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Ε Ι Σ Α Γ ΩΓΗ
Το 1992 υπήρξε έτος σταθμός για την πορεία της επαγγελματικής υγείας και
ασφάλειας στη χώρα μας.
Η ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), ώριμος καρπός του κοινωνικού διαλόγου που αναπτύχθηκε μεταξύ των κορυφαίων εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων: ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, αποτέλεσε μια καινοτόμο πρωτοβουλία, η οποία αποβλέπει στην
επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής για την
υγεία και ασφάλεια της εργασίας.
Όλα αυτά τα χρόνια το επιστημονικό δυναμικό του Ινστιτούτου, πολλές φορές σε συνεργασία με έγκριτους ειδικούς επιστήμονες, πραγματοποίησε σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών και μελετών, των οποίων τα αποτελέσματα εξεδόθησαν σε έντυπη μορφή με την οικονομική συνδρομή των πόρων
του Β΄ και του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Η εκδοτική αυτή δραστηριότητα απέβλεπε, τόσο στην επιστημονική τεκμηρίωση θεμάτων σχετικών με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, όσο και
την ευρύτερη ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων.
Κλαδικές μελέτες, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλία, cds αποτελούν το υλικό
που αναπτύχθηκε με σκοπό την προαγωγή μιας παιδείας πρόληψης μεταξύ εργοδοτών εργαζομένων αλλά και της κοινωνίας.
Με τον κατάλογο αυτόν παρουσιάζονται με φθίνουσα χρονολογική σειρά,
μαζί με θεματικό ευρετήριο, όλες οι εκδόσεις του Ινστιτούτου από την ίδρυσή
του μέχρι σήμερα. Στόχος του καταλόγου είναι να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο για όσους ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
όπως είναι οι τεχνικοί ασφάλειας, οι ιατροί εργασίας, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι
και οι εργοδότες, ακόμη και οι μαθητές.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέβαλαν στη δημιουργία του ως άνω υλικού, μέσω του οποίου τεκμηριώνεται
επιστημονικά η αναγκαιότητα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας ως συστατικού στοιχείου μιας Πολιτείας που πραγματικά ενδιαφέρεται για τους πολίτες
της.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δραπανιώτης
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ
1. Αλκοόλ
• Αλκοόλ - γνωρίζεις τα όρια σου; (Φ)............................................................................................70
2. Αρτοποιεία
• Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε αρτοποιεία (DVD)
81
• Υγεία και Ασφάλεια στον κλάδο των αρτοποιείων και ζαχαροπλαστείων (Φ) ............................6 8
3. Βιολογικοί Καθαρισμοί
• Εκτίμηση και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών
λυμάτων (Βιολογικών Καθαρισμών) (Μ) ....................................................................................3 2
• Υγεία και ασφάλεια στην εργασία στους βιολογικούς καθαρισμούς. Μέτρα για την πρόληψη των
επαγγελματικών κινδύνων (Φ) ....................................................................................................6 7
4. Βιολογικοί παράγοντες
• 1996 Οριακές τιμές (TLVs®) Χημικών Ουσιών και Φυσικών Παραγόντων και Δείκτες Βιολογικής
Έκθεσης (BEIs®) (Β) ......................................................................................................................6 1
• Η νόσος των λεγεωναρίων (Φ) ....................................................................................................7 1
• Ο βιολογικός κίνδυνος στο νοσοκομειακό περιβάλλον (Β) ........................................................4 0
• Συντήρηση τροφίμων σε συνθήκες προσωρινής διαβίωσης (Φ) ................................................7 6
5. Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ)
• Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (Β)............................................................................1 8
• Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης: μεθοδολογικός & πληροφοριακός οδηγός (Β) ......5 3
• Η υγεία και η ασφάλεια της εργασίας ως εργαλείο πρόληψης βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης
έκτασης (Μ) ..................................................................................................................................1 6
• Προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική δραστηριότητα - Πρόληψη βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (Β) ......................................................................................................5 8
6. Γενικά θέματα ΥΑΕ
• e-δησεόγραμμα (Μηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο)..........................................................................7 7
• Αγγλοελληνικό - Ελληνοαγγλικό Λεξιλόγιο Όρων Βιομηχανικής Υγιεινής &
Ασφάλειας (2003) (Β) ..............................................................................................................50
• Αγγλοελληνικό - Ελληνοαγγλικό Λεξιλόγιο Όρων Βιομηχανικής Υγιεινής &
Ασφάλειας (2008) (Β) ..............................................................................................................29
• Ανάλυση επικινδυνότητας στη Βιομηχανία (Β) ............................................................................6 2
• Από την αρχή με ασφάλεια (Β) ....................................................................................................4 6
• Ασφάλεια και υγεία κατά την εργασία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Β) ................................6 6
• Βιβλιοθήκη ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Φ)........................................................................................................7 4
