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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Βιβλιοθήκη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης ,
αναπτύσσει σειρά θεματικών δελτίων με τίτλο : Τεκμηρίωση ΥΑΕ, με στόχο τη
βιβλιογραφική ενημέρωση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.
Το παρόν βιβλιογραφικό θεματικό δελτίο είναι το δέκατο πέμπτο στη σειρά αυτή
και περιλαμβάνει όλες τις μονογραφίες και τα άρθρα που αφορούν την
επαγγελματική εξουθένωση και αποτελούν μέρος της συλλογής της Βιβλιοθήκης
του Κέντρου Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης του ΕΛΙΝΥΑΕ. Το δελτίο αυτό
υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοθέση του ΕΛΙΝΥΑΕ
http://www.elinyae.gr
Η συλλογή, επεξεργασία και επιμέλεια του υλικού έγινε
βιβλιοθηκονόμους Φανή Θωμαδάκη και Κωνσταντίνα Καψάλη.

από

τις

Αθήνα, 2010
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Τηλ.: 210-8200151, 210-8200152 – Fax : 210-8200222 – e-mail : library@elinyae.gr
Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική, γι’αυτό παρέχεται στους χρήστες δυνατότητα
φωτοαντιγράφησης.
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