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Ο επαγγελματικός καρκίνος 20 φορές πιο θανατηφόρος  από τα 

εργατικά ατυχήματα 

Βραχεία αναφορά από τον Ε. Φιλόπουλο, Ιατρό, Πρόεδρο της Ε.Α.Ε 

Σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας αποτελεί ο επαγγελματικός καρκίνος, που αγγίζει το 

4- 7% όλων των καρκίνων, και στο 54% των περιπτώσεων αφορά κακοήθεια του πνεύμονα. 

Στον επαγγελματικό καρκίνο εμπίπτουν επίσης αιματολογικές κακοήθειες, και άλλες που 

αφορούν στο ανώτερο αναπνευστικό, το κατώτερο πεπτικό, καθώς επίσης κακοήθειες των 

νεφρών, του προστάτη και της ουροδόχου κύστης. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ τα καινούργια περιστατικά κάθε χρόνο που οφείλονται σε 

επαγγελματικό καρκίνο ανέρχονται διεθνώς σε 660.000 και οι θάνατοι σε 215.000, ενώ στην 

ΕΕ τα αντίστοιχα περιστατικά ανέρχονται σε 120.000 ετησίως και οι θάνατοι σε 80.000. Όπως 

αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΑΕ, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα ο 

επαγγελματικός καρκίνος να αποτραπεί, «εάν εξαλείψουμε τους καρκινογόνους παράγοντες 

από το εργασιακό περιβάλλον και λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να 

μειώσουμε τις επιπτώσεις από τη νόσο». 

Ο απαγορευμένος αμίαντος που είναι ακόμη εδώ, απόλυτη αιτία για μεσοθηλίωμα 

Ιδιαίτερη ανησυχία δημιουργεί το γεγονός ότι ενώ ξέρουμε πως ο πιο επικίνδυνος από όλους 

τους παράγοντες είναι ο αμίαντος και έχει απαγορευθεί η χρήση του, δυστυχώς αυτή τη 

στιγμή υπάρχουν εκατομμύρια τόνοι αμίαντου στη χώρα μας, που δεν έχουν καταστραφεί 

και αποτελούν σκεπές από ελενίτ, μονώσεις, ψευδοροφές κλπ. «Η ίνα του αμίαντου 

ξεφεύγει, αιωρείται στην ατμόσφαιρα και εισπνέεται. Είναι η απόλυτη αιτία για 

μεσοθηλίωμα (σσ. δυσίατη μορφή καρκίνου της εσωτερικής επένδυσης του θώρακα ή του 



κοιλιακού τοιχώματος) που είναι σπάνιο, καθώς επίσης αποτελεί μία σημαντική αιτία για τον 

καρκίνο του πνεύμονα. Ακόμα και η απομάκρυνση των ήδη υπαρχόντων τμημάτων, θέλει 

πολύ προσοχή και ειδική φροντίδα. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό που η Πολιτεία 

επειγόντως πρέπει να καλύψει: Δηλαδή πρέπει κάποια αρμόδια αρχή να οργανώσει το πώς 

θα φύγει ο αμίαντος από τα σπίτια, και θα μεταφερθεί, ενταφιαστεί, αποθηκευτεί με τρόπο, 

ώστε να γίνει ακίνδυνος». 

Ο επαγγελματικός καρκίνος σκοτώνει 20 φορές περισσότερους ανθρώπους από τα εργατικά 

ατυχήματα, ενώ παράλληλα έγκλημα θεωρούνται τα καυσαέρια και το ντίζελ. «Δεν θα 

έπρεπε να επιτρέπεται η κίνηση πετρελαιοφόρων οχημάτων στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Οι 

άνθρωποι δηλητηριάζουν και τον εαυτό τους και την ατμόσφαιρα δίνοντας παράταση ζωής 

σε παλαιούς ντιζελοκινητήρες, όπως συμβαίνει σε ταξί και λεωφορεία. Το κράτος θα πρέπει 

να δώσει κίνητρα να αλλαχθούν. Να γίνουν πχ υβριδικά ή με μπαταρία. Αυτά είναι πολιτικές 

αποφάσεις». 

Καρκινογόνος είναι ο καπνός από τα τζάκια και από το ψήσιμο στα κάρβουνα, αλλά όσο και 

αν φαίνεται περίεργο ακόμα και η σκόνη από το κόψιμο των ξύλων. Και το εύλογο  ερώτημα 

είναι : Να σταματήσουμε να κόβουμε ξύλα ή να κάνουμε τα τζάκια διακοσμητικά; « Όχι. Να 

μην σταματήσουμε να κόβουμε ξύλα. Αλλά χρειάζεται πολύ καλή προστασία, μάσκες για τους 

εργαζόμενους και ειδικοί αποροφητήρες εκεί που κόβονται τα ξύλα και γίνεται η 

επεξεργασία τους. Όσον αφορά τα τζάκια δεν πρέπει ο κόσμος να τα ανάβει στις πόλεις που 

έχουν πρόβλημα με την ατμοσφαιρική ρύπανση, γιατί προκαλούνται αναπνευστικά 

προβλήματα, αλλά και καρκίνος πνεύμονα, όχι μόνο σε όσους τα έχουν σπίτι τους, αλλά και 

στους γύρω τους, αφού ο καπνός βγαίνει από την καμινάδα». 