• Εκπαιδευτικό πακέτο για τεχνικούς ασφάλειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων (CD ROM)............78
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• ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (CD ROM) ................................................................................................................80
• ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Β' ΕΚΔΟΣΗ (CD ROM) ............................................................................................79
• Εργαλεία διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας και εργονομικών παραγόντων (Β)..........................20
• Έρευνα των συστημάτων πληροφοριών στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και
ασφάλειας (Β) ..............................................................................................................................59
• Θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας για επιχειρήσεις β΄ κατηγορίας
(αρθ. 2, Π.Δ. 294/1988) (Β) ..........................................................................................................30
• Θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας για επιχειρήσεις γ' κατηγορίας
(αρθ.2, Π.Δ. 294/1988) (Β) ..........................................................................................................39
• Μαζεύω τα σκουπίδια με ασφάλεια (Β) ......................................................................................47
• Μεθοδολογικός οδηγός για την εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου (Β) ......61
• Οδηγός για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Β)....................................................48
• Πολιτικές κάλυψης του επαγγελματικού κινδύνου στην Ε.Ε. και την Ελλάδα με έμφαση στα βαρέα και ανθυγιεινά (Β)..................................................................................................................28
• Συνέργεια (υπο)συστημάτων κοινωνικής πολιτικής: Το παράδειγμα των συνθηκών εργασίας (Β) ...... 52
• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υγεία και ασφάλεια της εργασίας.
Εκθέσεις περιόδου 1989-1994 (Β)................................................................................................59
• Υγεία και ασφάλεια στην εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης (Β)........................................40
• Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας (Τριμηνιαία περιοδική έκδοση) ..........................................77
7. Διοικητικές υπηρεσίες
• Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στις διοικητικές υπηρεσίες (Μ)..............19
• Υγεία και ασφάλεια στην εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης (Β)........................................40
8. Διύλιση πετρελαίου
• Κίνδυνοι πυρκαγιάς – εκρήξεων. Μέτρα προστασίας (Β) ............................................................1 7
• Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στον κλάδο προϊόντων διύλισης
πετρελαίου (Μ)…..........................................................................................................................16
9. Εκπαίδευση ΥΑΕ
• Αγωγή υγείας και περιβάλλοντος. Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες.
Το βιβλίο του εκπαιδευτικού (Β) ..................................................................................................54
• Αγωγή υγείας και περιβάλλοντος. Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες.
Το βιβλίο του μαθητή (Β) ............................................................................................................53
• Από την αρχή με ασφάλεια (Β) ....................................................................................................46
• Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων (CD ROM) ........................................78
• Εκπαιδευτικό πακέτο για τεχνικούς ασφάλειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων (CD ROM)............78
• Η κατάρτιση στους τομείς της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας:
έρευνα αναγκών κατάρτισης (Β) ..................................................................................................60
• Θόρυβος, αυτός ο άγνωστος (DVD) ............................................................................................81
• Κίνδυνοι πτώσης στις οικοδομές – Μέτρα πρόληψης (DVD) ......................................................82
• Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε
αρτοποιεία (DVD) ........................................................................................................................81
• Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε
κομμωτήρια (DVD) ......................................................................................................................82
• Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε
ξυλουργεία (DVD) ......................................................................................................................82
8

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

• Πρόληψη χημικού κινδύνου (DVD) ............................................................................................81
• Πρότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα για τεχνικούς ασφάλειας (Β) ............................................65
• Σχολική επαγγελματική εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία (DVD) ......81
10. Ελ.Ιν.Υ.Α.Ε.
