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ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ — ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Θ. 2208, Ηράκλειο 71 003, Κρήτη

Τηλ. 2810-394603

email: kliniki.diatrofis@med.uoc.gr

Το Πρόγραμμα “Ρέα Plus. Πρωτογενής Πρόληψη Παραγόντων 
Κινδύνου για την Αναπαραγωγική Υγεία και την Υγεία του 
Παιδιού, καθώς και Πρώιμη ∆ιάγνωση ∆εικτών Καρκινογένεσης 
και Γενοτοξικών Περιβαλλοντικών και ∆ιατροφικών Παραγόντων 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας” με  αριθμό  ΟΠΣ 380193, 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου  ∆υναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
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Το Πρόγραμμα ΡΕΑ Plus 
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Το Πρόγραμμα ΡΕΑ Plus
Το Πρόγραμμα «ΡΕΑ Plus» αφορά στην πρωτογενή πρόληψη περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου για την 
αναπαραγωγική υγεία και την υγεία του παιδιού, καθώς και στην πρώιμη διάγνωση δεικτών καρκινογένεσης 
και γενοτοξικών περιβαλλοντικών και διατροφικών παραγόντων, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, στην περιοχή 
του Ν. Ηρακλείου.

Στόχοι του Προγράμματος «ΡΕΑ Plus» είναι:

▶ ΔΡΑΣΗ 1: Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού (Αγωγή 
Υγείας), σχετικά με τους περιβαλλοντικούς ρύπους και τους τρόπους μείωσης της 
έκθεσης σε αυτούς. 

▶ ΔΡΑΣΗ 2: Η μέτρηση της συχνότητας των μικροπυρήνων, σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας του Νομού Ηρακλείου.

▶ ΔΡΑΣΗ 3: Η μέτρηση των επιπέδων συγκεκριμένων περιβαλλοντικών ρύπων στα 
παιδιά αυτά.

Το παρόν φυλλάδιο δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, σχετικά με τα αποτελέσματα 
των δράσεων και των μετρήσεων του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα «ΡΕΑ Plus» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 
Δυναμικού» 2007-2013 ΕΣΠΑ, με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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∆ΡΑΣΗ 1: ∆ράσεις Αγωγής Υγείας

Στόχος των δράσεων Αγωγής Υγείας του Προγράμματος ήταν η πρωτογενής πρόληψη μέσω της ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης τωρινών και μελλοντικών γονέων, εκπαιδευτικών, επαγγελματιών υγείας που έρχονται σε επαφή με 
εγκύους και παιδιά και γενικά, κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρησιμοποιήθηκαν κλασικές 
(ομιλίες, φυλλάδια, ραδιοφωνικές/τηλεοπτικές συνεντεύξεις) και σύγχρονες μέθοδοι (ηλεκτρονικό υλικό, ιστοσελίδα κ.α.) 
διάχυσης πληροφοριών. 

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιηθήκαν: 

▶ ομιλίες/διαλέξεις ειδικών 
επιστημόνων:

· Δύο (2) ομιλίες/διαλέξεις ειδικών 
επιστημόνων στην πόλη του 
Ηρακλείου, με θέμα «Περιβαλλοντικοί 
ρύποι και υγεία του παιδιού», στις 
16/12/2013 και 26/11/2014. 
Ομιλητές ήταν ειδικοί επιστήμονες 
και ερευνητές, οι οποίοι αναφέρθηκαν 
στους περιβαλλοντικούς ρύπους, τις 
πηγές προέλευσής τους, τους τρόπους 
έκθεσης σε αυτούς και τις πιθανές 
επιδράσεις τους στην υγεία, κυρίως 
των ευπαθών πληθυσμών, όπως είναι 
τα βρέφη, τα παιδιά και οι έγκυες 
γυναίκες.
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Επίσης, παρουσιάστηκαν αποτελέσματα 
από τις μετρήσεις που έγιναν 
σε παιδιά που συμμετείχαν στο 
Πρόγραμμα και συγκρίσεις αυτών, με 
μετρήσεις παρόμοιων προγραμμάτων 
άλλων χωρών.

· Δύο (2) ομιλίες / διαλέξεις ειδικών 
επιστημόνων, σε περιφερειακούς 
Δήμους του Ν. Ηρακλείου. Η πρώτη, 
στις Μοίρες του Δήμου Φαιστού και η 
δεύτερη, στο Αρκαλοχώρι του Δήμου 
Μινώα Πεδιάδος, στις 2/4/2014 και 
9/4/2014, αντίστοιχα. Η θεματολογία 
στις ομιλίες αυτές ήταν παρόμοια με 
εκείνη των ομιλιών που έγιναν στο 
Ηράκλειο, με μεγαλύτερη εστίαση στο 
θέμα των φυτοφαρμάκων. 

Για την δημοσιοποίηση των παραπάνω 
ομιλιών στάλθηκαν δελτία τύπου 
σε τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα ενημέρωσης, και δόθηκαν 
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 
συνεντεύξεις από προσκεκλημένους 
ομιλητές και ερευνητές του 
Προγράμματος.

2
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▶ Δημοσιοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε Μ.Μ.Ε.
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Με τη συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της  
Ευρωπαικής ένωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ — ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

«Ρέα Plus. Πρωτογενής Πρόληψη Παραγόντων 
Κινδύνου για την Αναπαραγωγική Υγεία και την Υγεία 
του Παιδιού, καθώς και Πρώιµης ∆ιάγνωσης ∆εικτών 
Καρκινογένεσης και Γενοτοξικών Περιβαλλοντικών και 
∆ιατροφικών Παραγόντων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

αριθµός ΟΠΣ 380193

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ∆ιατροφής του Τοµέα Κοινωνικής Ιατρικής, 
Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Μινώα 
Πεδιάδας, σας προσκαλεί στην ενηµερωτική εκδήλωση του προγράµµατος 

«ΡΕΑ Plus» µε θέµα:

«Περιβαλλοντικοί ρύποι και υγεία του παιδιού»

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί 
την Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014,

στις 18:00, στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Αρκαλοχωρίου.