Περισσότερες από εξήντα είναι οι αποδεδειγμένα καρκινογόνες ουσίες για τον άνθρωπο, γι’ 

αυτό και επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα προσεχτικοί θα πρέπει να είναι όσοι εργάζονται στο 

δρόμο και στρώνουν την άσφαλτο, αυτοί που δουλεύουν σε συνεργεία, σε βιομηχανίες 

καουτσούκ και γενικά όσοι έχουν να κάνουν με άνθρακα, πρέπει να είναι προστατευμένοι με 

ειδικές μάσκες, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος καρκίνου πνεύμονα ή δέρματος. Επικίνδυνες είναι 

και οι αναθυμιάσεις από τη συγκόλληση. 

 «Μεταξύ των επιβαλλομένων μέτρων αποτροπής του επαγγελματικού καρκίνου, 

προτείνεται να υπάρξει ένα αρχείο μελέτης του, κάτι που προϋποθέτει και σωστή λειτουργία 

ενός αρχείου νεοπλασιών. Να υπάρξει συνεργασία με την ΕΕ και προώθηση των οδηγιών της. 

Να θέσουν οι εργοδότες μέτρα προστασίας στους εργαζόμενους, καθώς επίσης να 

χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά υλικά στην παραγωγική διαδικασία ή μεθόδους που 

μειώνουν την επίδραση του τοξικού παράγοντα. Από την άλλη πλευρά να λάβουν οι ίδιοι οι 

εργαζόμενοι μέτρα και συλλογικά να διεκδικήσουν την προστασία και την ασφάλεια στην 

εργασία τους. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να λειτουργούν αξιόπιστα και να μην υπεισέρχονται 

ελληνικές ιδιαιτερότητες». 

 



Παθητικό Κάπνισμα και καρκίνος στους χώρους εργασίας 

Βραχεία αναφορά από τον Ν. Κορδιολή, Ιατρό, Γενικό Γραμματέα της ΕΑΕ 

Όπως είναι γνωστό, τα επαγγελματικά καρκινογόνα αποτελούν  σημαντικούς παράγοντες, 

κινδύνου για την ανάπτυξη διαφόρων μορφών καρκίνου και άλλων νεοπλασμάτων. 

Παρά τις ενθαρρυντικές μέχρι σήμερα παγκόσμιες ευρωπαϊκές και εθνικές επιτυχίες στην 

αντιμετώπιση του καρκίνου -  σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο – στη χώρα μας, μόνο 

σχετικές εκτιμήσεις μπορεί να εγερθούν για τον αριθμό των νέων περιπτώσεων 

επαγγελματικού καρκίνου και των αιτιών που  τον προκαλούν. 

Γνωρίζουμε όμως επακριβώς από τις σχετικές μελέτες ότι, ο κυριότερος αιτιολογικός 

παράγοντας υπεύθυνος εμφάνισης νέων περιστατικών καρκίνου και θανάτων από την νόσο, 

με μικρές διακυμάνσεις, έχει αποδειχθεί ότι οφείλεται σε ποσοστό : 

 στη χρήση καπνού 30% 

 στη διατροφή 30% 

 στο αλκοόλ 4% 

 σε επαγγελματικά αίτια 4% 

 στις λοιμώξεις  3% 

 σε γεωφυσικούς παράγοντες 3% 

 και άλλες αιτίες 25% 

Οι επαγγελματικοί όμως καρκίνοι από το κάπνισμα προκαλούνται : 

1. Κατά τη διάρκεια παραγωγής και τελικής επεξεργασίας των καπνικών προϊόντων 

2. Από τις επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό του πρωτογενούς καπνίσματος και 

3. Από το δευτερογενές παθητικό κάπνισμα 

 

Στο πρόγραμμα των Διεθνών οργανώσεων για το νέο παγκόσμιο άτλαντα του καρκίνου 

τονίζεται ότι, 1 στους 4 θανάτους από τη νόσο οφείλεται στο κάπνισμα, ενώ ποσοστό 3-6% 

των νέων περιστατικών δημιουργούνται από καρκινογόνες ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 

και την ρύπανση του αέρα. 

Έτσι,  με ρυθμό εμφάνισης 20.000.000 νέων περιπτώσεων καρκίνου μέχρι το 2025 

αναμένονται αντίστοιχα 400.000 /800.000 περιπτώσεις επαγγελματικού καρκίνου, 

παγκοσμίως. 

