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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Τοξικοί παράγοντες και τρόποι προστασίας των 
παιδιών: Από το «πρέπει»  στο «πως»



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Επιστήμονες με εθελοντική προσφορά & Συμβουλευτικό ρόλο για το Υπ. Υγείας 

κ.ά.Aρχες
(Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου No. 59.304,  28/1/04 βασισμένη σε σχετική  εισήγηση της Π.Ο.Υ & Ε.Ε)

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Η ελαχιστοποίηση των ασθενειών περιβαλλοντικής αιτιολογίας 
συμβάλλοντας στην ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σε τοξικούς  παράγοντες και

η ΈΓΚΑΙΡΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ σε αναδυόμενους σοβαρά τεκμηριωμένους 

δυνητικούς κινδύνους .

Ευαισθητοποιώντας-Εκπαιδεύοντας –στηρίζοντας πολιτικές
ΠΡΟΛΗΨΗΣ

βασισμένοι στο δίδυμο 

Stella Michaelidou

Ευχαριστούμε το Υπουργείο 
Υγείας για την διαχρονική 
στήριξη  και σεβασμό της 

ανεξαρτησίας μας 

Πως ??

Επιστημονική Τεκμηρίωση + Αρχή της Προφύλαξης



Στόχοι των Σεμιναρίων 

❖Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των Νηπιαγωγών για τους 

κινδύνους τοξικών παραγόντων που απειλούν την υγεία των 

παιδιών καθώς και τις καλές  πρακτικές προστασίας 

❖ Νηπιαγωγεία που είναι να είναι όχι μόνο όαση αγάπης και 

εκπαίδευσης αλλά και προφύλαξης των παιδιών

❖ Ανάπτυξη κουλτούρας στα παιδιά – ενδυνάμωση τους ώστε να 

διεκδικούν το δικαίωμα στην υγεία και να αυτό-προστατεύονται 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2021
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ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ανάλογα με  την ηλικία τα νήπια και τα παιδιά μέχρι την 
εφηβεία  παίρνουν τουλάχιστον 60-90% του χρόνου τους

. 

Σπίτια:  δεν ισχύουν νομοθετικές απαγορεύσεις και η 
προφύλαξη των παιδιών εξαρτάται αποκλειστικά από 
την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και βούληση των 
γονιών

Νηπιαγωγεία-Σχολεία: καθοριστικό ρόλο 
παίζουν οι

• δάσκαλοι  στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση 
των παιδιών  και την εφαρμογή καλών 
πρακτικών αλλά κα

• Οι ίδιοι οι γονείς που μπορούν να διεκδικούν  
Νομοθετικές /ή καλές  πρακτικές πχ   
ενσύρματες ασφαλείς συνδέσεις στο διαδίκτυο, 
υγιεινές συνθήκες, και υλικά  και τέλος υγιεινή 
διατροφή στα κυλικεία 

ΓΙΑΤΙ ?

ΕΡΕΥΝΕΣ  ΕΕΠΥΠ 
2005-2012

Ο Νόμος 
2010/17

Δεν 
καλύπτει το 

σπίτι 

2012 



Η δομή της Παρουσίασης 

ΜΕΡΟΣ Α’

❖ Οι επιπτώσεις των τοξικών επιδράσεων στο παιδί

❖Οι ιδιαιτερότητες των παιδιών Vs ενήλικες

ΜΕΡΟΣ Β’

❖ Νευροτοξικές – Καρκινογόνες - ενδοκρινικοί διαταράκτες-

Παθητικό Κάπνισμα

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

Ανοικτή συζήτηση για δυνατότητες  συνεργασίας στην δημιουργία 

υλικού μαζί με τα παιδιά για τα παιδιά!!
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ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
του 

Οργανισμού

Χρονική στιγμή 

Είδος 
δυνατότητα  

τοξικής 
επίδρασης

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΘΕΣΗ

Από τι εξαρτάται η  τοξική επίδραση?

ΜΕΓΕΘΟΣ



Ο Ρόλος των Περιβαλλοντικών Παραγόντων  στην Υγεία.
• Το Περιβάλλον ευθύνεται πρωτογενώς ή/και συμβάλει στο 80% των επιπτώσεων της  

νοσηρότητας, 76 δις είναι το ετήσιο κόστος παιδικής νοσηρότητας περιβαλλοντικής 
αιτιολογίας  στις ΗΠΑ (ΕΡΑ 2017)

❖Διασυνδέεται  με το 40-60 % των περιστατικών καρκίνου.

❖Στον μολυσμένο αέρα αποδίδoνται 7 εκ πρόωροι θάνατοι και το 26% των προώρων 
θανάτων παιδιών 0-5 χρόνων

❖ Ref WHO Min. Conf Parma 2010,Preventing Disease through Healthy Environment WHO,Pruess-Ustun A, Corvalan C. 2006, WHO 
2012, Δρ Μ.Neira WHO 2019 , ΙΑRC 2013)

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ: ενδεχομένως 
καθολική και συνεχής έκθεση

1. Ιονιζουσες, 
2. UV,
3. ΗΜΑ/RF μη ιονιζουσα ραδιοκυμμάτων : a 

plausible environmental RISK 
factor, ref/.EURO Association  of Environmental Medicine 

Rev.Environ Health . 20161;31(3):363-97

Χημικές ουσίες
Και μίγματα 

Καρκινογόνα-
Νευροτοξικά-κ.α

ΕΤS 
Aέρας

εσωτερικού και 
εξωτερικού 
χώρου 1, 2013

Μικρόβια , ιοί 
κ.ά



❖ Άσθμα και ασθένειες του πνεύμονα

❖ Παχυσαρκία διαβήτης καρδιαγγειακές παθήσεις, 

❖ Ανωμαλίες αναπαραγωγικών οργάνων

❖ Κάποιες μορφές καρκίνου

❖ Η σιωπηλή πανδημία  της καταστροφής της   εγκεφαλικής λειτουργίας  των   παιδιών

Η Ανοδική τάση στις ασθένειες που πλήττουν τα παιδιά ιδίως στις 
ανεπτυγμένες χώρες είναι άκρως ανησυχητική

•Neira M et al. Environmental threats to children's health – a global problem. Int J Environment and Health, 2008, 2(3/4):276.
•Pronczuk J, Bruné MN, Gore F. Children’s environmental health in developing countries. In: Encyclopedia of Environmental Health. J. Nriagu, ed. Elsevier, 2011.
•Trasande L, Landrigan PJ. The National Children’s Study: a critical national investment. Environ Health Perspect, 2004, 112(14): A789–A790. 
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Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ 

2001-2010: 13% increase, 
140/million age 0-14 , 
185/million adolecence
Leukemia 30% ,
cancer of centre nervous system 20%

S.C. Michaelidou

https:/

/www.cdc.gov/eis/conference/dpk/Inciden

ce-Rates-Pediatric-Cancer.html

CDC 2018, USA, 98%  of the population 

2001-2014 age  0-19

❑ Increase rate 0.7%  (95% CI, 0.5–0.8) 

per year

❑ Rate  173/million

“Incidence Rates and Trends of Pediatric Cancer United States, 2001–2014”
David Siegel, J. Li, S.J. Henley, R. Wilson, N. Buchanan Lunsford, E. Tai, E.A. Van 
Dyne

https://www.cdc.gov/eis/conference/dpk/Incidence-Rates-Pediatric-Cancer.html
https://www.cdc.gov/eis/conference/dpk/Incidence-Rates-Pediatric-Cancer.html


Η ΣΙΩΠΗΛΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ:
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ,

➢Ελλειματική προσοχή με ή χωρίς υπερκηνιτικότητα (ADHD) ΔΕΠΥ

➢ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ (ASD)

➢Αναπτυξιακή υστέρηση

➢Εγκεφαλική  Παράλυση (CP)

➢Διανοητική Αναπηρία  (ID)

➢Μαθησιακή αναπηρία (LD) 

➢Μείωση του IQ  

➢Προβλήματα συμπεριφοράς κ.ά.
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1 στα 6 παιδιά σε βιομηχανικές χώρες Ref Dietrich K, 2005, Grandjean 2014



Prevalence of any developmental disability among 
children ages 3 to 17 years in the United States, 

1997 to 2017. 

