύουν τα παιδιά από  

τραυματισμούς και ατυχήματα , και ταυτόχρονα να τα προστατεύουν  από επικίνδυνες ουσίες που 

μπορεί να περιέχονται στα διάφορα υλικά και τον  εξοπλισμό του δωματίου. 

 

 

Στα πλαίσια αυτά, το έτος 2010 η Εθνική Επιτροπή «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» 

πραγματοποίησε μια προκαταρκτική έρευνα στην κυπριακή αγορά, για να διερευνήσει την ύπαρξη 

οικολογικών προϊόντων για την επίπλωση /βαφή του παιδικού δωματίου. Ειδικότερα να αποτυπώσε : 

 Τι προϊόντα  ή κατηγόριες προϊόντων υπάρχουν.   

 Ποια η  σήμανση  

 Ποιο το  συγκριτικό κόστος τους σε σχέση με τα συμβατικά. 

 

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα διάφορα καταστήματα σε Λευκωσία και Λάρνακα. Συγκεκριμένα 

σε 7 καταστήματα με έπιπλα, σε 2 καταστήματα που εισάγουν βαφές δωματίου, και σε 6 καταστήματα 

που περιλαμβάνουν άλλα είδη για το παιδικό δωμάτιο.  
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Από την προκαταρκτική αυτή έρευνα προέκυψε  ότι η ποικιλία σε οικολογικά προϊόντα είναι 

περιορισμένη . Αυτό μπορεί να οφείλεται κυρίως στο ότι  δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού που ζητώντας τέτοια προϊόντα θα ωθούσε τις εταιρείες στην κατασκευή 

ή εισαγωγή τους όπως γίνεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Με την διάδοση  των προϊόντων και 

την αλλαγή της νοοτροπίας από τον υπερκαταναλωτισμό προς την κατεύθυνση της συνετής και 

ποιοτικής κατανάλωσης, η διαφορά κόστους μεταξύ οικολογικών και συμβατικών θα περιοριστεί και 

δεν θα είναι αποτρεπτική. Στόχος της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία το Παιδιού» είναι 

η έγκυρη και επαρκής ενημέρωση του κυπριακού κοινού σε ότι αφορά την διαφύλαξη της Υγείας του 

Παιδιού και συνεργάζεται στενά με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  

 

 

2. Πιλοτική έρευνα  για τα παιδικά καλλυντικά προϊόντα. 

Τον Ιούνιο του 2012 πραγματοποιήθηκε έρευνα αγοράς , για εντοπισμών τυχόν δηλούμενες ουσίες 

όπως parabens και άλλες βλαβερές  ουσίες  σε διάφορα καλλυντικά προϊόντα τα οποία 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε παιδία . 

Η έρευνα αφορούσε επίσκεψη σε διάφορα καταστήματα, υπεραγορές και φαρμακεία στην περιοχή 

Λευκωσίας, όπου εντοπίστηκαν και μελετήθηκαν: 

 8 διαφορετικές μάρκες σαμπουάν 

 4 διαφορετικές μάρκες σαπουνιών 

 2 διαφορετικές μάρκες αφρόλουτρων 

 9 διαφορετικές κρέμες από 6 διαφορετικές μάρκες 

 2 διαφορετικές μάρκες, κρέμες συγκάματος 

 5 διαφορετικές μάρκες λοσιόν 

 2 διαφορετικές μάρκες λαδιών σώματος 

 3 διαφορετικές μάρκες μωρομάντιλών 

 1 μάρκα για σπρέι μετά τον ήλιο 

Ακολούθως τα 36 προϊόντα αξιολογηθήκαν ως προς τις χημικές ουσίες που  περιέχουν και ιδιαίτερα 

αν περιείχαν: 

 Parabens 

 Άρωμα 

 Μέταλλα και ιδιαίτερα βαρέα μέταλλα (Mb,As, Cd, Ni,Ti, Zn, Cu, Cr) και διάφορες 

ενώσεις μετάλλων. 