Για το 2040 αναμένονται 40.000.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου και κατ’ αναλογία 

τουλάχιστον 1.500.000 επαγγελματικοί καρκίνοι το χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ομοίως ό καπνός και οι βλαπτικές επιδράσεις του από τους χρήστες αυξάνονται ανάλογα, 

παρά την εντατικοποίηση του Αντικαπνιστικού αγώνα, κατεξοχήν στις περιοχές των 

λεγόμενων υπό ανάπτυξη χωρών με αποτέλεσμα την ανάλογη πληθυσμιακή επίπτωση και 

των βλαπτικών επιδράσεών του, στα διάφορα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, 

ιδιαίτερα του αναπνευστικού και του κυκλοφορικού. 



Από τις διεθνείς και ελληνικές μελέτες υποστηρίζεται μεταξύ άλλων, ο αυξημένος κίνδυνος 

ανάπτυξης καρκίνου ουροδόχου κύστης και καρκίνου του πνεύμονα στο εργασιακό 

περιβάλλον από το κάπνισμα, σε συνδυασμό με κατανάλωση καφέ. 

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επιβεβαιώνεται ότι το πρωτογενές αλλά και το παθητικό 

κάπνισμα στους χώρους εργασίας, από ταυτόχρονη εισπνοή καρκινογόνων ουσιών στις 

οποίες περιλαμβάνεται και η άσβεστος, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης νεοπλασμάτων. 

Ιδιαίτερα η εμφάνιση καρκίνου στους παθητικούς καπνιστές διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται, 

επειδή στους κλειστούς χώρους εργασίας συνεχίζεται η εισπνοή του καπνού και των 

αιωρούμενων καρκινογόνων σωματιδίων. 

Ανάλογα με την υιοθέτηση και την αυστηρή τήρηση των εργασιακών μέτρων προστασίας των 

εργαζομένων σε όλους τους χώρους εργασίας, ιδιαίτερα των κλειστών εξαρτάται και η 

έκθεση στο παθητικό κάπνισμα, καπνιστών και μη καπνιστών. 

Σε μια Ευρωπαϊκή μελέτη 25% των ερωτηθέντων εργαζομένων αναφέρεται ότι εκτίθενται στο 

παθητικό κάπνισμα περιστασιακά, με τους Έλληνες εργάτες να κατέχουν την πρωτιά. Από τις 

διαχρονικές έρευνες, περισσότεροι από το 85% των Ευρωπαίων πολιτών, τάσσονται υπέρ της 

επιβολής περιορισμών για το κάπνισμα στους χώρους εργασίας με στόχο τον καθαρό αέρα, 

τις καλές συνθήκες διαβίωσης και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. 

Παρά την έλλειψη όμως εμπεριστατωμένων μελετών στη χώρα μας, ο αριθμός των νέων 

περιστατικών επαγγελματικού καρκίνου και από το παθητικό κάπνισμα  είναι μεγαλύτερος 

από ότι εμπεριέχεται μέχρι σήμερα σε σχετικές μελέτες, επειδή τόσο η αναγνώριση όσο και 

άλλα στοιχεία κλινικών και επιδημιολογικών μελετών δεν έχουν εκτιμηθεί επακριβώς. 

Όλοι όμως επισημαίνουν από τις μέχρι σήμερα παρατηρήσεις ότι, το κάπνισμα πρωτογενές 

ή το παθητικό στους χώρους εργασίας αυξάνει τις περιπτώσεις επαγγελματικού καρκίνου, γι’ 

αυτό επιβάλλεται συστηματικότερη παρακολούθηση των εργαζομένων στους πιο 

επικίνδυνούς εργασιακούς χώρους, παράλληλα με την αυστηρότερη τήρηση των μέτρων 

υγιεινής και ασφάλειας. 

Σε πρόσφατες μελέτες της UICC και ACS και στο πρόγραμμα Ευρώπη κατά του Καρκίνου για 

το παθητικό κάπνισμα, επιβεβαιώθηκαν οι επιπτώσεις του στον οργανισμό ενηλίκων και 

ανηλίκων και στους κλειστούς χώρους εργασίας, ως σοβαρού καρκινογόνου παράγοντα που 

η δράση του επαυξάνεται δρώντας συνεργικά με διάφορα πτητικά σωματίδια ή άλλες 

επιβλαβείς ουσίες, όπως τεκμηριώνεται από τις μετρήσεις της σύστασης του ατμοσφαιρικού 

αέρα, των βιολογικών υγρών (ούρων κ.α) ή από συμπεράσματα μακροχρόνιων 

επιδημιολογικών μελετών. 

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία πρωτοστατεί μεταξύ άλλων, σε αντικαπνιστικές δράσεις 

με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και στους χώρους εργασίας που αποτελούν 

σημαντικούς τομείς παρέμβασης στην πρόληψη του καρκίνου. 

Έτσι στους χώρους εργασίας επιβάλλεται όλοι να ενθαρρυνθούν για να εφαρμοστούν μέτρα 

που θα παρακινούν και θα διατηρούν υγιείς συνήθειες στην καθημερινή ζωή καθενός από 

εμάς, αναλαμβάνοντας δράσεις με κινητοποίηση κοινωνικών δικτύων αφήνοντας πίσω 

λανθασμένες αντιλήψεις για να προλάβουμε τον καρκίνο. 


