
NO TIME
TO LOSE

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΛΕΜΗ ΖΩΝΗ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

666.000 ΝΕΚΡΟΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ



Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ 666.000 ΑΤΟΜΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ.

666.000 ΝΕΚΡΟΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ*
ΟΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

Ο καρκίνος μπορεί να 

προκληθεί από τον 

αμίαντο, τις αναθυμιάσεις 

πετρελαίου ντίζελ, τη 

σκόνη πυριτίου, την ηλιακή 

ακτινοβολία και πολλά 

ακόμη

Ο καρκίνος σκοτώνει εργαζόμενους αργά και αθόρυβα σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Ο καρκίνος που προκαλείται από έκθεση στον εργασιακό 
χώρο ευθύνεται για πολύ περισσότερους θανάτους από τα 
εργατικά ατυχήματα.

Οι καρκινογόνες ουσίες στις οποίες εκτίθενται οι άνθρωποι στο χώρο εργασίας αποτελούν 
μία από τις σημαντικότερες αιτίες καρκίνου με δυνατότητα πρόληψης στους ενήλικες. 
Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταγράφονται σχεδόν 14.000 νέα περιστατικά 
καρκίνου το χρόνο – 4.000 οφείλονται στον αμίαντο και 10.000 συνδέονται με έκθεση 
σε διάφορα υλικά, από τη σκόνη πυριτίου έως τις αναθυμιάσεις πετρελαίου ντίζελ. 
Εκατομμύρια άντρες και γυναίκες, από υδραυλικούς και δασκάλους έως εργάτες 
οδοποιίας, κινδυνεύουν να νοσήσουν από καρκίνο των πνευμόνων, του δέρματος ή 
της ουροδόχου κύστης εξαιτίας της δουλειάς τους, ενώ χιλιάδες θα πεθάνουν τελικά 
από την ίδια αιτία.

Πολλοί εργοδότες και εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τις συνέπειες της έκθεσης σε καρκινογόνες 
ουσίες. Πολλοί επίσης δεν γνωρίζουν πώς να τις αντιμετωπίσουν. Η καμπάνια μας No Time to Lose 
(Καθόλου χρόνος για χάσιμο) αποσκοπεί στη διάδοση της κατανόησης των αιτιών του επαγγελματικού καρκίνου και 
στην παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις ώστε να αναλάβουν δράση.

Μάθετε περισσότερα και αποκτήστε πρόσβαση σε δωρεάν πόρους στη διεύθυνση www.notimetolose.org.uk
Παρακολουθήστε την καμπάνια στη διεύθυνση twitter.com/_NTTL

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

NO TIME
TO LOSE

Institution of Occupational Safety and Health (Ίδρυμα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας)
www.iosh.co.uk
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*Εκτίμηση 666.000 θανάτων ετησίως από καρκίνο σχετιζόμενο με την εργασία: "Roles of occupational safety and health organisations in global and regional prevention strategies", 
Takala et al., International Commission on Occupational Health (Διεθνής Επιτροπή Επαγγελματικής Υγείας), 2009, 
https://osha.europa.eu/en/press/articles/osh_org_prevention_strat


