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Το Πρόβλημα

Οι ουσίες αυτές μπορούν 

να επηρεάσουν την λειτουργία, 

του νευρικού  και ιδιαίτερα του 
εγκεφάλου, ( IQ, 
ελλειμματική προσοχή ,  
ανάπτυξη)

ανοσοποιητικού

του αναπαραγωγικού 
συστήματος 

των νεφρών

Και να προκαλέσουν  
αλλεργίες,
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▪ Η διεθνής  βιβλιογραφία 
αποδεικνύει ότι μπορεί να 
περιέχουν  τοξικές ουσίες 
οργανικές ουσίες  και τοξικά  
μέταλλα: μόλυβδο , αρσενικό . 
Υδράργυρο, κάδμιο και αντιμόνιο 
, νικέλιο , κοβάλτιο  και χρώμιο 



Πιλοτική Έρευνα 2012-2013
Εθνική Επιτροπή σε συνεργασία με ΓΧΚ

Έρευνα Χρήσης

▪ 450 ερωτηματολόγια σε 4 Νηπιαγωγεία και 

▪ απαντήθηκαν  τα 176 37.7% . 

▪ 300 παιδιά, 6 μηνών έως 6 χρόνων. 

▪ Διαπιστώθηκε ότι 81.7 % των παιδιών κάνουν ζωγραφική προσώπου, από  
1 φορά κάθε 5 μήνες   έως και 5 φορές τον μήνα.

▪ Ένα σημαντικό ποσοστό 44.7% αφορά παιδιά μέχρι 4 χρόνων 

δηλαδή σε ηλικία ιδιαίτερης τρωτότητας του εγκεφάλου, 27.4% 
αφορά παιδιά μέχρι 3 ετών,

▪ Οι  βαφές παραμένουν στο προσωπάκι του παιδιού μέχρι και 3 ώρες σε 
ποσοστό παιδιών  75.5%  ενώ  στο 24.5%  των παιδιών  παραμένουν 
περισσότερο από 3 ώρες έως και ολονύκτια. 
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Πιλοτική Έρευνα 2012-2013
Εθνική Επιτροπή σε συνεργασία με ΓΧΚ

Έρευνα για παρουσία τοξικών Μετάλλων. 

Αναλύσεις Γενικό Χημείο του Κρατους 

▪ 31 παρασκευάσματα τα 30 προέρχονται από  Ε.Ε.

▪ 21 από τα 31 έφεραν σήμανση “non suitable for children under 3 
years” (ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 χρονών). 

▪ Ανιχνευτήκαν ‘η /προσδιορίστηκαν Μολυβδος, Αρσενικό Χρώμιο 
και σε ίχνη Υδράργυρος 

▪ Βρέθηκαν έως και τρία μέταλλα  στο ίδιο δείγμα

▪ Δεν υπάρχει εξειδικευμένο Νομικό πλαίσιο 

✓ Η ευρωπαϊκή Νομοθεσία ενώ ως θέμα αρχής απαγορεύει  την παρουσία 
τους όμως την «ανέχεται» στη βάση του τι είναι «επιτεύξιμο βιομηχανικά»

▪ Ο WHO & CDC απαιτούν ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ σε Pb & Hg γιατί δεν υπάρχει ασφαλές επιπεδο 4
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Ποσοστό (%) παιδιών Vs μηνιαία συχνότητα 

εφαρμογής ζωγραφικής προσώπου. Σύνολο 

παιδιών 300

0.0

0.2 έως 1

1.5 έως 2.5

3 έως 5

φορές/μήνα

Φορές /μήνα



1-3 ετών περίοδος της  συνήθειας «από το χέρι στο στόμα»

1-4 ετών περίοδος τάχιστης ανάπτυξης του εγκεφάλου και μέγιστης τρωτότητας του 

εγκεφάλου 

1-6  το σύνολο των παιδιών της έρευνας   
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1 έως 3 χρόνων

1 έως 4 χρόνων

1 έως 6 χρόνων
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Σύνολο παιδιών 300, κάνουν ζωγραφική 

Ηλικίες* των παιδιών στα οποία γίνεται 
χρήση ζωγραφικής προσώπου



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Γίνεται ευρεία (πέραν του 80% των παιδιών) και συχνή χρήση της ζωγραφικής 

προσώπου μέχρι και 5 φορές μηνιαίως (σε ποσοστό 10.7%) σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. 