Benjamin Zablotsky et al. Pediatrics 2019;144:e20190811

©2019 by American Academy of Pediatrics

1 in 6 
children

A significant 
increase in the 
overall rate, 
mainly 

Increase in the 

prevalence of 
ADHD, ASD, and 
ID, 

ADHD , ASD, CP: εγκεφαλική παράλυση ID: διανοητική αναπηρία LD: 
μαθησιακή αναπηρία 



Centers for Disease Control and Prevention

❖9.4% of children aged 2-17 years 
app. 6.1 million ADHD diagnosed.

❖7.4% of children aged 3-17 years 
app. 4.5 million have a diagnosed 
behavior problem.

❖7.1% of children aged 3-17 years 
app. 4.4 million have diagnosed 
anxiety 

❖3.2% of children aged 3-17 years 
app. 1.9 million have diagnosed 
depression

❖Some of these conditions commonly 
occur together

Content source: National Center on Birth Defects and 
Developmental Disabilities, Centers for Disease Control and 
Prevention, Page last reviewed: March 22, 2021

Prevalence of any developmental disability among 
children ages 3 to 17 years in the United States, 1997 

to 2017. 

https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/ncbddd/
https://www.cdc.gov/


Σημαντικές αλλαγές στην ανθρώπινη υγεία 
πιθανόν να οφείλονται  στην έκθεση σε 
τοξικά  στα πρώτα στάδια της ζωής 

❖ Ερευνητικές και επιδημιολογικές μελέτες συνηγορούν  ότι η 

αιτιολογία πολλών  ασθενειών 

➢ πχ ανωμαλίες του αναπαραγωγικού συστήματος

➢ νευροαναπτυξιακές διαταραχές,

➢ καρκίνος κ.ά. 

πρέπει να αναζητηθεί στη δράση των  τοξικών στα πρώιμα  στάδια  

της ζωής  

• αποδιοργάνωση των εμβρυϊκών  προγραμμάτων και της 

διατάραξης του ενδοκρινικού συστήματος

SCMichaelidou 13



Οι πρακτικές της εκτίμησης και διαχείρισης των κινδύνων τοξικών παραγόντων 
και ιδίως οι νομοθετικές ρυθμίσεις σε πολλές περιπτώσεις έχουν αποτύχει ή 
έρχονται με υστέρηση και αποδεικνύονται ανεπαρκείς στην αποτελεσματική 

προφύλαξη  των παιδιών.
ΓΙΑΤΙ ? 

➢Αβεβαιότητες , κενά στην επιστημονική γνώση, επιστημονικές αντιδικίες, Ελλείψει τοξικολογικών 
δεδομένων ή  δοκιμών  ή τελεσίδικης τεκμηρίωσης  θεωρείται ότι  οι χημικές ουσίες ή άλλοι 
τοξικοί παράγοντες δεν προκαλούν βλάβη, μέχρις  ότου αυτή αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα 

➢Ελλείψει στοχευμένων στο παιδί μελετών δεν λαμβάνονται  επαρκώς  υπόψη η 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  ΕΚΘΕΣΗ η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΠΑΘΕΙΑ των παιδιών

➢Η εκτίμηση κινδύνου βασίζεται σε ένα και μόνο τοξικό παράγοντα _ και η εκτίμηση της 
συνέργειας τοξικών παραγόντων παραμένει «μαύρο ανεξερεύνητο κουτί». Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ των 
χαμηλών «ασφαλών» δόσεων ελάχιστα έχει αξιολογηθεί

➢ οικονομικά συμφέροντα

*Based on. “Applying the precautionary principle in environmental risk assessment to children”, EUR/04/5046267/BD/9, Ph.J. Landrigan & L.Trasande

ΓΙΑΤΙ ?



Οι αβεβαιότητες, τα κενά και αδυναμίες  μπορεί να 
οδηγήσουν  σε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία

ΑΔΡΑΝΕΙΑ ??

Αναμένοντας νεα δεδομέναΑβεβαιότητες
Κενά -Αδυναμίες

Και η ΕΚΘΕΣΗ
Στους τοξικούς
παράγοντες 
Συνεχίζεται  ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ή/και

μη αντιστρεπτές επιπτώσεις
Παραδείγματα : 
Hg,  Asbestos
ETS , Non ionizing Radiation, etc



EDU_Elementary_Ch_Env-081105- Dr 
St.C.Michaelidou 
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Διαχείριση των γνώσεων  και των 
αβεβαιοτήτων : 
❖Η  Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας,  και  τα αρμόδια σώματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετά δεδομένα, 
που όχι μόνο επιτρέπουν αλλά και επιβάλλουν την άμεση δράση 
και κινητοποίηση για μείωση της έκθεσης των παιδιών σε 
τοξικούς παράγοντες, ουσίες, κ.ά. (COM 2004/416). 

❖Ουσιαστικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η 

Αρχή της Προφύλαξης, 

που η Ε.Ε  θέσπισε ως πρόσθετο εργαλείο διαχείρισης  καλά 

τεκμηριωμένων και σοβαρών κινδύνων  για τους οποίους όμως 

υπάρχουν σχετικές αβεβαιότητες στην ποσοτικοποίησή τους 

(COM 2000 (1)). 
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ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
COM 2000

❖ Δεν απαιτεί ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ- αλλά επιστημονικά 
τεκμηριωμένες ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ότι οι δυνητικοί κίνδυνοι 

είναι σοβαροί 

Οι αβεβαιότητες πρέπει 
ν’ αντιμετωπίζονται με ΠΡΟΛΗΨΗ 

και ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Και την λιγότερη δυνατή έκθεση 
ALARA Principle 



ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  
ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΑΙΔΙ

❖ Νευροτοξικές ουσίες και παράγοντες  πχ  ο 
Υδράργυρος, ο μόλυβδος , οι αναθυμιάσεις από  
βερνίκια, βαφές,, καθαριστικά. από τα φυτοφάρμακα, 
ο καπνός του τσιγάρου , ΗΜΑ/ραδιοκυμάτων

❖Καρκινογόνες: πχ καπνός του τσιγάρου, ορισμένα 
χρώματα , αφλατοξίνες, κάποια φυτοφάρμακα 

❖Ενδοκρινικοί διαταράκτες πχ φθαλικοί εστέρες, Α-
δισφαινόλη, (υπάρχουν σε πλαστικά) καπνός του 
τσιγάρου, κάποια  φυτοφάρμακα και πολλά  άλλα……… 
σε προϊόντα καθημερινής χρήσης

SCMichaelidou
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Παιδί Vs ενήλικας 
Γιατί τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα  ??

