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Περίπου 54.000 εργαζόμενοι στην ΕΕ εκτιμάται ότι είναι δυνητικά εκτεθειμένοι σε ακρυλαμίδιο. 
Η επαγγελματική έκθεση στο ακρυλαμίδιο είναι κατά κύριο λόγο από την επαφή με το στερεό 
μονομερές και την εισπνοή σκόνης και ατμού κατά τη διάρκεια της παραγωγής ακρυλαμιδίου και 
πολυακρυλαμιδίου. Η έκθεση αυξάνει τον κίνδυνο για διάφορους τύπους καρκίνου (ταξινομημένο 
ως ομάδα 2Α από το IARC, δηλαδή πιθανά καρκινογόνα για τον άνθρωπο). Στο σώμα, το ακρυλαμίδιο 
μετατρέπεται σε μια ένωση που ονομάζεται γλυκιδαμίδιο, η οποία προκαλεί μεταλλάξεις και βλάβες 
στο DNA. Τα υψηλά επίπεδα επαγγελματικής έκθεσης ακρυλαμιδίου μπορούν επίσης να προκαλέσουν 
νευρολογική βλάβη. Ωστόσο, οι μελέτες επαγγελματικής έκθεσης είναι επί του παρόντος 
περιορισμένες και ασαφείς.

Που υπάρχει κίνδυνος

Οι εργαζόμενοι στον τομέα του χαρτιού και του 
χαρτοπολτού, της κατασκευής, του χυτηρίου, της 
γεώτρησης πετρελαίου, της κλωστοϋφαντουργίας, των 
καλλυντικών, της μεταποίησης τροφίμων, των πλαστικών, 
των εξορυκτικών βιομηχανιών και της γεωργικής 
βιομηχανίας ενδεχομένως εκτίθενται σε ακρυλαμίδιο

Περισσότερα για την ουσία

Το ακρυλαμίδιο είναι ένα ακόρεστο αμίδιο που 
υπάρχει ως λευκό, άοσμο κρυσταλλικό στερεό σε 
θερμοκρασία δωματίου. Χρησιμοποιείται κυρίως για 
την παρασκευή ουσιών που ονομάζονται συμπολυμερή 
πολυακρυλαμιδίου και ακρυλαμιδίου, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται σε πολλές βιομηχανικές διεργασίες, 
όπως η παραγωγή χαρτιού, βαφών και πλαστικών, καθώς 
και στη διαχείριση του πόσιμου νερού και των υδατικών 
λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων.

Πως επηρεάζεστε από την έκθεση στην ουσία 

Η παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση μέσω 
οποιασδήποτε οδού μπορεί να προκαλέσει μυϊκή 
αδυναμία, έλλειψη συντονισμού κινήσεων, δερματικά 
εξανθήματα, υπερβολική εφίδρωση χεριών και ποδιών, 
κρύα χέρια, απολέπιση του δέρματος, μούδιασμα, 
ανώμαλες αισθήσεις του δέρματος ή των μυών, 
κόπωση και να προκαλέσουν βλάβη στο κεντρικό και 
περιφερικό νευρικό σύστημα. Η παρατεταμένη έκθεση 
σε ακρυλαμίδιο, σε βάθος χρόνου, μπορεί να προκαλέσει 
διάφορους τύπους καρκίνου μέσω βλάβης του DNA.
Η λανθάνουσα περίοδος μεταξύ της έκθεσης και της 
εμφάνισης του καρκίνου κυμαίνεται από 4 έως 16 έτη

Τι μπορείτε να κάνετε 

Πραγματοποιήστε συνεχόμενα τις κατάλληλες για την 
έκθεση μετρήσεις, έτσι ώστε να είναι γνωστό πότε πρέπει 
να γίνονται ενέργειες. Διερευνήστε εάν οι εργαζόμενοι 
αναφέρουν πρώιμα συμπτώματα. Οι εργαζόμενοι πρέπει 
να γνωρίζουν τις επιπτώσεις της έκθεσης του στην ουσία.
Η καλύτερη λύση είναι να ελεγχθεί η έκθεση, 

για παράδειγμα αποφεύγοντας την επαφή με το δέρμα 
και την εισπνοή. Ιδανικά αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη 
κλειστών συστημάτων για το χειρισμό του μονομερούς 
ακρυλαμιδίου. Εάν είναι δυνατόν, πρέπει να αποφεύγεται 
ο χειρισμός του μονομερούς σε περιορισμένο χώρο. 
Οι εργαζόμενοι που χειρίζονται αυτόν τον παράγοντα, 
πρέπει να φορούν μακριά γάντια από πολυβινύλιο 
και φόρμες εργασίας που πλένονται. Εγκαταστήστε 
τα κατάλληλα συστήματα εξαερισμού. Η κατανάλωση 
φαγητού στο χώρο εργασίας θα πρέπει να απαγορεύεται. 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένονται διεξοδικά στο 
τέλος κάθε βάρδιας και μετά από τυχόν ακούσια 
έκθεση. Τα μέσα ατομικής προστασίας θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο ως έσχατη λύση, αφού εισαχθούν 
οι πιθανές τεχνικές λύσεις.
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