 Χρωστικές 

 Διάφορα άλλα Χημικά που σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία (πχ cosmetic 

database.com) πρέπει να αποφεύγονται  στα καλλυντικά των παιδιών  όπως π.χ ενώσεις 

PEG, Methylchloroisothiazolinone, BHA, DMDM Hydantoin κ.τ.λ 

 



24 
 

Τα δηλούμενα συστατικά ελέχθησαν σύμφωνα με το Τρίτο Παράρτημα της Νομοθεσίας για τα 

Καλλυντικά Ν.106(Ι) / 2001 και ως προς το cosmeticsdatabase.com (Cosmetic EWG_parentsguide  

Αποτελέσματα 

 

Πολλά από τα σκευάσματα δήλωναν ότι  περιείχαν μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω κατηγορίες 

ουσιών : 

 

 Parabens 

 Άρωμα 

 Μέταλλα και διάφορες ενώσεις μετάλλων 

 Χρωστικές 

 Διάφορα άλλα Χημικά που σύμφωνα με cosmeticdatabase.com πρέπει να αποφεύγονται να 

βρίσκονται στα καλλυντικά όπως π.χ PEG ενώσεις, Methylchloroisothiazolinone, BHA, DMDM 

Hydantoin κ.τ.λ 

 Κανένα προϊόν δεν δήλωνε την παρουσία  βαρέων  μέταλλων πχ (Pb, As, Cd, Ni,Ti, Zn, Cu, 

Cr) 

 

3.Πιλοτική Έρευνα αποκλειστικά για μωρομάντηλα 

Τον Ιούλιο του 2012, πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα αποκλειστικά για μωρομάντηλα. 

Καταγραφτήκαν 28 διαφορετικά προϊόντα από 14 συνολικά μάρκες, αξιολογήθηκαν με βάση την δήλωση 

της ετικέτας, ως προς τη παρουσία επικίνδυνων για την υγεία των παιδιών ουσιών (Αναφορά: 

cosmeticsdatabase.com,Cosmetic EWG_parentsguide και Τρίτο Παράρτημα της Νομοθεσίας για τα 

Καλλυντικά Ν.106(Ι) / 2001). Ειδικότερα αξιολογήθηκαν ως προς την παρουσία των πιο κάτω ουσιών 

οι οποίες σύμφωνα με την δήλωση περιέχονταν σε αρκετά από αυτά ως εξής : 

 Parabens : 

 Propylparaben: Περιείχαν τα 6 από τα 28 

 Methyparaben: Περιείχαν τα 13 από τα 28 -13/28 

 Ethylparaben: Περιείχαν τα 5 από τα 28 

 Butylparaben : Περιείχαν τα 5 από τα 28 

 Isobutylparaben: Περιείχε τα 1 από τα 28 

 Άρωμα: : Περιείχαν τα 25 από τα 28 

 Μέταλλα και ιδιαίτερα βαρέα μέταλλα Pb,As, Cd, Ni,Ti, Zn, Cu, Cr): κανένα 

 Διάφορες ουσίες :  

 Benzyl Alcohol: Περιείχαν τα 6 από τα 28 

 Methylchloroisothiazolinone: Περιείχαν τα 9 από τα 28 

 Methylisothiazolinone Περιείχαν τα 9 από τα 28-9/28 

 2-Bromo-2- Nitropropane-1,3-Diol Περιείχαν τα 5 από τα 28 

 Ceteareth-20 Περιείχε το 1 από τα 28 

 Ceteareth-12 Περιείχε το 1 από τα 28 

 Το BHA: κανένα 

 Το DMDM Hydantoin:κανένα 

 Χρωστικές: Ένα στα  /28  

 Οι ενώσεις PEG: 

 PEG-40 hydrogenated castor oil: Περιείχαν τα 10 από τα 28 

 Bis-PEG/ PPG-16/16: Περιείχαν τα 3 από τα 28 
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 PEG/PPG-16/16 Dimethicone: Περιείχαν τα 3 από τα 28 