Η εφαρμογή αρχίζει από τον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού. Ένα σημαντικό 

ποσοστό 44.7% αφορά παιδιά μέχρι 4 χρόνων , 27.4% αφορά παιδιά μέχρι 3 ετών,

ΚΑΙ ΑΥΤΌ .

Παρόλο που σε  70% των δειγμάτων, δηλαδή  υπήρχε σήμανση  “ακατάλληλο 

για παιδιά κάτω των 3 χρονών».  

οι γονείς γενικά έχουν άγνοια των κινδύνων

πιθανώς οι επαγγελματίες ζωγραφικής προσώπου δεν λαμβάνουν πάντα 

υπόψη την σχετική σήμανση ή/και δεν ενημερώνουν τους γονείς 
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
Οι διάφοροι οργανισμοί και υπηρεσίες υγείας διεθνώς24

προειδοποιούν μεταξύ άλλων ότι:

Οι γονείς θα πρέπει να απαιτούν να βλέπουν το 

παρασκεύασμα και ιδίως να ελέγχουν αν αυτό είναι 

κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού

ΠΟΤΕ  δεν πρέπει να γίνεται χρήση σε παιδιά κάτω των 3 

ετών, 

στα μεγαλύτερα παιδιά αν γίνεται χρήση να είναι μόνο 

περιστασιακή και όχι συχνή, με προϊόντα αξιόπιστης 

προέλευσης 

να τηρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές χρήσης και οι 

κανόνες/προϋποθέσεις  υγιεινής εφαρμογής

ποτέ  να μην τοποθετούνται  βαφές κοντά στα μάτια και 

τα χείλη και 

να γίνεται προσεκτική αφαίρεση των βαφών από το 

σώμα και το πρόσωπο το συντομότερο δυνατό.

. 
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ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ  

Το δικαίωμα αλλά και υποχρέωση του 
γονιού να γνωρίζει  το προϊόν που  θα 
χρησιμοποιηθεί στο παιδί του, καθώς και 
η υποχρέωση του επαγγελματία 
ζωγραφικής προσώπου να ενημερώνει τους 
γονείς

Οι γονείς πρέπει  να γνωρίζουν τους 
πιθανούς κινδύνους και την υποχρέωση-
ευθύνη τους  να  προφυλάξουν το παιδί 
τους 
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Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγείας 
για την διαχρονική στήριξη του στο Έργο 
μας  και την χρηματοδότηση της έρευνας

Ευχαριστίες στην Διευθύντρια του ΓΧΚ Δρα Πόπη 
Κανάρη και στη Προϊστάμενη/ προσωπικό του 
Εργαστηρίου Καλλυντικών του ΓΧΚ καθώς και τα μέλη  
της Εθνικής Επιτροπής που μετείχαν στην έρευνα. 

www.cyprus-child-environment.org

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ



Εθνική ΕΠΙΤΡΟΠΗ

www.cyprus-child-environment.org
Κτίζω την φωλιά του , Nesting 

www.eco-
label.com/greek
Όλες οι πληροφορίες στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν 
πνευματική ιδιοκτησία του Συμβουλίου Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EUEB).

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

http://www.cyprus-child-environment.org/
http://www.eco-label.com/greek
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2012 

Αποδιδόμενα σε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες

• 24% της παγκόσμιας επιβαρυνσης της 
υγείας (Απώλεια υγιών χρόνων ζωής)

• 23% όλων των προώρων θανάτων

• 25% στις αναπτυσσόμενες χώρες

• 17%  στις ανεπτυγμένες

• 36% αφορούν  παιδιά 0-14 χρόνων

Ref  WHO  2012

Ο Ρόλος των Περιβαλλοντικών Παραγόντων  στην Υγεία 



Επιπτώσεις

Η σιωπηλή πανδημία  της καταστροφής της 
εγκεφαλικής λειτουργίας  των παιδιών : Στις ΗΠΑ 
και στην Ευρώπη 1 στα 6 - 10 παιδιά βιώνουν  
αναπτυξιακές πνευματικές  ανικανότητες 

μαθησιακές δυσκολίες , 

σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής 

προβλήματα συμπεριφοράς κ.α. 

2-4% των αγοριών : συγγενείς ανωμαλίες των 
αναπαραγωγικών  οργάνων  

Υπογονιμότητα πλήττει  1 στους 5 νεαρούς άνδρες στην 
ΕΕ. Συνδέεται με την έκθεση στα πρώιμα στάδια . 
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