Η παρουσία σας θα ήταν τιµή µας.

Στιγμιότυπο από την εκπομπή “Καλό Μεσιμέρι”στον τηλεοπτικό σταθμό ΚΡΗΤΗ TV. 

Πρόσκληση που στάλθηκε σε γονείς για την ενημερωτκή εκδήλωση 
στο Αρκαλοχώρι.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

UNIVERSITY OF CRETE

T.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Tel.: +30 2810 39 4603, 394595

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

FACULTY OF MEDICINE

P.O. Box 2208, 71003 Heraklion, Crete, Greece

DEPARTMENT OF SOCIAL MEDICINE

CLINIC OF PREVENTIVE MEDICINE & NUTRITION

Fax: +30 2810 39 4861

Με τη συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της  
Ευρωπαικής ένωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τι επίδραση έχουν τα φυτοφάρμακα στην υγεία των παιδιών; Υπάρχουν χημικές ουσίες, 
στις οποίες είμαστε εκτεθειμένοι καθημερινά και επηρεάζουν την ορμονική ισορροπία του 
αναπτυσσόμενου παιδικού οργανισμού; Υπάρχουν ουσίες που εμπεριέχονται στην τροφή, 
στο νερό και στον αέρα που οδηγούν σε προβλήματα αναπαραγωγικά, καρδιολογικά, 
καρκινογένεσης ή παχυσαρκίας; Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε την 
υγεία των παιδιών και τη δική μας;

Αυτά είναι μερικά από τα κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν στις επιδράσεις ευρέως 
διαδεδομένων περιβαλλοντικών ρύπων στην υγεία των παιδιών, τα οποία θα συζητηθούν 
στην εκδήλωση με θέμα: «Περιβαλλοντικοί ρύποι και υγεία του παιδιού». Η εκδήλωση 
διοργανώνεται από την Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής, του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (Π.Κ.), σε συνεργασία με τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, στα πλαίσια των «Δράσεων 
Αγωγής Υγείας» του Προγράμματος «ΡΕΑ PLUS».

Το  Πρόγραμμα «ΡΕΑ PLUS» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πρωτογενούς πρόληψης 
περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου για την αναπαραγωγική υγεία και την υγεία του 
παιδιού. Στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού υλοποιούνται δράσεις ενημέρωσης κι 
ευαισθητοποίησης του πληθυσμού του νομού Ηρακλείου, καθώς και μετρήσεις δεικτών 
καρκινογένεσης και γενοτοξικών περιβαλλοντικών και διατροφικών παραγόντων, σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας της Κρήτης.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η κ. Λήδα Χατζή, Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας - 
Διατροφής του Π.Κ. και υπεύθυνη του Προγράμματος «ΡΕΑ PLUS», ο κ. Μανόλης Ροδιτάκης, 
Γεωπόνος - Εντομολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μπαθ, η κ. Μαρίνα Βαφειάδη, 
Βιολόγος - ερευνήτρια, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βαρκελώνης, η κ. Γιούλη Χαλκιαδάκη, 
Βιολόγος - ερευνήτρια, Διδάκτωρ του Π.Κ. και η κ. Κατερίνα Σαβουλίδη, Εκπαιδευτικός, 
MPH Δημόσιας Υγείας & Επιδημιολογίας του Π.Κ. 

Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο κ. Αντώνης Κούτης, Διδάκτωρ Κοινωνικής 
Ιατρικής του Π.Κ. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014, στις 6 μ.μ, στην Αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου και θα είναι ανοικτή 
στο κοινό.

Δελτίο Τύπου που στάλθηκε σε τοπικές εφημερίδες και Μ.Μ.Ε.
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▶ Διαδικτυακός τόπος (http://www.child-environment.gr/), που ενημερώνει επαγγελματίες υγείας, 
εκπαιδευτικούς, γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με το θέμα των περιβαλλοντικών ρύπων. Δημοσιεύτηκε 
στις 30/1/2015.



http://www.child-environment.gr/
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Η ιστοσελίδα, μεταξύ άλλων ενημερώνει για:

1 τους πιο σημαντικούς και δυνητικά επικίνδυνους περιβαλλοντικούς ρύπους, τις πηγές προέλευσής τους, τους 
τρόπους έκθεσης σε αυτούς και τις επιδράσεις τους στην υγεία.



http://www.child-environment.gr/
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2 τους τρόπους αποφυγής ή μείωσης της έκθεσης, κυρίως των παιδιών και των εγκύων γυναικών, σε συγκεκριμένους 
ρύπους και από συγκεκριμένα προϊόντα.  



http://www.child-environment.gr/
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3 την σχετική Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
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Περιβαλλοντικές εκθέσεις και παιδιά

Οι πιθανές αρνητικές επιδράσεις των περιβαλλοντικών εκθέσεων 
στην υγεία, δεν σχετίζονται μόνο με την βαρύτητα της έκθεσης αλλά 
και με τη χρονική στιγμή που αυτή συμβαίνει.

Τα παιδιά, κυρίως λόγω του γρήγορου ρυθμού ανάπτυξης και του 
μεγέθους του σώματός τους, είναι πιο ευάλωτα στις εκθέσεις σε 
περιβαλλοντικούς ρύπους από ότι οι ενήλικες. 

Συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και συμπεριφορές υγείας, 
χωρίς εμφανείς αρνητικές επιδράσεις στους ενήλικες, μπορούν να 
επηρεάσουν αρνητικά την υγεία του παιδιού.

Περιβαλλοντικές εκθέσεις κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά 
και στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, μπορούν να προκαλέσουν 
μόνιμες αλλαγές στη δομή, τη φυσιολογία και τον μεταβολισμό του 
οργανισμού, οι οποίες συσχετίζονται με ασθένειες που εμφανίζονται 
κατά τη διάρκεια της ζωής, όπως το άσθμα, οι αλλεργίες, ο καρκίνος, 
οι ψυχικές παθήσεις, η καθυστέρηση στη συναισθηματική και 
νοητική ανάπτυξη (νευροανάπτυξη), οι καρδιαγγειακές παθήσεις κ.α. 
Χαρακτηριστικά και καλά μελετημένα παραδείγματα αποτελούν οι 
συσχετίσεις μεταξύ των βαρέων μετάλλων (μόλυβδος, υδράργυρος κ.α.) 
με διαταραχές στην νευροανάπτυξη, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
του παθητικού καπνίσματος με αναπνευστικά προβλήματα (άσθμα και 
αλλεργίες) ενώ πρόσφατες μελέτες συνδέουν την έκθεση σε διάφορες 
χημικές ουσίες, που έχουν ορμονική δράση, με την παχυσαρκία και 
με διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος. Στην Ελλάδα δεν 
υπάρχουν μέχρι στιγμής δεδομένα για την ατομική έκθεση παιδιών 
προσχολικής ηλικίας σε περιβαλλοντικούς ρύπους και τις επιπτώσεις 
που έχουν στην υγεία τους.
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Περιβαλλοντικές εκθέσεις και αλλαγές στο γενετικό υλικό

Η έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως είναι τα φυτοφάρμακα κι άλλες βλαβερές χημικές 
ουσίες, μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στο γενετικό υλικό των κυττάρων (γενοτοξικότητα). 

Τα παιδιά, ως αναπτυσσόμενοι οργανισμοί, φαίνεται να είναι πιο επιδεκτικά στην πρόκληση μεταλλάξεων (που μπορεί να 

αποτελούν το πρώτο βήμα στην διαδικασία της καρκινογένεσης), σε σύγκριση με τους ενήλικες [1, 2]. Ο βαθμός ευαισθησίας 

σε γενοτοξικούς περιβαλλοντικούς και διατροφικούς παράγοντες είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με την τεχνική του προσδιορισμού 

μικροπυρήνων στα κύτταρα. Αυτοί είναι επιπρόσθετοι πυρήνες, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης. 

Οι μικροπυρήνες έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, σε μεγάλες μελέτες ενηλίκων [3]. Επίσης, 

έχουν χρησιμοποιηθεί για την διερεύνηση της ευαισθησίας των παιδιών στην έκθεση σε περιβαλλοντικούς και διατροφικούς 

παράγοντες με γενοτοξική δράση [4]. Στην Ελλάδα ανάλογες προσπάθειες είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Στα πλαίσια της 

μελέτης Μητέρας-Παιδιού Κρήτης (Μελέτη Ρέα) μετρήθηκε για πρώτη φορά σε νεογνά η συχνότητα μικροπυρήνων στον 

ομφάλιο λώρο. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών έδειξαν ότι: 1) ο αριθμός των μικροπυρήνων στον ομφάλιο λώρο 

είναι αυξημένος  της μελέτης ΡΕΑ 2) τα νεογνά στην Κρήτη έχουν μεγαλύτερο ποσοστό μικροπυρήνων, σε σχέση με νεογνά 

τεσσάρων Ευρωπαϊκών χωρών (Νορβηγία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Δανία). Τα προκαταρκτικά αυτά αποτελέσματα 

αποτελούν μείζον θέμα δημόσιας υγείας, καθώς καταδεικνύουν τη σημασία των γενοτοξικών περιβαλλοντικών και διατροφικών 

εκθέσεων στην ανάπτυξη πρώιμων αλλοιώσεων του γονιδιώματος, ήδη από τη στιγμή της γέννησης, και εγείρουν το θέμα 

μιας μελλοντικής δυνητικής αύξησης της επίπτωσης του καρκίνου στην Κρήτη.

Περιβάλλον και υγεία του παιδιού

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ — ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της  Ευρωπαικής ένωσης
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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▶ Έντυπο και ηλεκτρονικό  
ενημερωτικό υλικό: 

1 Ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με την 
ταυτότητα του Προγράμματος. Σε αυτό 
περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τον 
σκοπό, τους στόχους, τον πληθυσμό αναφοράς 
και την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, 
καθώς και βασικές πληροφορίες σχετικά 
με τους περιβαλλοντικούς ρύπους και τους 
λόγους για τους οποίους διερευνώνται οι 
επιπτώσεις τους στην υγεία των παιδιών.



φυτοφάρµακα

οικογενειακή µέριµνα 
για προστασία από τα 
φυτοφάρµακαΡ
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Αυτό το έντυπο έχει παραχθεί για τις ανάγκες του έργου και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο 
από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείου ή της Επιτροπής. 

Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ — ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της  
Ευρωπαικής ένωσης

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ — ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΟ
(REACH)

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ

Τι σημαίνουν τα νέα εικονγράμματα που βλέπουμε 
στις ετικέτες των χημικών σκευασμάτων;

Περιέχει αέριο υπό πίεση, αν θερμανθεί μπορεί να εκραγεί.
Περιέχει αέριο υπό ψύξη, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ψύχους ή τραυματισμό.                                                    
                                                                                                                                                     

Ασταθή εκρηκτικά
Εκρηκτικά, κίνδυνος μαζικής έκρηξης
Εκρηκτικά, σοβαρός κίνδυνος εκτόξευσης
Εκρηκτικά, κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης, εκτόξευσης
Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενδέχεται να προκύψει μαζική έκρηξη                                                                      
 
Μπορεί να προκαλέσει ή να αναζωπυρώσει πυρκαγιά· οξειδωτικό.
Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη· ισχυρό οξειδωτικό.                                                             
                                                                                                                                                     

Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο
Εύφλεκτο αέριο
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα
Εύφλεκτο αερόλυμα
Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
Εύφλεκτο στερεό                                                                                                                               

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα
Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες               
                                                                                                                                                     

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
Βλάπτει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον καταστρέφοντας το όζον στην ανώτερη ατμόσφαιρα                            

Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης
Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα
Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής
Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης
Τοξικό σε επαφή με το δέρμα
Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής                                                                                                                      
                 
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
Προκαλεί βλάβες στα όργανα
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα
Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο
Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο
Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο
Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου
Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα
Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής                                

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  

∆εν υπάρχει 
προηγούμενο σύμβολο

 Πηγή:  http://echa.europa.eu/el/chemicals-in-our-life/clp-pictograms

Αν ασχολείστε με αγροτικές καλλιέργειες ή χρησιμοποιείτε φυτοφάρμακα:

· Φυλάσσετε τα φυτοφάρμακα στις αρχικές τους συσκευασίες, σε ασφαλείς, αεριζόμενους χώρους, μη-
προσβάσιμους στα παιδιά.

· ∆ιαβάζετε προσεκτικά τις ετικέτες των σκευασμάτων, για να γνωρίζετε τους κινδύνους και για να παίρνετε τα 
κατάλληλα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας.

· Χρησιμοποιείστε κάθε φυτοφάρμακο για το χώρο (χωράφι, αυλή, μπαλκόνι κλπ) και για το λόγο για τον οποίο 
έχει κατασκευαστεί.

· Χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε και απορρίπτετε μετά τη χρήση τους τις συσκευασίες των φυτοφαρμάκων, σύμφωνα 
με τις προβλεπόμενες και αναγραφόμενες οδηγίες.

· Κάνετε χρήση μόνο εγκεκριμένων σκευασμάτων, για να είστε σίγουροι ότι έχουν περάσει τους κατάλληλους 
ελέγχους ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

· Τηρείτε τους προβλεπόμενους χρόνους, όπως αναγράφονται στη συσκευασία ή όπως δίνονται από τον γεωπόνο, 
σε σχέση με το χρόνο συγκομιδής, κατανάλωσης ή/και πώλησης των προϊόντων σας. 

· Φροντίστε να καλύψετε τυχόν ανοιχτές πληγές ή αμυχές στο δέρμα σας, πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία 
που απαιτεί να έρθετε σε επαφή με φυτοφάρμακα.

· Μην επιστρέφετε στο σπίτι με τα ρούχα που φορούσατε στο χωράφι, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιήσατε φυτοφάρμακα. 
Αλλάξτε και μεταφέρετε τα χρησιμοποιημένα ρούχα, μέσα σε καλά κλεισμένες σακούλες και πλύνετέ τα χωριστά 
από τα υπόλοιπα ρούχα σας.

· ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ Ή ΘΗΛΑΖΕΤΕ ΤΟ ΜΩΡΟ ΣΑΣ, ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Πώς μπορούμε να μειώσουμε την έκθεση, τη δική μας και 
των παιδιών μας, στα φυτοφάρμακα/εντομοκτόνα;
· Αποφεύγουµε τη χρήση φυτοφαρµάκων/εντοµοκτόνων στην 

αυλή ή το µπαλκόνι µας. Αν δεν µπορούµε να το αποφύγουµε, 
χρησιµοποιούµε την ελάχιστη δυνατή δόση και αποµακρύνουµε, πριν 
τη χρήση, αντικείµενα και παιχνίδια και των παιδιών. 

· ∆εν αφήνουµε τα παιδιά να παίζουν στον ψεκασµένο κήπο, για όσες 
µέρες είναι απαραίτητο, σύµφωνα µε τις οδηγίες τους σκευάσµατος 
ή/και του γεωπόνου.

· Φροντίζουµε να κρατάµε το σπίτι καθαρό, χωρίς υγρασία ή υπολείµµατα τροφών που τραβούν τα 
έντοµα.

· Χρησιµοποιούµε φυσικά εντοµοαπωθητικά, όπως η λεβάντα και ο βασιλικός.

· Εµποδίζουµε την είσοδο κουνουπιών κι άλλων εντόµων στο σπίτι µας, χρησιµοποιώντας σήτες σε 
παράθυρα και πόρτες.

· Προστατεύουµε βρέφη και µικρά παιδιά από τα έντοµα, χρησιµοποιώντας κουνουπιέρα. 

· Κρατάµε τα παράθυρα του σπιτιού µας κλειστά, αν γίνονται ψεκασµοί σε διπλανό χωράφι. 

· Κρατάµε τα παιδιά µακριά από το χώρο φύλαξης φυτοφαρµάκων ή άλλων χηµικών σκευασµάτων 
όπως εντοµοκτόνα, καθαριστικά κλπ.

· ∆εν αφήνουµε τα παιδιά να πιάνουν φρούτα/λαχανικά που δεν έχουν 
πλυθεί, γιατί µπορεί να έχουν ίχνη φυτοφαρµάκων.

· Εκπαιδεύουµε τα παιδιά να πλένουν συχνά τα χέρια τους και ιδιαίτερα 
πριν το φαγητό.

· Πλένουµε πάντα φρούτα, λαχανικά και όσπρια πριν τα καταναλώσουµε 
ή τα µαγειρέψουµε, ειδικά εκείνα που τρώγονται ωµά. Προσέχουµε 
ιδιαίτερα εκείνα που δεν έχουν λεία επιφάνεια όπως π.χ. τα µαρούλια. 

· Κρατάµε φρούτα και λαχανικά εκτός ψυγείου, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, για να υπάρχει καλύτερη διάσπαση των φυτοφαρµάκων 
που τυχόν περιέχονται σε αυτά.

· Πλένουµε συχνά τα παιχνίδια των παιδιών µας. 

· Προτιµάµε να καταναλώνουµε εποχικά φρούτα/λαχανικά. Ειδικά για 
τα βρέφη και τα παιδιά επιλέγουµε, αν αυτό είναι δυνατόν, προϊόντα 
βιολογικής γεωργίας.

· Αφαιρούµε το λίπος από το µη βιολογικό κρέας και το ζωµό 
κρέατος, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν είµαστε σίγουροι 
για την προέλευσή του, για να αποφύγουµε φυτοφάρµακα που 
συσσωρεύονται στο λιπώδη ιστό των ζώων.

Τι είναι τα φυτοφάρμακα;
Τα φυτοφάρµακα είναι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στην 
αγροτική παραγωγή για την προστασία των φυτών από έντοµα, 
παράσιτα, ζιζάνια κι άλλους κινδύνους που τα απειλούν. Περιέχουν 
συνήθως µια δραστική ουσία κι άλλα συστατικά. 

Οι δραστικές ουσίες των φυτοφαρµάκων ελέγχονται και εγκρίνονται 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα συγκεκριµένα προϊόντα, που 
περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες, εγκρίνονται από σε εθνικό 

επίπεδο, από το κάθε Κράτος µέλος.

Πώς επιδρούν στην υγεία μας;
Η χρήση των φυτοφαρµάκων διαφυλάσσει µεν την αγροτική παραγωγή, οδηγεί όµως παράλληλα σε αρνητικές 
επιδράσεις καθώς τα περισσότερα είναι τοξικά για τον άνθρωπο. 

Τα αποτελέσµατα επιστηµονικών ερευνών δείχνουν ότι η µακροχρόνια έκθεση µπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
της λειτουργία του νευρικού, του ανοσοποιητικού, του γεννητικού, του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήµατος. Αρκετές µελέτες έχουν συνδέσει τα φυτοφάρµακα µε χρόνιες ασθένειες όπως καρκίνο, Πάρκινσον, 
Αλτσχάιµερ, σκλήρυνση κατά πλάκας, διαβήτη, καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια. Επίσης, πολλές µελέτες εµπλέκουν 

τα φυτοφάρµακα ως αίτια αιµατολογικών καρκίνων στα παιδιά (παιδικό λέµφωµα non-Hodgkin, λευχαιµία).

Πώς εκτίθενται τα παιδιά στα φυτοφάρμακα;
Τα παιδιά, συγκριτικά µε τους ενήλικες, απορροφούν µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
φυτοφαρµάκων ανά µονάδα σωµατικού βάρους µέσω της εισπνοής, της κατάποσης 
και την επαφής µε το δέρµα. Βρέφη και παιδιά εκτίθενται στα φυτοφάρµακα:

· Παίζοντας σε πάρκα, αυλές σχολείων, παιδικές χαρές ή άλλους τόπους όπου 
έχουν χρησιµοποιηθεί φυτοφάρµακα,

· Μέσω της σκόνης που µεταφέρεται στο σπίτι από τα ρούχα και τα παπούτσια 
γονέα που κάνει χρήση φυτοφαρµάκων, 

· Από το δέρµα γονέα που έχει κάνει χρήση φυτοφαρµάκων, χωρίς τα κατάλληλα 
µέτρα προστασίας,

· Στη διάρκεια της ενδοµήτριας ζωής, αν η µέλλουσα µητέρα χρησιµοποιεί 
φυτοφάρµακα, δουλεύει σε χωράφι που έχει ψεκαστεί ή σε µέρος που βρίσκεται 
κοντά σε περιοχές που ψεκάζονται,

· Μέσω του µητρικού θηλασµού, αν η θηλάζουσα µητέρα έχει εκτεθεί σε υψηλά 
επίπεδα φυτοφαρµάκων.

12 ΡΕΑ PLUS - ΔΡΑΣΗ 1

2 Ενημερωτικό φυλλάδιο, σχετικά με τους τρόπους προστασίας από τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Το 
φυλλάδιο αυτό διανεμήθηκε στους παρευρισκόμενους των ομιλιών σε Μοίρες και Αρκαλοχώρι, και με ευθύνη του 
εκάστοτε Δήμου σε μαθητές σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής.



24 ΡΕΑ PLUS

Κούκλες και λούτρινα παιχνίδια

	Όσα πλένονται, τα πλένουμε πριν τα δώσουμε στα παιδιά, καθώς και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.

	Προτιμάμε εκείνα από ύφασμα ή οργανικά υλικά.

 Αποφεύγουμε τις πολύ μικρές κούκλες, γιατί αυτές θεωρούνται διακοσμητικά είδη, με 
διαφορετικούς κανόνες ασφάλειας.

 Αποφεύγουμε κούκλες με μικρά αξεσουάρ, γιατί υπάρχει κίνδυνος κατάποσης ή πνιγμού 
στα πολύ μικρά παιδιά.

25ΡΕΑ PLUS

Πλαστικά παιχνίδια

 Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με την χώρα προέλευσης και τη σήμανση.

 Προτιμάμε παιχνίδια από σκληρό πλαστικό.

 Προτιμάμε παιχνίδια από φυσικό καουτσούκ.

 Προτιμάμε παιχνίδια με τις ενδείξεις «Χωρίς PVC» (PVC-free) και «Χωρίς φθαλικά» 
(Phthalate-free).

 Αποφεύγουμε τα παιχνίδια από μαλακό πλαστικό καθώς είναι πιθανότερο να περιέχουν 
φθαλικούς εστέρες και δισφαινόλη-Α

13ΡΕΑ PLUS - ΔΡΑΣΗ 1ΑΣΗ 2

3 Ενημερωτικό φυλλάδιο, σχετικά με τους τρόπους προφύλαξης και μείωσης της έκθεσης στους 
περιβαλλοντικούς ρύπους. Το φυλλάδιο αυτό είναι το μόνο, προς το παρόν, που κυκλοφορεί, και περιέχει τέτοιου 
είδους χρηστικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες. 

 Στο επόμενο χρονικό διάστημα, πρόκειται να τυπωθεί σε συνεργασία με την 7η Δ.Υ.Π.Ε. Κρήτης, σε 10.000 
αντίτυπα και να διανεμηθεί, την επόμενη σχολική χρονιά, σε μαθητές σχολείων της Κρήτης.

Όλα αυτά τα φυλλάδια διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά, μαζί με την διεύθυνση της ιστοσελίδας του Προγράμματος, σε φορείς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, εκπαίδευσης, υγείας, επιστημονικές ενώσεις και εταιρείες, σωματεία και ενώσεις γονέων, εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών υγείας, καθώς και σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηράκλειου.



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΠΥΡΗΝΩΝ
Οι μικροπυρήνες (ΜΝ) είναι επιπρόσθετοι 
πυρήνες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 
της κυτταρικής διαίρεσης, λόγω απώλειας ενός 
τμήματος χρωμοσώματος ή ολόκληρου του 
χρωμοσώματος.

Πως δημιουργούνται οι μικροπυρήνες;

Αλλοιώσεις στο Γενετικό Υλικό
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Περιβάλλον

∆ιατροφή 

Έκθεση σε Χημικά

Ηλικία

Φύλο 

Γενετικό υπόβαθρο
Καρκίνος

Καρδιαγγειακά

Χρόνιες Φλεγμονές
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∆ΡΑΣΗ 2: Μετρήσεις της Συχνότητας Μικροπυρήνων

Παρουσιάζονται τυχαία στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων, είναι μορφολογικά όμοιοι, αλλά αρκετά μικρότεροι από τους 
βασικούς πυρήνες και προέρχονται είτε από ολόκληρο το χρωμόσωμα, είτε από θραύσματα DNA.

Οι αλλοιώσεις στο γενετικό υλικό 
επηρεάζονται τόσο από εξωγενείς, όσο και 
από ενδογενείς παράγοντες. Η διατροφή 
και η έκθεση σε χημικές ουσίες και 
περιβαλλοντικούς ρύπους ευθύνονται 
σημαντικά για τις αλλοιώσεις αυτές, οι οποίες 
μπορεί να σχετίζονται με την εμφάνιση 
καρδιαγγειακών νοσημάτων, καρκίνων, και 
χρόνιων φλεγμονών. 
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Στις μέρες μας, οι μετρήσεις μικροπυρήνων:

· Χρησιμοποιούνται ως δείκτης γονιδιωματικής αστάθειας. 

· Αποτελούν έναν εύχρηστο δείκτη πρώιμης καρκινογένεσης.

· Αποτελούν έναν χρήσιμο δείκτη δευτερογενούς πρόληψης (διαλογής / screening).

· Χρησιμοποιούνται ως δείκτες ευαισθησίας στην έκθεση σε περιβαλλοντικούς και διατροφικούς παράγοντες με 
γενοτοξική δράση. 

Αποτελέσματα 

Μετρήθηκαν οι μικροπυρήνες σε 414 παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σύμφωνα με ανάλογες μελέτες, σε πληθυσμούς παιδιών 
από διάφορες χώρες, η συχνότητα μικροπυρήνων στα παιδιά της Κρήτης φαίνεται να βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα με αυτά 
που παρατηρήθηκαν στην Ιταλία και την Λευκορωσία, ενώ είναι πολύ χαμηλότερη στα παιδιά στην Αργεντινή και στη Βραζιλία.

ΚρήτηΒραζιλίαΛευκορωσίαΙταλία
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Αργεντινή

Κατανομή συχνότητας (‰) μικροπυρήνων σε διπύρηνα λευκοκύτταρα 
παιδιών, από μελέτες σε διάφορες χώρες.



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ
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∆ΡΑΣΗ 3: Μετρήσεις επιπέδων περιβαλλοντικών ρύπων
Περιβαλλοντικοί ρύποι χαρακτηρίζονται χημικές ουσίες που κατασκευάστηκαν ή προκύπτουν από βιομηχανική επεξεργασία, 
όπως εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα, καλλυντικά, το χλώριο, οι διοξίνες κλπ., χωρίς όμως να είναι γνωστές οι επιπτώσεις τους 
στο περιβάλλον και στην υγεία. Βρίσκονται στο νερό, στα τρόφιμα, στον αέρα, σε είδη καθημερινής χρήσης και μπορούν να 
επηρεάσουν σημαντικά την υγεία του ανθρώπου.

Τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα σε επιβλαβείς περιβαλλοντικούς 
ρύπους, όπως είναι τα φυτοφάρμακα, οι φθαλικοί εστέρες, η δισφαινόλη 
Α, οι διοξίνες, τα βαρέα μέταλλα, ο καπνός του τσιγάρου, ο ρυπασμένος 
αέρας της ατμόσφαιρας και των εσωτερικών χώρων κ.α. Λόγω της 
ομοιότητας της χημικής δομής τους με εκείνη των φυσικών ορμονών του 
ανθρώπινου οργανισμού, τις «μιμούνται», παρεμβαίνοντας στο ορμονικό 
σύστημα και προκαλώντας το φαινόμενο της ενδοκρινικής διατάραξης. 
Οι ενδοκρινικοί αυτοί διαταράκτες προκαλούν επιδράσεις ακόμα και σε 
πολύ μικρές συγκεντρώσεις, ιδίως, όταν κάποιος εκτίθεται σε πολλούς 
ταυτόχρονα.

Φθαλικοί εστέρες

Οι φθαλικοί εστέρες είναι χημικά παράγωγα, που χρησιμοποιούνται στη 
βιομηχανική παραγωγή, ως πλαστικοποιητές, για την αύξηση της ευλυγισίας 
των πλαστικών. 

Οι άνθρωποι εκτίθενται σε αυτούς, τρώγοντας και πίνοντας τροφές, που 
ήλθαν σε επαφή με προϊόντα, που τους περιέχουν και, ειδικά, με το υλικό 
συσκευασίας τους.
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Φυτοφάρμακα

Τα φυτοφάρμακα είναι χημικές ενώσεις, που χρησιμοποιούνται για 
την καταπολέμηση ζωικών και φυτικών οργανισμών, που βλάπτουν τις 
καλλιέργειες.

Ο άνθρωπος εκτίθεται σε φυτοφάρμακα, είτε μέσω γεωργικών 
δραστηριοτήτων, είτε μέσω του περιβάλλοντος (τρόφιμα, νερό, αέρας). Πιο 
συγκεκριμένα, τα γεωργικά προϊόντα είναι δυνατόν να περιέχουν υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων, είτε εξαιτίας της εφαρμογής τους κατά την καλλιέργεια, είτε 
εξαιτίας της αποθήκευσής τους (απολύμανση των αποθηκευτικών χώρων).

Δισφαινόλη Α (BPA)

Η δισφαινόλη Α (BPA) είναι μια χημική ένωση, η οποία χρησιμοποιείται 
ευρέως στην κατασκευή πολυκαρβονικών πλαστικών και ρητινών. Τα πλαστικά 
που περιέχουν BPA παρουσιάζουν εξαιρετική ανθεκτικότητα στη θερμότητα, 
είναι άκαμπτα, ελαφριά και διάφανα.

Οι άνθρωποι εκτίθενται στη δισφαινόλη Α, κυρίως μέσω της διατροφής, 
αφού η ΒΡΑ χρησιμοποιείται για την κατασκευή συσκευασιών τροφίμων και 
ποτών. 

Παραβένια (Parabens)

Πρόκειται για μια κατηγορία χημικών ουσιών, που έχουν αντιμικροβιακή 
δράση και χρησιμοποιούνται ευρέως, ως συντηρητικά

Η έκθεσή μας στα parabens γίνεται μέσω τροφών, φαρμακευτικών 
σκευασμάτων και διαδερμαικά μέσω καλλυντικών.
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Αποτελέσματα 

Αναλύθηκαν πεντακόσια (500) δείγματα ούρων παιδιών προσχολικής ηλικίας, που συμμετέχουν στην Μελέτη ΡΕΑ. [Η 
Μελέτη ΡΕΑ περιλαμβάνει ζεύγη μητέρας-παιδιού, για τα οποία ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο νομό Ηρακλείου, στη 
διάρκεια ενός χρόνου (2007-8)].

Οι αναλύσεις αφορούσαν τα επίπεδα επτά μεταβολιτών των φθαλικών εστέρων, έξι parabens, τριών dialkyl phosphate (DAP) 
μεταβολιτών οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων και της BPA.

Κίνα 9 έτη 
Hong et al. 2013

ΗΠΑ 5 έτη 
Harley et al. 2013

ΗΠΑ 1-3 έτη 
Braun et al. 2011

Ελλάδα 4 έτη
Παρούσα μελέτη
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Κίνα 9 -12 
Wang et al. 2014 έτη

Bisphenol - A (BPA)

Σύγκριση επιπέδων Δισφαινόλης Α παιδιών  
από μελέτες σε διάφορες χώρες

Σύγκριση με άλλους πληθυσμούς

· Τα επίπεδα των οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων 
και της BPA, που μετρήθηκαν στα ούρα των παιδιών 
της μελέτης μας, είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα 
άλλων πληθυσμών στην Ευρώπη, αλλά και στις 
Ηνωμένες Πολιτείες.

· Τα επίπεδα των φθαλικών εστέρων, που μετρήθηκαν 
στα ούρα των παιδιών της μελέτης μας, είναι 
συγκρίσιμα με τα επίπεδα άλλων πληθυσμών στην 
Ευρώπη, αλλά και στις Ηνωμένες πολιτείες.