Ιδιαιτερότητες των παιδιών

•Διαφορετική  και μοναδική έκθεση  
• Συμπεριφορά 

•Δυναμικά αναπτυσσόμενη  Φυσιολογία
•Βιολογία  -Ευαισθησία

• Τρωτότητα σε συγκεκριμένες περιόδους
• Μεγαλύτερος χρονικός   ορίζοντας για 
ανάπτυξη  μακρόχρονων νόσων και 
μεγαλύτερη διάρκεια επιπτώσεων

Ref. IFCS FORUM IV  1-7/11/03 Protecting Children from Harmful Chemical Exposures
Chemical Safety and Children’s Health, &WΗΟ training material 2004



Αυξημένη έκθεση και απορροφητικότητα  σε 

σχέση με σε σχέση με τον  ενήλικα ανά 

μονάδα βάρους 

• 2 πλάσια -5 πλάσια λήψη τροφής, αέρα, 

νερού. 3 πλάσια αναλόγια επιφάνειας/ 

• Μεγαλύτερη απορροφητικότητα 

συστατικών ωφέλιμων και βλαπτικών

Pb : Ένα παιδάκι απορροφά έως 
και 50% Vs του 5-15% ενήλικα

• Οι ιστοί του παιδικού εγκεφάλου και ο  

μυελός των οστών, μπορούν να 

απορροφήσουν μεγαλύτερη 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Πηγή (WHO)  IARC 

monograph 2011 το χέρι στο στόμα 

• μέσω του πλακούντα  και του μητρικού γάλακτος

Το  έμβρυο και το παιδί 
έχουν μεγαλύτερη έκθεση και 

απορροφητικότητα 

΄Πηγή    Adapted  from  WHO Modules by permission

p 406

Absorption of 
EMF/RF in 

the head of 
child is 2x  &  
10x in bone 
marrow of the 
head 

ΕΜF/RF is 
possibly 
carcinogen
ic 2B 
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Tα παιδία  παίρνουν πολλαπλάσια αναλογία  κατά βάρος  
μέσο της τροφής

❖Χ     6 φρούτα
❖Χ 2 λαχανικά
❖Χ 3-5 δημητριακά
❖Χ 5 γάλα
❖Χ 2 κρέας 

Η έκθεση των παιδιών/bw, σε  διοξίνες, φουράνια και 
D-L-PCBs είναι περίπου  τριπλάσια από  εκείνη του 
ενήλικα

(FDA/USA)

ΕΚΘΕΣΗ
Συγκριτικά στοιχεία κατά βάρος  (per BW)
ημερήσιας λήψης τροφίμων μεταξύ ενήλικα 22-30  
και παιδιών 1-5 χρόνων

toxGr2001
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Η δυναμικά αναπτυσσόμενη Φυσιολογία του 
παιδιού αυξάνει τις ανάγκες του σε αέρα

0

100

200

300

400

500

600

<1 2 4 6 12 18 24 74

λιτρα/kg/μέρα

Ηλικία σε έτη
Miller, Int J Toxicology (2002) 21(5);403

Ως προς τον
ενήλικα

Το βρέφος x 3

1-6 χρόνων x2,25 
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Μεγαλύτερη αναλογία επιφάνειας 
ανά μονάδα βάρους
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επιφάνεια/μάζα σώματος

νεογέννητο

νήπιον

παιδάκι

ενήλικας

Selevan, EHP (2000)108(Suppl3):451

Επιπρόσθετα 

αυξημένη 

απορρόφηση +

2,8 φορές

2 φορές

1,4

συγκράτηση



1. Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός αρχίζει να αναπτύσσεται γύρω στα 
3.5  χρόνια  και

2. Ο πλακούντας είναι περατός από τις τοξικές ουσίες και 
ακτινοβολίες 

3. Μεγαλύτερη πυκνότητα εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων που μεταξύ 
άλλων είναι ευαίσθητα στα HMA/RF παρουσιάζουν αδυναμία 
προσαρμογής σε χρόνιες εκθέσεις (Belyaev 2012,Environ Health Perspect.118(3); 394-99, Pall Μ.2018)

4. Μεγαλύτερη ευαισθησία σε επιγενετικές αλλαγές στο DNA (Davis 
and  Lowel 2008), που μπορούν να αλλάξουν την ανάπτυξη του 
εμβρύου  ιδιαίτερα την ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ (Sage, C. et al . 2017), και να 
κληροδοτηθούν στις επόμενες γενηές

Adapted  from  WHO 2018 
Modules  by permission

Το έμβρυο και το παιδί είναι πιο ευάλωτα : 
Όργανα σε ανάπτυξη- αμυντικοί Μηχανισμοί 

ατελείς-αδύναμοι 

October 2013, Volume 
121, issue 10

http://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards–dr-martin-l.-pall–eu-emf2018-6-11us3.pdf

http://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards–dr-martin-l.-pall–eu-emf2018-6-11us3.pdf


5. Ταχύτερη διαίρεση κυττάρων

6. Διαφορετικοί συνήθως ασθενέστεροι μηχανισμοί 
αποτοξίνωσης-Διαφορετική διακίνηση και κατανομή.

Γενικά οι ασθενέστεροι αμυντικοί μηχανισμοί άμυνας , η 

συνέργεια τοξικών παραγόντων σε συνδυασμό με τα πιο 

πάνω καθιστούν τα παιδιά ιδιαίτερα επιρρεπή στον 

καρκίνο και στον επηρεασμό της ανάπτυξης του 

εγκεφάλου (Pall  M, 2018

Adapted  from  WHO 2018 
Modules  by permission

October 2013, Volume 
121, issue 10

http://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards–dr-martin-l.-pall–eu-emf2018-6-11us3.pdf

Το έμβρυο και το παιδί είναι πιο ευάλωτα : 
Όργανα σε ανάπτυξη- αμυντικοί Μηχανισμοί 

ατελείς-αδύναμοι 

http://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards–dr-martin-l.-pall–eu-emf2018-6-11us3.pdf


•Η ανάπτυξη  του εμβρύου και 
του παιδιού χαρακτηρίζεται από 

μια μοναδικότητα που δεν 
συναντούμε στην ανάπτυξη του 

ενήλικα   (WHO 2005). 

❖ Σημαντικά όργανα και λειτουργίες δημιουργούνται, διαφοροποιούνται και αναπτύσσονται .
❖ Το έμβρυο και το παιδί έχουν μοναδική τρωτότητα σε  σχέση με τους ενήλικες  σε κρίσιμα παράθυρα ευπάθειας..

Το παιδί δεν είναι μικρός ενήλικας και η  χρήση συντελεστών 
ασφάλειας  δια αναγωγής είναι ενίοτε  ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Rice D. Environ Health Perspectives, 2000;108(S3)

1. Η νευροανάπτυξη αρχίζει από την 4η εβδομάδα της κύησης συνεχίζεται μεταγεννητικά με 
σημαντικές αλλαγές στη μυελίνωση , τη συναπτογένεση και τη διανομή νευροδιαβιβαστών

Η μετανάστευση των νευρώνων, η οποία συμβαίνει από τον 2ο έως τον 6ο μήνα της κύησης, 
και  μέσα στην παρεγκεφαλίδα μεταγεννητικά  είναι μια πολύ σημαντική και περίπλοκη 
διαδικασία.  Ο σχηματισμός συνάψεων, ο οποίος εμφανίζεται ουσιαστικά στο τελευταίο τρίμηνο 
καθώς και στα πρώτα 2 χρόνια της ζωής, είναι κρίσιμος για τη συνεχή λειτουργία και 
ανάπτυξη.

ΜΥΕΛΙΝΩΣΗ
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Rice D. Environ Health Perspectives, 2000;108(S3)

Hg  inhibits cell 
division and 
migration



❖ Η ανάπτυξη του εγκεφάλου αρχίζει από την 4η βδομάδα της κύησης

❖1-4 ετών: 

✓ περίοδος τάχιστης ανάπτυξης του εγκεφάλου και μέγιστης τρωτότητας 
του εγκεφάλου. Το «φράγμα» μεταξύ αίματος και εγκεφάλου είναι ατελώς 
αναπτυγμένο μέχρι τους 36 μήνες 

✓ ταχύτατη ανάπτυξη της νοημοσύνης, προσωπικότητας και συμπεριφοράς. 
Η ανάπτυξη του εγκεφάλου ιδιαίτερα τρωτή στις χημικές ουσίες.

✓ περίοδος της συνήθειας «από το χέρι στο στόμα»: μεγιστοποίηση της 
έκθεσης 

❖4 και άνω μέχρι την εφηβεία: διαδικασίες ανάπτυξης ολοκλήρωσης 
μαθησιακών, γνωστικών ικανοτήτων, προσωπικότητας και 
συμπεριφοράς.

SCMichaelidou
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Πρώιμη  παιδική περίοδος μέχρι 5 
χρόνων Κρίσιμος Χρόνος  και  
Παράθυρα «Τρωτότητας»



❖.  



Ανάπτυξη των εγκεφάλου – 80% στις πρώτες 
χίλιες μέρες

• Εγκέφαλος

ChildChem_ΕΔ_Lat_Apr_May06 SCMichaelidou
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Ref Altman eds, FASEB, 1962
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Πέραν του 80% του 
εγκεφάλου αναπτύσσεται πριν 
το 4ο έτος

Γενετικοί παράγοντες 
καθορίζουν ένα αρχικό 
σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής 
του εγκεφάλου και τo νοητικό 
κληροδότημα κάθε παιδιού . 
Όμως 

περίπου το 50% της 
αξιοποίησης των δυνατοτήτων 
πνευματικής ανάπτυξης 
διαμορφώνεται μέχρι την 
ηλικία των τεσσάρων χρόνων 
και επηρεάζεται  από 
εκπαιδευτικούς και 
περιβαλλοντικούς παράγοντες 
ιδιαίτερα τις τοξικές εκθέσεις 
.

Figure: Altman eds, Growth-Including reproduction and 
morphological development. Washington DC, FASEB (Federation 
of American Societies for Experimental Biology), 1962. Copied 
from WHO module where is used with copyright permission.



Τοξικοί παράγοντες και τρόποι 

προστασίας των παιδιών: Από το 

«πρέπει» στο «πως»
Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για τις/τους Νηπιαγωγούς
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Τα παιδιά Απαιτούν 
Προφύλαξη από τον καπνό του 
τσιγάρου

32https://youtu.be/skudMGqbTeQ

https://youtu.be/skudMGqbTeQ


ΟΙ ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ- Η 
ΣΙΩΠΗΛΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ:

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ, 

➢Ελλειμματική προσοχή με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ADHD) ΔΕΠΥ

➢ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ (ASD)

➢Αναπτυξιακή υστέρηση

➢Εγκεφαλική  Παράλυση (CP)

➢Διανοητική Αναπηρία  (ID)

➢Μαθησιακή αναπηρία (LD) 

➢Μείωση του IQ  

➢Προβλήματα συμπεριφοράς κ.ά.

33

1 στα 6 παιδιά σε βιομηχανικές χώρες
Ref Dietrich K, 2005, Grandjean 2014



Καθοριστικοί  παράγοντες Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών
Ref Νeurobehavioural effects of developmental toxicity Review» Philippe Grandjean, Philip J 

Landrigan. Lancet Neurol 2014; 13: 330–38

Οι βαθύτερες αιτίες της σημερινής παγκόσμιας σιωπηλής  πανδημίας είναι μόνο εν μέρει 
κατανοητές.

Γενετικοί παράγοντες

. <30-40% , πχ <χρωματοσωμικές
ανωμαλίες

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 
Μολύνσεις &  έκθεση ιδίως του εμβρύου σε νευροτοξικούς παράγοντες χημικές 

ουσίες και ακτινοβολίες  

Κοινωνικοί-

Refs:
•Grandjean P, Landrigan PJ. Developmental neurotoxicity of industrial chemicals. Lancet, 2006, 368(9553):2167-2178.
•Kliegman RM et al. Nelson textbook of pediatrics. 18th edition. Elsevier Health Sciences Division, 2007.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ π.υπόξυ-

ισχαιμική εγκεφαλοπάθειa, 
σοβαρή ενδομήτρια 
καθυστέρηση ανάπτυξης,
βλάβη από τραύμα



Νευροτοξικά
❖Παρασιτοκτόνα , συνήθως κατασκευάζονται για να 
προκαλέσουν νευροτοξικότητα

❖Διαλυτικά, είναι λιπόφιλα και διαπερνούν το φράγμα 
αίματος-εγκεφάλου

❖Μέταλλα, (μόλυβδος, υδράργυρος)είναι σταθερά και 
συσσωρευτικά

❖Άλλα βιομηχανικά χημικά όπως τα πολυχλωριωμένα
διφαινύλια (Polychlorinated Biphenyls-PCBs) είναι τοξικά 
του νευρικού συστήματος

EMF Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές. Κινητά τηλέφωνα 
κοντά στον εγκέφαλο

Childchem EDU Oct08 Version EdLat   
SCMichaelidou 35



NΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ από Τοξικούς παράγοντες

1 Ref Ph Grandjean & Landigrand
Lancet Nurology 2014

Μέταλλα και 
Ανόργανα
Αs, Hg , Pb 
Mn F,
/ 

Διαλύτες
Αιθανόλη, 
Τολουόλιο
Τετραχλωρο-
αιθυλενιο

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 
DDT/DDE
chloropyriphos

PCB’s
Brominated 
diphenyl 
ethers

ΗΜΑ ασύρματης 
τεχνολογίας
Τεκμηρίωση 
Νευροτοξικότητας
72% 
Ref Lay 2020

Σοβαρή τεκμηρίωση 
δυνητικού κινδύνου

Πέρα από 200 
νευροτοξικά 
στους ενήλικες  

Ελάχιστα έχουν 
αξιολογηθεί και 
τεκμηριωθεί για 
την επίδραση 
στον παιδικό 
αναπτυσσομενο  
εγκέφαλο

Καπνός του 
τσιγάρου

AEΡΑΣ εξωτερικού  
χώρου –ΡΜ *

* Children’s Health and the Environment WHO Training Package for the Health Sector
2019  www.who.int/ceh

http://www.who.int/ceh


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

❖Οικογενειακοί και γενετικοί παράγοντες:5-15%

❖Έκθεση σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ/ ΓΝΩΣΤΟ  περιβαλλοντικό ή εξωγενή 

λόγο: <5-10%

❖Το 75-90% είναι απροσδιορίστου αιτιολογίας ή και συνδυαστικής επίδρασης 

καρκινογόνων & γενετικών παραγόντων ή/και πολυπαραγοντικής συνέργειας

❖«Το 1/3 περίπου των καρκίνων μπορεί να αποφευχθεί 

αν αποτρέψουμε την έκθεση των παιδιών σε 

καρκινογόνoυς παράγοντες» WHO Ministerial Conference Parma 2012 
Πηγή WHO modules  December 2009 revisited 2020, -

ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ –

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
❑ 178 cases/y (0-19) ,   2018

❑ 140/million age 0-14 , 185/million adolescence  IARC/WHO 2017



Τα καρκινικά κύτταρα: 
οι επαναστάτες

❖Τα 30 τρισεκατομμύρια κύτταρα ενός υγιούς σώματος 
ζουν, συνυπάρχουν  και λειτουργούν σένα πολύπλοκο 
σύστημα αλληλεξάρτησης .

Tα καρκινικά κύτταρα παραβιάζουν το πιο πάνω
σύστημα,
❖ κωφεύουν στον κώδικα πολλαπλασιασμού και
❖ ακολουθούν τη δική τους ανεξέλεγκτη πορεία και
❖αποκτούν την ικανότητα
➢ μετακίνησης και εισβολής σε άλλους ιστούς
➢ δημιουργίας όγκων κακοήθεια
➢και τέλος εισβολής σε ζωτικά όργανα ή
διάσπασης ζωτικών ιστών

38



Το παράδειγμα της επίδρασης 
καρκινογόνου στο DNA 
συμβολική απεικονιστική 
προσέγγιση

39



ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
έναρξη της καρκινογένεσης

40

DNA

«Αυτοκτονία απόπτωση»
του κυττάρου

επανόρθωση

Αποτοξίνωση/
απέκκριση

Στο έμβρυο και το  παιδί η 
ταχύτητα πολλαπλασιασμού των 

κυττάρων είναι μεγάλη και 
ταυτόχρονα οι μηχανισμοί 

επανόρθωσης ή αποβολής ατελώς 
ανεπτυγμένοι έως ανύπαρκτοι 



Η ανάπτυξη του καρκίνου
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Νέα 
μεταλλαξηΝέα 

μεταλλαξηΝεα
μεταλλαξη

Νεα 
μεταλλαξηΝέα 

μετάλλαξη

Κακοήθης 
Όγκος

καρκινος



ΣΚΜιχαηλιδου

Eξωγενείς ουσίες η μίγματά τους που αλλοιώνουν τη λειτουργία (-

ιες) του ορμονικού /ενδοκρινικού συστήματος  και γενικά του 

κύτταρο - επικοινωνιακού συστήματος και συνεπώς προκαλούν 

ανεπιθύμητες επιδράσεις στον οργανισμό  ή στους απογόνους ή 

στους υπο-πληθυσμούς (πηγή: ΕDs ICPC working group)

• Διαταράσσουν τους μηχανισμούς ομοιοστασίας του σώματος 
• Εισάγουν διεργασίες σε ανεπιθύμητο χρόνο στον κύκλο της ζωής

• Οι επιδράσεις είναι πολύπλοκες  : η ίδια χημική ουσία μπορεί να έχει 
• πολλαπλούς μηχανισμούς δράσης
• πολλαπλούς στόχους επίδρασης
• πιθανότητες συνεργικής δράσης

ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΤΕΣ ΤΟΥ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (EDCs)

Adapted  from  WHO presentation by 
permission1211



Οργανισμός μας ένα τέλειο αλλά ευάλωτο 
σύστημα

• Τα 30 τρισεκατομμύρια κύτταρα 
ενός υγιούς σώματος ζουν, 
συνυπάρχουν  και λειτουργούν 
σένα πολύπλοκο σύστημα 
αλληλεξάρτησης που καθορίζει

• πως και πότε θα 
πολλαπλασιαστεί κάθε 
κύτταρο 

• που θα τοποθετηθεί. 
Έτσι διασφαλίζεται η 

προκαθορισμένη 
αρχιτεκτονική και μέγεθος του 
κάθε ιστού που απαιτείται για 

τις ανάγκες του σώματος
κυτταροεπικοινώνια
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Σύστημα  
κυτταρικής 

επικοινωνίας
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Το Ενδοκρινικό Σύστημα και η  κυτταρο-
επικοινωνία- Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες

❖Συνίσταται από σειρά αδένων, όπως ο θυρεοειδής, 
οι γονάδες, κλπ που εκκρίνουν  ορμόνες όπως η 
θυροξίνη, τα οιστρογόνα, η τεστοστερόνη και η 
αδρεναλίνη, 

❖Η ενδοκρινής ισορροπία είναι η βάση της 
ανάπτυξης και της ωρίμανσης του ατόμου και της 
δικής του αλληλεπίδρασης με το εξωτερικό 
περιβάλλον.

❖Ερευνητικές και επιδημιολογικές μελέτες 
συνηγορούν  ότι η αιτιολογία πολλών  
ασθενειών  πχ ανωμαλίες του 
αναπαραγωγικού συστήματος, 
νευροαναπτυξιακές διαταραχές, καρκίνος 
κ.ά. πρέπει να αναζητηθεί στη δράση των  
τοξικών που αποδιοργανώνουν τα εμβρυϊκά 
προγράμματα και τη διατάραξη της 
ανάπτυξης των γονάδων κυρίως  στα 
πρώιμα  στάδια  της ζωής

44



❖Οι ορμόνες αποτελούν μοριακά ερεθίσματα μηνύματα 
που μετακινούνται με την ροή του αίματος συνδέονται 
με συγκεκριμένο υποδοχέα και όπως το κλειδί στην  
συγκεκριμένη κλειδαριά παράγοντας  ένα  συγκεκριμένο 
προκαθορισμένο μήνυμα. Είναι δηλ. οι  μεταφορείς 
οδηγιών  οι “messengers”που

➢ εμπλέκονται στην αναπαραγωγή, στην εγκυμοσύνη 
και την  ανάπτυξη στη μήτρα, στην ψυχοσωματική  
ανάπτυξη του παιδιού μέχρι την εφηβεία, 

➢κατά τον προγραμματισμό της αμυντικής ανοσίας, 
και 

➢στο τέλος, στην διατήρηση μιας υγιούς ενήλικης 
ζωής 
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Το Ενδοκρινικό Σύστημα και η  κυτταρο-
επικοινωνία



ΣΚΜιχαηλιδου

Endocrine disruptor Paidiatric Athens 08_gr

Οι πιο βασικοί μηχανισμοί 

Οι ενδοκρινικοί  διαταράκτες παρεμβάλλονται                 στη 
λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος βασικά :

1. Μιμούμενοι την δράση μιας φυσικά παραγόμενης
ορμόνης, συνεργιστικά,

• Η κανονική απόκριση του κυττάρου συμβαίνει σε λάθος χρόνο
και ένταση

2. Καταλαμβάνοντας τους υποδοχείς όπου
κατευθύνονται οι ορμόνες χωρίς να τους
ενεργοποιούν (ανταγωνιστικά).