• ELINYAE, 1995 (Β) ........................................................................................................................6 5
• Hellenic Institute for Occupational Health and Safety (ELINYAE), 2008 (Φ) ............................6 9
• HELLENIC INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY, 2003 (Β) ............................5 2
• Βιβλιοθήκη ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Φ)........................................................................................................7 4
• Εκδόσεις ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, Νομοθεσία 1997-2003 (CD ROM)............................................................7 9
• ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (CD ROM) ................................................................................................................8 0
• ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 1999 (Εκτενές) (Β) ....................................................................................................6 2
• ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 1999 (Συνοπτικό) (Β) ..............................................................................................6 2
• ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 1995 (Β) ..................................................................................................................6 5
• ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Β' ΕΚΔΟΣΗ (CD ROM) ............................................................................................7 9
• Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας – Παράρτημα Θεσσαλονίκης (Φ) ..............75
• Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας – Παράρτημα Ιωαννίνων (Φ) ........75
• Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας – Παράρτημα Τρίπολης (Φ) ............75
• Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας – Παράρτημα Θεσσαλίας (Φ)..........7 4
• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 2002 (Β) ..............................52
11. Επαγγελματικές ασθένειες
• Ανάπτυξη νέων μεθόδων βιολογικής παρακολούθησης των εργαζομένων με έκθεση σε
καρκινογόνους παράγοντες. Μηχανισμοί ανάπτυξης επαγγελματικών καρκίνων (Μ)................33
• Ατομικό Βιβλιάριο Επαγγελματικού Κινδύνου (άρθρο 4 § 14, Π.Δ. 17/1996) (Β) ......................6 3
• Μέθοδοι καταγραφής επαγγελματικών ασθενειών (Μ) ..............................................................2 8
• Μελέτη πρόληψης επαγγελματικών καρκίνων (Μ) ......................................................................3 2
• Οι ασθένειες των εργατών (Β) .....................................................................................................56
12. Επιπλοποιεία
• Υγεία και ασφάλεια στον κλάδο των ξυλουργείων και επιπλοποιείων (Φ) ................................6 7
13. Εργασιακό άγχος
• Εργασιακό περιβάλλον & ψυχικές επιπτώσεις (Οργανωτική - Βιομηχανική ψυχολογία.
Προσέγγιση από το χώρο της ιατρικής της εργασίας (Β)..............................................................50
• Πηγές εργασιακού στρες (Β) ........................................................................................................3 7
14. Εργατικά ατυχήματα
• Περιγραφική επιδημιολογία των εργατικών ατυχημάτων στον ελληνικό πληθυσμό κατά την περίοδο
1956-94 (Β) ..................................................................................................................................5 4
• Στατιστικές εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα (Β) ..................................................................6 3
• Το φαινόμενο του εργατικού ατυχήματος: μοντέλα ατυχημάτων, ανθρώπινο λάθος, αντίληψη κινδύνου (Β)......................................................................................................................................2 9
15. Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις
• Εργαλεία διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας και εργονομικών παραγόντων (Β)..........................2 0
• Η Ευρώπη καταπονείται (Β)..........................................................................................................5 5
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• Υγεία και ασφάλεια στην εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης (Β) .......................................40
16. Ζαχαροπλαστεία
• Υγεία και ασφάλεια στον κλάδο των αρτοποιείων και ζαχαροπλαστείων (Φ) ............................6 8
17. Ζωϊκή παραγωγή
• Διερεύνηση των επαγγελματικών ασθενειών σε εργαζόμενους στον τομέα ζωικής παραγωγής (Μ) ..........30
• Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο επεξεργασίας του κρέατος (Β) ..................5 7
18. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
• Αξιολόγηση και διαχείριση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για επαγγελματικά
εκτιθέμενους (Β) ..........................................................................................................................51
19. Ηλεκτροσυγκόλληση
• Κίνδυνοι για την υγεία από την ηλεκτροσυγκόλληση (Β)............................................................3 8
• Μέταλλα. Κατεργασία - συγκόλληση. Κίνδυνοι για την υγεία (Β)................................................2 5
20. Κλωστοϋφαντουργία
• Κλωστοϋφαντουργία (Μ) ............................................................................................................2 6
• Υγεία και ασφάλεια της εργασίας στην κλωστοϋφαντουργία (Β) ................................................4 1
21. Κομμωτήρια
• