
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ  
ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ
Ο αμίαντος ταξινομείται ως καρκινογόνος ουσία της κατηγορίας 1 από τον Διεθνή Οργανισμό για την Έρευνα του 
Καρκίνου (IARC), δηλαδή θεωρείται επιβεβαιωμένη αιτία καρκίνου για τον άνθρωπο. Η εισπνοή ινών αμιάντου 
μπορεί να προκαλέσει χρόνιες πνευμονοπάθειες, όπως καρκίνο του πνεύμονα, μεσοθηλίωμα, καρκίνο του 
κατώτερου πεπτικού σωλήνα και αμιάντωση (σοβαρή κατάσταση δημιουργίας ουλών στον πνεύμονα, η οποία 
προκαλεί προοδευτική δυσχέρεια στην αναπνοή). Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου το 
ήμισυ του συνόλου των θανάτων που οφείλονται στον επαγγελματικό καρκίνο προκαλούνται από τον αμίαντο.

Που υπάρχει κίνδυνος

Ο κίνδυνος μπορεί να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση 
εργασιών επισκευής των φρένων ή του συμπλέκτη, 
κατά τις ανακαινίσεις ή κατεδαφίσεις κτηρίων ή πλοίων, 
αλλά  και κατά τον καθαρισμό που γίνεται σε αυτές τις 
δραστηριότητες. Συνεπώς, οι κύριοι χώροι εργασίας 
στους οποίους πραγματοποιείται η έκθεση είναι τα 
ναυπηγεία και οι κατασκευαστικές βιομηχανίες. Οι 
εργαζόμενοι που εκτίθενται, μπορεί να απασχολούνται 
στην ανακαίνιση κατοικιών, στην τοποθέτηση ή 
ανακαίνιση δαπέδων, στέγης  ή  να είναι μηχανουργοί 
σε βιομηχανίες. Άλλα επαγγέλματα σε κίνδυνο είναι 
κάποιες θέσεις εργασίας στη ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη, οι πυροσβέστες και οι εργαζόμενοι στις μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες για την ουσία

Ο αμίαντος είναι μια φυσική ορυκτή ίνα, η οποία 
χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε κτήρια και οικοδομικά υλικά, 
μηχανήματα, μεταφορικά οχήματα και καταναλωτικά 
προϊόντα (πριν ανακαλυφθούν οι επικίνδυνες επιπτώσεις 
στην υγεία). Αμίαντος είναι ο συλλογικός όρος που 
χρησιμοποιείται για φυσικά πυριτικά ορυκτά με 
κρυσταλλική δομή και ινώδη χαρακτήρα. Οι μεμονωμένες 
ίνες αμιάντου δεν είναι ορατές και δεν μπορούν να 
γίνουν αντιληπτές με την όσφρηση. Οι ίνες αμιάντου 

απελευθερώνονται στον αέρα κατά τη διάρκεια 
δραστηριοτήτων με υλικά που περιέχουν αμίαντο.
Στη συνέχεια, αυτές οι ίνες μπορεί να εισπνευστούν 
χωρίς να γίνουν αντιληπτές και να παγιδευτούν στους 
πνεύμονες ή να ενσωματωθούν στο πεπτικό σύστημα. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει  κάθε χρήση 
αμιάντου καθώς και την εξαγωγή, την παραγωγή και την 
επεξεργασία προϊόντων αυτού.

Πως επηρεάζεστε από την έκθεση στην ουσία ?

Κατά τη διάρκεια πολλών ετών, ίνες αμιάντου που 
εισπνέονται ή απορροφώνται, μπορούν να προκαλέσουν 
γενετικές αλλαγές οι οποίες ενδεχομένως να οδηγήσουν 
στην εμφάνιση καρκίνου, και πιο συγκεκριμένα 
μεσοθηλιώματος σε περίπτωση τέτοιας έκθεσης. 
Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής 
(κάπνισμα, χρόνιο στρες, κακές διατροφικές συνήθειες 
και κακή φυσική κατάσταση) μπορεί να επηρεάσουν τον 
κίνδυνο ενός ατόμου για την ανάπτυξη καρκίνου μετά 
από έκθεση σε υλικά αμιάντου. Τα πρώιμα συμπτώματα 
του καρκίνου που σχετίζεται με τον αμίαντο μπορεί 
να είναι δύσπνοια, βήχας, θωρακικός πόνος, πεπτικά 
προβλήματα και ναυτία.
Η λανθάνουσα περίοδος μεταξύ της έκθεσης στον 
αμίαντο και της εμφάνισης νόσου κυμαίνεται από 15 
έως 50 έτη, ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου και τους 
παράγοντες του τρόπου ζωής του εργαζόμενου.

Τι μπορείτε να κάνετε

Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες για την έκθεση 
μετρήσεις στο εργασιακό σας περιβάλλον και 
ακολουθήστε αυστηρά τους ισχύοντες κανονισμούς. 
Ενημερώστε τους εργαζομένους σχετικά με τους 
κινδύνους και τα προληπτικά μέτρα.  Διερευνήστε εάν 
η εργασία που πραγματοποιείται θα δημιουργήσει 
αερομεταφερόμενες ίνες αμιάντου.
Η καλύτερη λύση είναι να ελεγχθεί η έκθεση με 
εξάλειψη ή υποκατάσταση, όπως για παράδειγμα με την 
προσπάθεια για το σχεδιασμό της εργασίας χωρίς να 
διαταραχθεί οποιοδήποτε υλικό που περιέχει αμίαντο. 
Εάν αναμένεται να διαταραχθούν τα υλικά, βεβαιωθείτε 
ότι χρησιμοποιείται ο κατάλληλος εξοπλισμός και οι 
κατάλληλες τεχνικές για την εργασία από εκπαιδευμένους 
εργαζόμενους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η 
έκθεση και να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του 
ελέγχου της έκθεσης. Βεβαιωθείτε ότι ο αναπνευστικός 
εξοπλισμός, η στολή εργασίας και το σύνολο των μέσων 
ατομικής προστασίας είναι τα κατάλληλα. Τα άτομα με 
ιστορικό έκθεσης σε αμίαντο θα πρέπει να υποβάλλονται 
σε τακτικό ιατρικό έλεγχο και να είναι σε εγρήγορση  για 
τυχόν πρώιμα συμπτώματα.

Πηγές: OSHA, EU-OSHA, IARC, HSE
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