3. Συνδέονται με τις πρωτεΐνες «μεταφορείς» και έτσι
αλλοιώνουν το ποσοστό των ορμονών στο αίμα

4. Επηρεάζουν την σύνθεση, μεταφορά, μεταβολισμό
και απέκκριση ορμονών.

toxGr2001

•Λάθος μήνυμα
•Σε λάθος χρόνο



ΣΚΜιχαηλιδου

Οι ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΕΣ: στην 
καθημερινή μας ζωή

• Φυσικές ουσίες

• Ορμόνες ζωϊκές

• φυτοοιστρογόνα
- Ισο- φλαβονοειδή στη σογια και τα λαχανικά

- Λιγνίνες στους σπόρους, τα φρούτα και τα λαχανικά

- Κουμεστάνες στο αλφα-αλφα και το γαρύφαλο Coumestans

• μυκητο- οιστρογόνα

• Ανθρωπογενείς  

• Συνθετικές ορμόνες αντισύλληψης και υποκατάστασης

• Φάρμακα 

• Βιομηχανικά προϊόντα καθαρισμού

• Συστατικά  χαλιών, βαφών, βερνίκια , πλαστικά

• φυτοφάρμακα

• Παραπροϊόντα βιομηχανιών     πχ διοξίνες
• Κάποιοι επίμονοι ρυπαντές ( POPs) πχ PCBs

PCBs

DDTs

τριβουτυλτίνη

ορμόνες

nonylphenol

Φθαλικοί 
εστέρες

διοξίνες

Δισφαινόλη Α

4700
PFAS 

INF-149-en   European Environment  Ageny
Published 15 Oct 2020 Last modified 23 Mar 2021
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Υπερ ΦΘΟΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΛΚΥΛΙΩΜΕΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ- 4700  (PFAS )
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2021

Δρ Στ.Κάννα Μιχαηλίδου 

Endocrines _Cy Paidia_211110

ΣΚΜιχαηλιδου

- Οιστρογόνος DDT, dieldrin, endosulfan, 
methoxychlor, 

PCBs, alkylphenols, Δισφαινόλη Α
phthalates, mycotoxins, 

φυτο-οιστρογόνα

- Αντι-οιστρογόνος Διοξίνες, PCBs, φυτο-
οιστρογόνα

- Αντί -ανδρογόνος DDT, vinclozilin

- Αντι-θυροειδική PCBs, Διοξίνες

- Αντι –προγεστερονική PCBs, DDT

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ των EDCs

Adapted  from  WHO modules 2011 RV 2020



❖Δεν είναι δυνατό να αλλάξουμε ούτε μια από τις  ορμονικές 
λειτουργίες χωρίς αυτή να έχει κάποια συνέπεια σε όλες τις 
υπόλοιπες

❖Οι ενήλικες έχουν καλά ανεπτυγμένα αντισταθμιστικά και 
ρυθμιστικά συστήματα  για να ελέγχουν τυχόν 
παρεμβάσεις στην κύτταρο επικοινωνία – ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

❖Σε αντίθεση το έμβρυο βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά  στο 
ίδιο το σύστημα κυτταρο-επικοινωνίας για να ελέγξει τον 
πολλαπλασιασμό και μετακίνηση των κυττάρων και τελικά 
την οργανογένεση   . 
➢Κατά την κύηση αναπτύσσονται μηχανισμοί  ρύθμισης  

των επιπέδων και της βιο-διαθεσιμότητας των φυσικών  
ορμονών όχι όμως άλλων  τεχνητών  ουσιών

EDU_Elementary_Ch_Env-081105- Dr St.C.Michaelidou 
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Το Ενδοκρινικό Σύστημα και η  κυτταρο-
επικοινωνία: Πολύ ευαίσθητο



EDs: στο έμβρυο και στο παιδί

• Επίδραση EDs  
μπορεί να 
προκαλέσει 
διαταραχή του 
συστήματος 
κυτταρο-
επικοινωνίας
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Δυσγένεση

Αυξημένη 
Δυνατότητα 

καρκινογένεσης
Λειτουργικές
Ανωμαλίες



❖Το IARC κατάταξε τον  δευτερογενή καπνό ως καρκινογόνο 
1ης τάξης, όπως πχ  ο αμίαντος, το ραδόνιο και άλλα 

❖Το IARC κατάταξε τον  δευτερογενή καπνό ως καρκινογόνο 
1ης τάξης, όπως πχ  ο αμίαντος, το ραδόνιο και άλλα 

Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει 
➢ Καρκινογόνες
➢ Νευροτοξικές
➢ Ενδοκρινικούς διαταράκτες
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Chil

Παθητικό κάπνισμα: 
Ο δευτερογενής και 
τριτογενής καπνός 

❖4000 ενώσεις , 461   σε σημαντικές συγκεντρώσεις, 40 από αυτές 

είναι καρκινογόνες ή ενδοκρινικοί  διαταράκτες.  Πχ 

➢Φορμαλδεΰδη , κυάνιο, αρσενικό , CO, μεθάνιο, βενζόλιο, πολυ-

κυκλικοί  αρωματικοί υδρογονάνθρακες, ραδιενεργό πολώνιο 210.2

❖Ο δευτερογενής καπνός  περιέχει μεγαλύτερη συγκέντρωση των 

ουσιών αυτών από ότι ο εισπνεόμενος από τον καπνιστή λόγω της 

χαμηλότερης θερμοκρασίας σχηματισμού του. 

❖Σε παιδιά καπνιστών έχει βρεθεί μέχρι και διπλάσια συγκέντρωση  

κοτινίνης από ότι στον ενήλικα καπνιστή  

❖Σοβαρή έκθεση από τον καπνό που απορροφιέται στα ρούχα και 

αντικείμενα «ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ» 
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Παθητικό κάπνισμα: 
Ο δευτερογενής καπνός 

❖Το IARC κατάταξε τον  δευτερογενή καπνό ως καρκινογόνο 1ης τάξης, 
όπως πχ  ο αμίαντος, το ραδόνιο και άλλα 

Ανώτερο και Κατώτερο Αναπνευστικό

Ενδομήτρια δυστροφία

Σύνδρομο Αιφνίδιου Βρεφικού θανάτου (ΣΑΒΘ)

Προβλήματα συμπεριφοράς

Σοβαρός προδιαθεσιακός παράγοντας εκδήλωσης Καρκίνου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Σεξουαλικότητα

Σπίτια –ΣΧΟΛΕΙΑ ελεύθερα
καπνού



Ο Βρετανικός Ιατρικός 
Σύλλογος προειδοποιεί 

❖Το κάπνισμα βλάπτει τη σεξουαλική ζωή και επηρεάζει τις 
αναπαραγωγικές δυνατότητες και των δύο φύλων.

❖ Οι δυσμενείς επιπτώσεις παρουσιάζονται σε όλη τη διάρκεια 
της αναπαραγωγικής ζωής από την εφηβεία, τη νεαρή ενήλικη 
ζωή μέχρι τη μέση ηλικία.

❖Με το κάπνισμα διακυβεύονται οι δυνατότητες τεκνοποίησης.

❖Το κάπνισμα των γονιών, μπορεί να έχει άμεσες, 
μακροπρόθεσμες και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του 
παιδιού.

❖Η έκθεση γενικά στο παθητικό κάπνισμα, είναι επικίνδυνη 
στην εγκυμοσύνη και βλάπτει τα βρέφη και τα παιδιά.

Η διακοπή του καπνίσματος ή της έκθεσης στο παθητικό 
κάπνισμα, μπορεί άμεσα ή σταδιακά να μειώσει ή και να 
εξαλείψει πολλούς από τους κινδύνους αυτούς.

55



ΚΑΠΝΟΣ ΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ & 
ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 

Η συσχέτιση μεταξύ καπνίσματος κατά την εγκυμοσύνη και  
νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές (NAΔ) περιλαμβανομένων  
συμπτωμάτων  ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητας και 
διάγνωσης ADHD & CD (Contact disorder) είναι πολύ 
τεκμηριωμένη .

Περαιτέρω συσχετίσεις μεταξύ ΕΤS και ΝΑΔ  έχουν 
επανειλημμένα διαπιστωθεί  σε σχέση με την έκθεση της μητέρας 
κατά την εγκυμοσύνη αλλά και  του παιδιού μεταγεννητικά σε 
παθητικό κάπνισα  

➢150% αύξηση σε περιστατικά ελλειμματικής προσοχής  με ή 
χωρίς υπερκινητικότητα

➢100% αύξηση σε προβλήματα συμπεριφοράς που 
διπλασιάζονται στην ηλικία των 10

❖ Ref •Eskenazi B, Castorina, R. Association of prenatal maternal or postnatal child environmental tobacco smoke exposure and neurodevelopmental 
and behavioral problems in children. Environmental Health Perspectives, 1999, 107(12):991-1000.