 PEG/ PPG-16/16 Dimeticona: Περιείχε τα 1 από τα 28 

 PEG-40 Aceite de ricino hidrogenado: Περιείχε τα 1 από τα 28 

 PEG-12 Dimethicone: Περιείχαν τα 5 από τα 28 

 PPG-2 Methyl Ether: Περιείχαν τα 3 από τα 28 

 PPG-40-PEG -60 Lanolin Oil: Περιείχαν τα 2 από τα 28 

 PEG-60 Almond Glycerides: Περιείχε το 1 από τα 28 

 PPG-2 Methyl Ether: Περιείχαν τα 3 από τα 28 

 PEG-20 Stearate: Περιείχε το 1 από τα 28  

 PEG-6 Caprylic / Capric glyceride-1/28 

 Διάφορες ενώσεις μετάλλων: 

 Sodium Benzoate: Περιείχαν τα 10 από τα 28 

 Sodium Citrate : Περιείχαν τα 8 από τα 28 

 Sodium Hydroxide: Περιείχαν τα 4 από τα 28 

 Sodium Acrylate/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer: Περιείχε το 1 από τα 28 

 Sodium Lareth Sulfate : Περιείχαν τα 2 από τα 28 

 Disodium EDTA: Περιείχαν τα 6 από τα 28Disodium Cocoamphodiacetate: Περιείχαν τα 8 

από τα 28 

 Tetrasodium EDTA: Περιείχαν τα 6 από τα 28 

 Zinc Ricinoleate: Περιείχε το 1 από τα 28 

 Potassium Laureth-3 Phosphate: Περιείχαν τα 2 από τα 28 

 Potassium Sorbate: Περιείχαν τα 7 από τα 28 

 

Στα πλαίσια της συνεισφοράς του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ) στην υλοποίηση του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης 2011-2014, το Γ.Χ.Κ  ανέλυσε ενδεικτικά  4 δείγματα  μωρομάντηλων. Τα 4 

δείγματα εξετάστηκαν με την τεχνική HPLC/PDA και ελέχθησαν ως προς την περιεκτικότητα τους σε 

έξι συντηρητικές ουσίες (methyl-,ethyl-,propyl-paraben, benzoic acid, sorbic acid και 2-

phenoxyethanol). Συγκεκριμένα : 

 benzoic acid: Προσδιορίστηκε σε 2 από τα 4 προϊόντα με ελάχιστη περιεκτικότητα 0,059 % 

m/m και μέγιστη 0,272% m/m. 

 sorbic acid: Προσδιορίστηκε σε 1 από τα 4 προϊόντα σε συγκέντρωση  0,021% m/m. 

 2-phenoxyethanol: Προσδιορίστηκε σε 2 από τα 4 προϊόντα με ελάχιστη περιεκτικότητα  

0,179%m/m και μέγιστη 0,296% m/m. 

 Methyl paraben: Προσδιορίστηκε σε 1 από τα 4 προϊόντα σε συγκέντρωση  0,029% m/m. 

 Ethyl paraben Προσδιορίστηκε σε 1 από τα 4 προϊόντα σε συγκέντρωση  0,009% m/m. 

 Propyl paraben Προσδιορίστηκε σε 1 από τα 4 προϊόντα σε συγκέντρωση  0,005% m/m. 

 

 Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων βρέθηκε ότι και τα τέσσερα δείγματα συνάδουν με τις 

πρόνοιες της υφιστάμενης Νομοθεσίας για τα Καλλυντικά Προϊόντα (Ν.106(Ι)/2001) για τις 

συγκεκριμένες ουσίες. Επισημαίνεται εντούτοις ότι οι πρόνοιες της Νομοθεσίας για τα Καλλυντικά 

Προϊόντα (Ν.106(Ι)/2001) είναι γενικές και δεν είναι ιδιαίτερα εστιασμένα στις  

ιδιαιτερότητες/ευαισθησές  των παιδιών  
 

2012-2013 

4.Πιλοτική έρευνα για σκευάσματα ζωγραφικής προσώπου.  

