
 
Αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των
εργαζομένων από καρκινογόνες ουσίες
 

Ο καρκίνος συνδέεται με πάνω από το ήμισυ των θανάτων που σχετίζονται με την
εργασία στην EE. Οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν νέους κανόνες για τη μείωση των
καρκινογόνων ουσιών  στην εργασία.
 
Για να μειωθεί περαιτέρω ο κίνδυνος να εκτεθούν οι εργαζόμενοι σε επιβλαβείς για την
υγεία τους ουσίες, στις 17 Φεβρουαρίου 2022 οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της
επικαιροποίησης των κανόνων της ΕΕ για τον περιορισμό των επιβλαβών ουσιών στο
χώρο εργασίας. Οι νέοι κανόνες θα διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις
καρκινογόνα ή μεταλλαξιογόνα στην εργασία ώστε να συμπεριλάβουν ουσίες επιβλαβείς
για την αναπαραγωγική υγεία. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220210IPR23021/karkinogones-ousies-stin-ergasia-to-ek-egkrinei-austiroterous-kanones-stin-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220210IPR23021/karkinogones-ousies-stin-ergasia-to-ek-egkrinei-austiroterous-kanones-stin-ee


Οι αναθεωρημένοι κανόνες προβλέπουν όρια επαγγελματικής έκθεσης για τις ενώσεις
ακρυλονιτριλίου και νικελίου, ενώ αναθεωρούν προς τα κάτω τα ανώτατα όρια για το
βενζόλιο. Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να συμπεριλάβουν ως προϋπόθεση την
κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για τον χειρισμό
επικίνδυνων φαρμάκων. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νομοθετικές
προτάσεις σχετικά με τις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης για 25 ουσίες ή ομάδες
ουσιών πριν από το τέλος του 2022.
 
Διαβάστε περισσότερα για το πώς η ΕΕ καταπολεμά τον καρκίνο και προτεινόμενες
βελτιώσεις για το μέλλον. 
 
Το 2017, κατά την πρώτη τροποποίηση της οδηγίας του 2004 για τον περιορισμό των
βλαβερών ουσιών στους χώρους εργασίας, οι ευρωβουλευτές έθεσαν όρια έκθεσης σε
11 επιπλέον καρκινογόνες ουσίες
 
Το 2018, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη δεύτερη τροποποίηση, περιλαμβάνοντας όρια
έκθεσηςσε 8 επιπλέον καρκινογόνες ουσίες, είτε κατά τον χειρισμό είτε κατά την
εισπνοή τους. Οι ουσίες ήταν τα καυσαέρια από μηχανές ντίζελ και τα χρησιμοποιημένα
λάδια μηχανής.
 
Το 2019, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν την τρίτη επανεξέταση της οδηγίας του 2004 για
την εξάλειψη και περαιτέρω μείωση των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων
παραγόντων στον χώρο εργασίας. Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται ευρέως σε τομείς
όπως η παραγωγή καδμίου και η διύλιση, η κατασκευή συσσωρευτών νικελίου-καδμίου, η
μηχανική γαλβανοπλαστική, η εξαγωγή ψευδαργύρου και χαλκού, τα χυτήρια, το γυαλί,
τα εργαστήρια, τα ηλεκτρονικά είδη, τα χημικά προϊόντα, οι κατασκευές, η υγειονομική
περίθαλψη, οι πλαστικές ύλες και η ανακύκλωση.
 

Βίντεο
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-
CARC_ev
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Καλύτερη προστασία από τον αμίαντο  
Κάθε χρόνο 30.000 με 90.000 άνθρωποι πεθαίνουν λόγω έκθεσής τους στον αμίαντο
στην ΕΕ. Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2021, το ΕΚ ζήτησε τη
θέσπιση ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αφαίρεση του αμίαντου και την βελτίωση των
υφιστάμενων κανόνων, με σκοπό την καλύτερη προστασία των εργαζομένων που
εκτίθενται σε κίνδυνο. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να μειώσουν το όριο έκθεσης από
0,1 ίνες/cm3 σε 0.001 ίνες/cm3 και να διασφαλίσουν τον υποχρεωτικό έλεγχο και την
απομάκρυνση του αμίαντου πριν από την έναρξη των ανακαινίσεων. Θέλουν, επίσης, να
αναγνωριστούν όλες οι ασθένειες που συνδέονται με την εργασία έτσι ώστε τα θύματα
να λαμβάνουν επαρκή αποζημίωση.
 
Ο καρκίνος στον χώρο εργασίας 
Ο καρκίνος συνιστά την πρώτη αιτία θανάτων που σχετίζονται με την εργασία την ΕΕ.
Κάθε χρόνο
 
, το 52% των θανάτων μπορεί να συνδεθεί με καρκίνο, το 24% με ασθένειες του
κυκλοφορικού, το 22% με άλλες ασθένειες και το 6% με αναπνευστικές νόσους2% σε
τραυματισμούς. Στους συνηθέστερους τύπους καρκίνου που σχετίζονται με την εργασία
περιλαμβάνονται ο καρκίνος των πνευμόνων, το μεσοθηλίωμα (που προκαλείται από την
έκθεση σε σωματίδια αμιάντου) και ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης.
 
Οι κλάδοι που πλήττονται ιδιαίτερα είναι ο οικοδομικός τομέας, ο κλάδος παραγωγής
χημικών προϊόντων, τροφίμων και υφασμάτων, οι αυτοβιομηχανίες, οι βιομηχανίες
επίπλων και ξυλείας αλλά και ο κλάδος της υγείας.
 

Καρκονογόνα και μεταλλαξιογόνα
•
Χημικοί παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο ή γενετικές μεταλλάξεις

Βίντεο
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules

Άρθρο

EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

3 I 4

https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211014IPR14932/protect-workers-from-asbestos-more-robustly
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211014IPR14932/protect-workers-from-asbestos-more-robustly
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1691
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules


Μάθετε πώς η ΕΕ βελτιώνει τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων 
και τι κάνει η ΕΕ για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.
 
Μάθετε πώς το ΕΚ καταπολεμά τον καρκίνο
Καρκίνος του μαστού: 90.000 γυναίκες χάνουν τη ζωή του στην ΕΕ κάθε χρόνο
Γλυφοσάτη: Πρώτα η υγεία των πολιτών, λέει το ΕΚ
 Τσιγάρα: νέοι περιορισμοί στα πακέτα

Μάθετε περισσότερα
Φάκελος διαδικασίας (τέταρτη επανεξέταση)
Ενημερωτικό δελτίο: Περιορισμός στην έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους
παράγοντες κατά την εργασία
Φάκελος διαδικασίας (προστασία εργαζομένων από τον αμίαντο)
Υπηρεσία έρευνας του ΕΚ : Προστατεύοντας τους εργαζόμενους από τον αμίαντο
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190506STO44344/pos-i-ee-veltionei-ta-dikaiomata-kai-tis-sunthikes-ergasias-ton-ergazomenon
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/oi-politikes-ugeias-tis-ee/20190705STO56307/ti-kanei-i-ee-gia-ti-veltiosi-tis-dimosias-ugeias
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20171012STO85937/karkinos-tou-mastou-90-000-gunaikes-chanoun-ti-zoi-tou-stin-ee-kathe-chrono
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20171124STO88814/glufosati-prota-i-ugeia-ton-politon-leei-to-ek
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20160518STO27901/tsigara-neoi-periorismoi-sta-paketa
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2182(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_IDA%282021%29662655