Tobaco Antismoking day 
WHO  modules on ETS  May 2012
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
«Μείωση της έκθεσης των παιδιών στο Παθητικό Κάπνισμα 
και αλλαγή νοοτροπίας»
2005-2011

Stella Michaelidou

παιδιά

Στόχος 1.

• Ανάπτυξη αντικαπνικής
νοοτροπίας από τη 
παιδική ηλικία μέχρι την 
ενηλικίωση

• Ενδυνάμωση των παιδιών 
«Να διεκδικούν το 
δικαίωμα τους  στην 
Υγεία» 

Στόχος 2.
Σπίτια 
ελευθέρα 
καπνού

To ενημερωτικό φυλλάδιο είναι διαθέσιμο ww.paidi.com.cy/fylladia/

Εκπόνηση μελετών: Δρ. Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου, Δρ. Αδάμος
Χατζηπαναγή,  Δρ Σάββας Σάββα, Δρ Ανδρομάχη Κατσονούρη

γονείς



Stella Michaelidou

Από τους 
καπνιστές 
75% 
κάπνιζαν 
στο  σπίτι

Οι 
περισσότε
ροι 
καπνιστές 
ήταν πολύ 
αρνητικοί
στο να 
αλλάξουν 
πρακτικές 

Το 2005 
άρχισε η 

εκστρατεία

Από τους 
καπνιστές 
μόνο το 41
κάπνιζαν 
στο σπίτι

Το 
2008 Εντούτοις 

καταμετρώντας 
τα επίπεδα 
κοτινίνης στα 
ούρα των 
παιδιών 
διαπιστώνεται 

Ότι 97% του 
συνολου και 94% 

των παιδιών μη 
καπνιστών  είχαν 
κοτινίνη 

Σημαντική έκθεση 
Δημόσια κτίρια ?

Γυμναστήρια, 
Παιγνιδότοποι ?

Εστιατόρια ?  
Σε άλλα σπίτια ? 

κ.ά

2010 νόμος που 
απαγορεύει το 
κάπνισμα σε 

δημοσίους χώρους 
.Ο ιδιωτικός χώρος 

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ 2009-2011
Συνεχίζεται η 

ανίχνευση κοτινίνης
ακόμα και σε παιδιά 

μη καπνιστών
Και διαπιστώνεται 
άγνοια σε ποσοστό 

30% γονιών

Πιθανή έκθεση σε 
άλλα συγγενικά ή 

φιλικά σπίτια ? 
Επισκέπτες 

Το 2010

ΕΡΕΥΝΑ 
ΙΠΕ 

2009-
2011

KAΜΠΑΝΙΑ 
2005-2008
με ενεργό 
συμμετοχή 

των 
παιδιών 

δημοτικού   



EDU_Elementary_Ch_Env-081105- Dr 
St.C.Michaelidou 
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Κίνδυνοι για τα παιδιά στο 
σπίτι και σχολείο

❖ Εξωτερικός αέρας και σκόνη 
❖ Αέρας εσωτερικού χώρου και η οικιακή σκόνη
➢ Κάπνισμα
➢ Καύσεις
➢ Εκπομπές από έπιπλα, χαλιά, βαφές 

❖ χημικές ουσίες οικιακής χρήσης
❖ μεταφερόμενες ουσίες από χώρους εργασίας
❖ επικίνδυνα συστατικά παιχνιδιών, μαρκαδόρων

mercury inhibits cell division and migration μπογιών και 
άλλων αντικειμένων 
❖Έκθεση στη ακτινοβολία ραδιοκυμάτων
❖ Τρόφιμα επιβαρυμένα
❖Ακτινοβολίες ραδιοκυμάτων   

σκόνη

http://3.bp.blogspot.com/-LR-C1nyUKG0/USZ07Zr6MtI/AAAAAAAAAME/Tdc372qrPqc/s1600/WiFi-Classroom-Capture-02-600.jpg


Εκστρατείες –ΥΛΙΚΟ της Επιτροπής
Οικονομικοί λαμπτήρες

Ζωγραφική 
προσώπου

Ασφαλή 
παιχνίδια

Nesting –
Ετοιμάζοντας 

το παιδικό 
δωμάτιο

Φυτοφάρμακα

«Ποιοι είμαστε» Τοξικές ουσίες

• Προφύλαξη από τα τοξικά 

Χημικά και τα Φυτοφάρμακα 

• Ασφαλής χρήση Λαμπτήρων 

με Hg

• Ζωγραφική προσώπου

• Ασφαλή παιχνίδια και σπίτι 

με μειωμένα χημικά



Eκστρατείες- Εκδόσεις της ΕπιτροπήςΔιαχρονικές εκστρατείες 

1. Παθητικό Κάπνισμα
2. Προφύλαξη από την ΗΜΑ/RF

στο σπίτι το σχολείο και το 
νοσοκομείο

«Ζώντας με την τεχνολογία η υγεία 
των παιδιών αναφαίρετο δικό τους 
Δικαίωμα και δική μας Υποχρέωση»
..

Βιβλίο (2011, επανεκτύπωση
2013 και επικαιροποίηση 2017)

Οδηγός για την ΗΜΑ/RF  
(2016)

Οδηγός για το 
παθητικό κάπνισμα

Οδηγός  για την ΗΜΑ/RF (2019)



➢Η ιδιαίτερη τρωτότητα και μοναδικότητα των παιδιών έχει απολύτως τεκμηριωθεί 

➢Το παιδί έχει μόνο μια ευκαιρία να αναπτύξει  τον εγκέφαλο . Η αποστράγγιση είναι  

ύπουλη και σιωπηλά εξελισσόμενη ΠΑΝΔΗΜΙΑ . ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

➢ Τα δεδομένα των επιπτώσεων της μη έγκαιρης ανταπόκρισης σε αναδυόμενους κινδύνους 

είναι άκρως ανησυχητικά, και με τεράστιες οικονομικές διαστάσεις.  Αποδεικνύουν ότι η 

απουσία τελεσίδικης τεκμηρίωσης κινδύνου δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ασφάλεια. 

➢ Είναι η απουσία επικινδυνότητας και η ασφάλεια που ΠΡΕΠΕΙ ν’ αποδειχτούν , πέραν 

πάσης επιστημονικής  αμφιβολίας. Διαφορετικά , απαντούμε στα κενά και αβεβαιότητες με 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ-και ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. Γιατί ΥΠΑΡΧΟΥΝ λύσεις Οι 

εκπαιδευτικοί και οι γονείς μαθαίνουν και εφαρμόζουν καλές Πρακτικές΄ 

(.www.paidi.com.cy ). 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ  
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ?
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O ρόλος του Σχολείου -Σχολεία 
Προαγωγοί Υγείας
❖ WHO: 
➢Το σχολείο που συνεχώς ενδυναμώνει τις δυνατότητές   ώστε να 
είναι  μια  υγιής  υποδομή όπου  ζουν, μαθαίνουν και εργάζονται 
τα παιδιά οι δάσκαλοι και το προσωπικό

❖ The American Academy of Pediatricians «Υγιές σχολικό 
περιβάλλον»: 
➢προστατεύει τους δασκάλους και τα παιδιά  από  δυστυχήματα ή  