Το 2012  άρχισε , πιλοτική έρευνα για σκευάσματα ζωγραφικής προσώπου σε συνεργασία με το Κρατικό 

Χημείο που είχε ως στόχο τον εντοπισμό βαρέων μετάλλων (Pb, Cd, As, Hg, Cr (ολικό (iii) και (vi) σθενές) ). Η 



26 
 

έρευνα εντάσσεται στα πλαίσια της συνεισφοράς του ΓΧΚ στην Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 

2011-2014.  Η έρευνα περιλάμβανε και διανομή ερωτηματολόγιων σε 4 νηπιαγωγεία για να διαπιστωθεί 

η έκταση της χρήσης της ζωγραφικής σε παιδιά προσχολικής κυρίως ηλικίας. 31 σκευάσματα 

εντοπίστηκαν στην κυπριακή αγορά (Παράρτημα Ι), 18 δείγματα που είχαν συνολικά 62 υποδείγματα 

(διαφορετικά χρώματα) επιλέχθηκαν (τουλάχιστο 1 προϊόν / ανά μάρκα),  25 από αυτά αναλύθηκαν στα 

διαπιστευμένα εργαστήρια  του  Γ.Χ.Κ 

Σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει θεσπισθεί ειδική Νομοθεσία για τα υλικά αυτά και 

χρησιμοποιούνται ενδεικτικά και ως πρώτη προσέγγιση τα όρια που ισχύουν για τα καλλυντικά. Η 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και η Εθνική Νομοθεσία (Ν. 106/2001) απαγορεύει την παρουσία των τοξικών 

μετάλλων Cd, Pb, Hg, As, Cr(vi) . Εντούτοις στη βάση του τι είναι επιτεύξιμο βιομηχανικά  έχει θέσει 

κάποια όρια ανοχής που η μη υπέρβαση τους καθιστά τα καλλυντικά νομότυπα.   Τονίζεται ότι τα όρια 

αυτά δεν εδράζονται σε κριτήρια τοξικολογικά ούτε και σε κριτήρια που βασίζονται στην ιδιαίτερη 

ευαισθησία και έκθεση των παιδιών ούτε και στον βαθμό απορρόφησης διαδερμικά ή και δια 

στόματος. Ο Καναδάς  και η Γερμανία  έχουν  κατευθυντήριες γραμμές γενικά για τα Καλλυντικά, ενώ η 

Γερμάνια επιπρόσθετα έχει για τις οδοντόπαστες ως προϊόν που έρχεται σε άμεση επαφή με το στόμα 

καθορίσει πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο CDC καθώς και σχετικές 

έρευνες καθορίζουν ή/και τεκμηριώνουν  ως όριο ανοχής για τον Hg και Pb  το μηδέν  γιατί  δεν 

υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεσης για τα παιδιά. 

 

Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο και θα ολοκληρωθεί το 2013 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟY ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 2010-2012 

    ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ  

1 

Από το 

2005 

συνεχιζόμεν

η 

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ :  ενημερωτικό υλικό/video  - 

ενημέρωση-εκπαίδευση -πιλοτικές έρευνες - διανομή στα νεογέννητα 

σαλιαρίτσας με την επιγραφή  "όταν καπνίζεις καπνίζω και εγώ" 

2 

2010 

συνεχιζόμεν

η 

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΤΙΣΤΕ ΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:  διαφώτιση-video-ενημερωτικό υλικό-εκπαίδευση  

    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

4 2009-2010 

 4 Επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς (Μέση Εκπαίδευση - Δημοτική 

Εκπαίδευση - Δημόσια Νηπιαγωγεία) σε Λευκωσία - Λεμεσό - Λάρνακα - Πάφο, 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

5 05-11-10 

"Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη 

εμβρύου - παιδιού", Σεμινάριο για Λειτουργούς Υγείας, με την  συνεργασία του 

Υπουργείου Υγείας  

6 2009-2010 

 Εκπαιδευτικά σεμινάρια για μάχιμους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στο 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην Λεμεσό (συνεργασία με το Υπουργ. Παιδείας και 

Πολιτισμού) 

7 2010-2011 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για μάχιμους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στο 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην Λευκωσία (συνεργασία με το Υπουργ. Παιδείας 

και Πολιτισμού) 

8 11-10-12 

Εκπαιδευτική Ημερίδα για παιδιάτρους και άλλους λειτουργούς υγείας με θέμα : 

«Επιπτώσεις του περιβάλλοντος στο Παιδί: Από την Προβληματική και τις 

Αβεβαιότητες στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση ». 