· Για τα parabens δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα 
δεδομένα στην διεθνή βιβλιογραφία από μετρήσεις 
σε παιδιά. Τα επίπεδα που μετρήθηκαν στα ούρα των 
παιδιών της μελέτης μας, φαίνεται να είναι χαμηλότερα 
από τα επίπεδα μιας μελέτης στην Καλιφόρνια των 
Ηνωμένων πολιτειών αλλά υψηλότερα συγκριτικά με 
δυο μελέτες από το Βέλγιο και την Σουηδία αντίστοιχα. 
Υπάρχει προφανής ανάγκη για περισσότερες μελέτες, 
μεγάλης κλίμακας, ώστε να εξαχθούν πιο ασφαλή 
συμπεράσματα.
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Παράγοντες κινδύνου για γενοτοξικότητα στην προσχολική ηλικία

Έκθεση σε 
οργανοφωσφορικά 

φυτοφάρμακα

Αυξημένος 
κίνδυνος 
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Παιδική 
ηλικία

Εγκυμοσύνη
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οργανοχλωριομένα 
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φθαλικούς εστέρες

Κάπνισμα

Κατανάλωση 
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Το πρόγραμμα ΡΕΑ PLUS είναι  το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα στο οποίο μετρήθηκαν:

 · Πρωιμοι δείκτες γενοτοξικότητας (μικροπυρήνες) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

 · Βιοδείκτες έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρύπους σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και αξιολογήθηκε η 
γενοτοξική τους δράση.

Η ΠΡΟΛΗΨΗ της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρύπους.

στα πρώτα στάδια της ζωής (εγκυμοσύνη / παιδική ηλικία).

μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για την εμφάνιση νοσημάτων 
όπως ο καρκίνος στην ενήλικη ζωή.
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Επιστημονική Ομάδα   
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Χατζή Λήδα, Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
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Βαφειάδη Μαρίνα, Βιολόγος, PhD

Κούτης Αντώνης, Ιατρός Κοινωνικής Ιατρικής, Δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης

Σαβουλίδη Κατερίνα, Φυσικοθεραπεύτρια-Εκπαιδευτικός, MPH

Χαλκιαδάκη Γεωργία, Βιολόγος, PhD

Μελέτη Μητέρας - Παιδιού Κρήτης | Επιστημονικοί Υπεύθυνοι                                                                                                              

Κογεβίνας Μανόλης, Καθηγητής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα και 

              Centre for Research in Environmental Epidemiology (CREAL), Βαρκελώνη 

Χατζή Λήδα, Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επιστημονική Ομάδα                                                                                                                                                                 

Ανουσάκη Δέσποινα, Κοινωνική Λειτουργός   Κυρικλάκη Ανδριανή, Κλινική Ψυχολόγος, MSc 

Αποστολάκη Ιωάννα, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος   Λεβεντάκου Βασιλική, Χημικός, MSc, MPH 

Βασιλάκη Μαρία, Ιατρός, Δρ Επιδημιολογίας   Μαθιανάκη Κλεοπάτρα, Παιδίατρος 

Βαφειάδη Μαρίνα, Βιολόγος, PhD    Μαντζουράνη Ευαγγελία, Καθηγήτρια Παιδιατρικής

Βενυχάκη Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας  Μαργιωρής Ανδρέας, Καθηγητής Κλινικής Χημείας

Γερμανάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθ. Παιδιατρικής (Παιδοκαρδιολογία) Ματαλλιωτάκη Στέλλα, Νοσηλεύτρια   

Δαράκη Βασιλική, Ιατρός Ενδοκρινολόγος   Μπίτσιος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής 

Δερμιτζάκη Ειρήνη, Χημικός, PhD    Μυριδάκης Αντώνης, Χημικός, MSc

Ιακωβείδης Μηνάς, Τεχνολόγος Γεωπονίας, MSc   Παπαδοπούλου Λίλα, Διατροφολόγος, PhD 

Καμπούρη Μαρίζα, Σχολική Ψυχολόγος, MSc   Σαβουλίδη Κατερίνα, Φυσικοθεραπεύτρια-Εκπαιδευτικός, MPH

Καρακώστα Πολυξένη, Ιατρός Βιοπαθολόγος   Σαρρή Κατερίνα, Καθηγήτρια Φυσ. Αγωγής, MSc, PhD

Καραχάλιου Μαριάννα, Ιατρός     Στειακάκη Ευτυχία, Αν. Καθ. Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας

Κοϊνάκη Στέλλα, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc  Στεφάνου Ευριπίδης, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας 

Κουβαράκης Αντώνης, Χημικός, PhD    σατσάνης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Χημείας

Κουτάντου Χριστίνα, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων  Φειδά Δανάη, Βιολόγος, MSc 

Κούτης Αντώνης, Ιατρός Κοινωνικής Ιατρικής, Δρ. Παν.Κρήτης Φθενού Ελένη, Γενετίστρια, PhD 

Κούτρα Κατερίνα, Κλινική Ψυχολόγος, MSc   Φιλαλήθης Τάσος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής 

Κριτσωτάκης Γεώργιος, PhD, Νοσηλευτής, Καθηγ. Εφαρμογών Χαλκιαδάκη Γεωργία, Βιολόγος, PhD

Στατιστική Υποστήριξη                                                                                                                                                                   

Ρουμελιωτάκη Θεανώ, Στατιστικός, MPH     

Γεωργίου Βαγγέλης, Βιοστατιστικός, MSc
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Φασουλάκη Μαρία, Κοινωνική Ανθρωπολόγος 



Αυτό το έντυπο έχει παραχθεί για τις ανάγκες του έργου και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή 
εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει 
να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείου ή της Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο 

παρόν έγγραφο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. 
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