άμεσες ασθένειες  

➢ προωθεί δράσεις πρόληψης
➢αναπτύσσει την γνώση και την  νοοτροπία 
εναντίον γνωστών κινδύνων που μπορούν να 
προκαλέσουν τώρα αλλά και  στο μέλλον
ασθένειες  ή δυσπραγίες

❖ .....ή να επηρεάσουν τις ικανότητες και δυνατότητες  
για ανάπτυξη και μάθηση και ευτυχισμένη-υγιή  ζωή 



Ο Ρόλος των δασκάλων 

❖ Άμεσα μέτρα 
προφύλαξης , 
πρόληψης και 
προστασίας των 
παιδιών 

❖ Εγρήγορση για 
πιθανούς κινδύνους 
στο χώρο το 
σχολείου

• Επένδυση στα παιδιά
• γνώση- ευαισθητοποίηση
• διαμόρφωση στάσεων, 
νοοτροπίας και σωστών 
πρακτικών 

• ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ στη 
διεκδίκηση των 
δικαιωμάτων τους στην 
ΥΓΕΙΑ 
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Γιατί τα παιδιά 

❖ Τα παιδιά αποτελούν το 40% του πληθυσμού του 
πλανήτη μας  (ref. WHO) όμως είναι το 100% του 
μέλλοντος του 

❖Είναι πιο έξυπνα και απορροφούν ταχύτερα και σε 
μεγαλύτερο ποσοστό την γνώση και τα ερεθίσματα 

❖ Φτάνει ν’ αντιληφθούν  το δικαίωμα τους και τις 
δυνατότητες τους να συμβάλουν  για ένα υγιές περιβάλλον

❖ Είναι σίγουρο  ότι ανάλογα με την ηλικία τους 
➢θα  εισηγηθούν λύσεις και τρόπους,
➢ θα προβάλουν απαιτήσεις 
➢Και θα γίνουν  μοχλοί πίεσης  προς τους ενήλικες  για  

διαμόρφωση σωστής νοοτροπίας και πρακτικών, και τέλος  

❖ Θα γίνουν ευαισθητοποιημένοι πολίτες 
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• Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια αλλά ούτε και την δικαιολογία  να διερωτόμαστε 

ΑΝ πρέπει να προφυλάξουμε τα παιδιά μας «από επιβεβαιωμένους και ιδιαίτερα 

τους δυνητικούς σοβαρά αλλά όχι απόλυτα/τελεσίδικα επιβεβαιωμένους κινδύνους

• Η παγκόσμια έρευνα εστιάζει την προσπάθεια της   στη μείωση των αβεβαιοτήτων  

όμως είναι  αδύνατον να τις εξαλείψει εντελώς. Εντωμεταξύ ,  όμως οι αποφάσεις 

διαχείρισης σοβαρών κινδύνων πρέπει να παίρνονται έγκαιρα... και τώρα ώστε 

........να αποφευχθεί στο τέλος να είναι τα παιδιά μας τα πειραματόζωα που 

θα δώσουν τις   «αποδείξεις. 

• ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΤΑ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΟΥΜΕ & ΤΑ 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ 
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Μαζί στη βάση της Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και της 
Αρχής της Προφύλαξης μπορούμε! 

Η ΕΕΠΥΠ   σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο     
είναι  στην διάθεση σας  μαζί   να δημιουργήσουμε    υλικό 
, βίντεο  κ.ά.  ΕΡΓΑΛΕΙΑ για παιδάκια 

Σας  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

www.paidi.com.cy



Να αναπτύξουμε εργαλεία με την βοήθεια 
των παιδιών
❖ Ομάδα εργασίας (ΕΕΠΥΠ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ-

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

❖Εμπλοκή των παιδιών

❖……………………………

❖………………………………….

❖……………..

❖ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2021
Δρ Στ.Κάννα Μιχαηλίδου 
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Ζωγραφιές παιδιών από φυλλάδιο ΗΜΑ 
2015 Nηπιαγωγείο ΛΗΤΩ 



Δημιουργός:  Άννα Βασιλείου, 6,5 ετών

Ζωγραφιές παιδιών από φυλλάδιο ΗΜΑ 
2015 Nηπιαγωγείο ΛΗΤΩ 



Δημιουργός:  Μυρσίνη Μανιτάκη
Λοΐζου, 5,5 ετών

Ζωγραφιές παιδιών από φυλλάδιο
ΗΜΑ 2015 Nηπιαγωγείο ΛΗΤΩ 
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Ενδυναμώστε τα παιδιά. Είναι ευαίσθητα  και 
έξυπνα και δημιουργικά. Μπορούν να απαιτούν  

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 

Κοριτσάκι
7 χρονών .
Η 
δημιουργός!

Το μήνυμα  Χωρίς Wi-Fi τα 
πουλιά και τα παιδιά είναι 

ευτυχισμένα!

• Ξέρει ότι έχει δικαίωμα στην Υγεία
• Είναι ευτυχισμένη  χωρίς Wi-Fi  στο σπίτι kαι το απαιτεί
• Ξέρει ότι  πρέπει να κρατά αποστάσεις  από τους γονείς . 

Όταν τηλεφωνούν
• Ακούει μουσική –βλέπει φωτογραφίες  από το κινητό  μόνο 

σε flight mode 
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Ενδυναμώστε τα παιδιά. Είναι ευαίσθητα  και 
έξυπνα και δημιουργικά. Μπορούν να απαιτούν  

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 

Κοριτσάκι
7 χρονών .
Η 
δημιουργός!

Το μήνυμα  Χωρίς Wi-Fi τα πουλιά 
και τα παιδιά είναι ευτυχισμένα!

• Ξέρει ότι έχει δικαίωμα στην Υγεία
• Είναι ευτυχισμένη  χωρίς Wi-Fi  στο σπίτι kαι το απαιτεί
• Ξέρει ότι  πρέπει να κρατά αποστάσεις  από τους γονείς . 

Όταν τηλεφωνούν
• Ακούει μουσική –βλέπει φωτογραφίες  από το κινητό  μόνο 

σε flight mode 



Κοριτσάκι 7.5 χρόνων  δημιουργεί το 
δικό του φυλλάδιο 



Τι μας προκαλούν όλα αυτά ???



Ο     Εγκέφαλος και η καρδιά είναι πολύ 
ευαίσθητα, αλλά όχι μόνο αυτά





Ενδεικτικές  διαφάνειες  



ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 
ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΚΟ  

❖Γι’ αυτό ο οργανισμός μας καθώς 
μεγαλώνουμε αναπτύσσει 
ΣΤΡΑΤΙΩΤAKIA KAI κτίζει        
ΦΡΟΥΡΙΑ για να πολεμήσει:

➢να καταστρέψει τους εχθρούς 
➢ να τους διώξει από το σώμα μας
➢ Αν κάποια κύτταρα πάθουν ζημιά 
προσπαθεί να τα διορθώσει ή αν 
μπορέσει  πρέπει να τα  διώξει για να 
μην κάνουν μεγαλύτερη ζημιά  . 



ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 
ΜΑΣ ΚΑΝΟΥN ΚΑΚΟ  

❖ ΌΜΩΣ   Όσο πιο μικρό ΕΙΝΑΙ το παιδί τόσο πιο 
αδύνατοι οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΜΑΣ  και τα κάστρα μικρά  .

❖Οι στρατιώτες μας   δυναμώνουν με 

την ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ

τα φρούρια ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΓΕΡΑ







ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙΣ
ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ 
και τα ΦΡΟΥΡΙΑ  

Και να φεύγεις μακριά 
από βλαβερές ουσίες, 

τον καπνό του τσιγάρου  
και ακτινοβολίες