    

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ  ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ  

   2010-2012 

 Συμβολή στη διαμόρφωση, τον σχεδιασμό και υλοποίηση  του Προγράμματος 

Βιοπαρακολούθησης  και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιοπαρακολούθησης ESBIO 
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 Συμβολή στη διαμόρφωση και υποβολή πρότασης "Centre of excellence on 

Biomonitoring"     

22 

Νοέμβριος 

2011 

Συμμετοχή στην Συνεδρία της Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής με θέμα 

«Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Λειτουργία Πρατηρίων 

Πετρελαιοειδών»  

 

  

 Γενάρης 

2010 

Προετοιμασία των θέσεων του ΥΥ και συμμετοχή στην 5η Διϋπουργική 

Διάσκεψη της WHO με θέμα: "Προστατεύοντας την υγεία των παιδιών σε ένα 

Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον", Πάρμα 2010 

 

21 25-05-12 

Συμμετοχή στην Συνεδρία της Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής με θέμα 

«Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Λειτουργία Πρατηρίων 

Πετρελαιοειδών», και σχετική γραπτή  γνωμάτευση 

 Μάιος 2012  

 

Από το 

Σεπτέμβριο 

του 2012  

Εκπροσώπηση  της Επιτροπής στην επιτροπή για την Στρατηγική και τον 

Έλεγχο του Καπνίσματος στην Κύπρο 

    

Παρουσιάσεις μελών της Επιτροπής σε Διεθνή Συνέδρια  της Ε.Ε, της 

WHO, Παιδιατρικών και Περιβαλλοντικών Οργανισμών στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό  

 

    ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ για το ευρύ κοινό  

11 02-10-10 Στο Σύνδεσμο γονέων του Δημοτικού Χοιροκιτίας στη Λάρνακα 

12 05-06-10 Στο νηπιαγωγείο Λακατάμειας 

13 

Απρίλης 

2010  Στο σύνδεσμο γονέων Νηπιαγωγείων Λατσιών 

14 05-11-10 Στους νηπιαγωγούς Λάρνακας 

15 16-07-10 Στο καλοκαιρινό σχολείο "ΚΟΜΑΝΕΤΣΙ" 

16 09-04-11 Χαιρετισμός σε Παγκύπριο Συνέδριο για Γονείς και Εκπαιδευτικούς 

17 16-04-11 Σε εκδήλωση Παγκύπριου Συνδέσμου Επισκεπτριών Υγείας 

18 19-04-11 Εκπαίδευση στους "Μικρούς Εθελοντές" για το Παθητικό Κάπνισμα 
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19 31-05-11 

Στην Ημερίδα του Υπουργείου Υγείας για την Παγκόσμια Μέρα κατά του 

Καπνίσματος  

20 04-06-11 Σε Ημερίδα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μητρικού Θηλασμού "Δώρο Ζωής" 

21 1-12-12 

Συμμετοχή ως επίσημη προσκεκλημένη  στο Excellence in Paediatrics στην 

Μαδρίτη  με δύο ομιλίες “PREVENTION AND PRECAUTION  the ONLY 

CHOICES  TO PROTECT CHILDREN FROM ENVIRONMENTAL  RISKS: the 

CYPRUS ACTION PLAN Cy-CEHAP” 

1. “WE CAN PROTECT OUR  CHILD FROM  TOXIC TOYS  BY KNOWING 

THE RISKS” 
 

  

    ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ 

   2010-2012 

Μέλη της Επιτροπής μετέχουν στα Προγράμματα "DEMOCOPHES - 

COPHES", Sinphonie (Air Quality in schools) και Βιοπαρακολούθησης. Η 

Πρόεδρος μετέχει ως σύμβουλος στα πιο πάνω προγράμματα και ο 

Αντιπρόεδρος ως συν-συντονιστής 

    

 

 10  2012 -2013 

Πιλοτική έρευνα για σκευάσματα ζωγραφικής προσώπου σε συνεργασία με 

Κρατικό Χημείο 

11 

2012  

 

11. Έρευνα γενική για τα καλλυντικά προϊόντα που αφορούν τα παιδιά 

 

12 

2012) 

 

12. Έρευνα για μωρομάντιλα 

 

13 

2012 (Από  

Ιούλιο μέχρι 

σήμερα ) 

 

13. Μελέτη σε μηνιαία βάση, όλων των προϊόντων που δημοσιεύονται στην 

Ιστοσελίδα του συστήματος ταχείας ενημέρωσης Rapex ως επικίνδυνα για την 

ασφάλεια και υγεία των παιδιών. Δημιουργία για κάθε μήνα ξεχωριστά power 

point με όλα τα προϊόντα που αφορούν μόνο παιδιά και ακολούθως δημοσίευση 

του, στην Ιστοσελίδα της Επιτροπής. 

 

 

   συνεχιζόμενη ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
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www.cyprus-child-environment.org 

 

    

ΕΚΠΟΜΠΕΣ (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ και ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 

ΤΥΠΟΣ 

6 28-06-10 στην εκπομπή του ΡΙΚ "7-10" (Nesting- "Κτίστε τη φωλιά του") 

7 12-07-10 στην εκπομπή του ΡΙΚ "7-10" (Nesting- "Κτίστε τη φωλιά του") 

8 15-09-10 

στην εκπομπή του ΡΙΚ  "ΣΥΝ-ΠΛΗΝ" (προστασία και ασφάλεια του παιδιού 

μέσα στο χώρο του σπιτιού κυρίως) 

9 15-09-10 

στην εκπομπή του Τρίτου του ΡΙΚ "Πρωινό Δρομολόγιο" ( αέρας εσωτερικών 

χώρων) 

10 22-09-10  στην εκπομπή του ΡΙΚ  "ΣΥΝ-ΠΛΗΝ" (χημικές ουσίες στην ζωή μας) 

11 07-10-10 στην εκπομπή του ΡΙΚ "7-10" (θηλασμός) 

12 

23 – 

31/5/2011 

Προβολή βίντεο Παθητικού Καπνίσματος στις συχνότητες του ΡΙΚ (ραδιόφωνο 

και τηλεόραση)  

13 23-05-11 στην εκπομπή του ΡΙΚ "7-10" για το Παθητικό Κάπνισμα  

14 24-05-11 

Στην εκπομπή του ραδιοφώνου του ΡΙΚ «Εντός και Εκτός» για το Παθητικό 

Κάπνισμα  

15 29-05-11 Άρθρο στο Φιλελεύθερο «Ίχνη καπνού βρέθηκαν στο σάλιο 94% των παιδιών»  

16 31/5/2011  στην εκπομπή του ΡΙΚ "ΣΥΝ-ΠΛΗΝ" για το Παθητικό Κάπνισμα  

17 2/6/2011  Συνέντευξη στην εκπομπή του ΡΙΚ «Μέρα Μεσημέρι» (κινητά τηλέφωνα)  

18 20/6/2011  Συμμετοχή στην εκπομπή του ΡΙΚ "ΣΥΝ-ΠΛΗΝ" (επικίνδυνα πλαστικά)  

19 19-08-11 

Συνέντευξη στο 1ο ραδιοφωνικό Πρόγραμμα ΡΙΚ και στο τηλεοπτικό πρόγραμμα 

του ΡΙΚ για το θέμα της παρουσίας της Α-Δισφαινόλης στο θερμικό χαρτί 

εκτύπωσης. 

20 27-08-11 

Απόψεις σε άρθρο στο Φιλελεύθερο «Απαγορευμένες ουσίες σε καλλυντικά 

προϊόντα» 

21 31-08-11 

Απόψεις σε άρθρο στο Φιλελεύθερο «Ασφαλής χρήση των οικονομικών 

λαμπτήρων» 

22 29-5-12 στην εκπομπή του Σίγμα " Τολμώ " για το Παθητικό Κάπνισμα  

http://www.cyprus-child-environment.org/
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23 29-5-12 στην  εκπομπή του ραδιοφώνου του PIK  για το Παθητικό Κάπνισμα 

24 1-6-12 

στην εκπομπή του Σίγμα " Καλημέρα " λόγω της παγκόσμιας ημέρας παιδιού για 

το θέμα: «Φτώχεια και Υγεία των Παιδιών» 

25 1-6-12 

συμμετοχή στην μεσημεριανή εκπομπή του ραδιοφώνου του PIK με ευκαιρία της 

ημέρας Παιδιού για το θέμα: «Φτώχεια και Υγεία των Παιδιών» 

26 4-7-12 στην εκπομπή του PIK " από Μέρα σε Μέρα " για τους οικονομικούς λαμπτήρες 

27 19-7-12 στην εκπομπή του Σίγμα " Καλημέρα " για το face painting και τους λαμπτήρες 

28 15-10-12 στην εκπομπή του Σίγμα " Πρωτοσέλιδο " για τους οικονομικούς λαμπτήρες 

29 26-10-12 

στην εκπομπή του ΡΙΚ "7-10" για τα Βιολογικά Τρόφιμα στην Διατροφή των 

Παιδιών  

 29-11-12 

Στην μεσημβρινή εκπομπή του Σίγμα  και στο νυκτερινό δελτίο ειδήσεων για το 

θέμα των επισφαλών λαμπτήρων εξοικονόμησης   

    ΕΚΔΟΣΕΙΣ και VIDEO 

9 2010 

Ασφαλή παιχνίδια (ανατύπωση σε συνεργασία με την WECF και την "ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΘΑΡΗ") 

10 2010 

Προστατέψτε το παιδί σας δημιουργώντας ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον  

(ανατύπωση σε συνεργασία με την WECF και την "ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ") 

11 2010-2011 υπό Ετοιμασία ΒΙΒΛΙΟ οδηγός για τους γονείς 

12 2010  

Δύο Video "μην δηλητηριάζετε τον Αέρα που Αναπνέω" και "Κτίστε την 

Φωλιά του" 

13 2011  Ετοιμασία Φυλλαδίου για κινητά τηλέφωνα  

 1

4 2012 

 Έκδοση Τρίπτυχου "Προστατέψτε το παιδί σας δημιουργώντας ένα ασφαλές και 

υγιές περιβάλλον " 

15 2012 

Έκδοση βιβλιαρίου για γονείς "Μαθαίνω και μπορώ να προφυλάξω το παιδί μου 

από τοξικές ουσίες και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες" 

16 2012 

Φυλλαδίου  " Λαμπτήρες Εξοικονόμησης Ενέργειας : Μάθετε να κάνετε τις 

σωστές επιλογές και να αποφεύγεται τους κινδύνους"  

    

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

5 31-05-11 
στην Ημερίδα Υπουργείου Υγείας για τη Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
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Καπνίσματος  

   

6 26-05-12 

συμμετοχή σε εκδήλωση στο Mall στα πλαίσια της αντικαπνιστικής εκστρατείας 

2012 

7 29-05-12 διάσκεψη στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με το Κάπνισμα 

8 4-10-12 

διάσκεψη για τον απολογισμό του Έργου του Υπουργείου Υγείας για τα έτη 2011-

2012 

9 17-10-12 

συμμετοχή σε περίπτερο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας σχετικά με το 

κάπνισμα 

10 16-11-12 διάσκεψη σχετικά με εκστρατεία διαφώτισης για το κάπνισμα 

11 24-11-12 

Live link σχετικά με το Κάπνισμα στην οδό Ανεξαρτησίας  στη Λεμεσό ( σε 

συνεργασία με Δήμο Λεμεσού ) 

12 01-12-12 

ενημερωτική εκστρατεία για το κάπνισμα στην Οδός Λήδρας στη Λευκωσία ( σε 

συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας ) 

13 08-12-12 

ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με το Κάπνισμα στο Πάρκο Ακροπόλεως στη 

Λευκωσία ( σε συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 

Σύνθεση Επιτροπής 2010-2013 
 



34 
 

 

 


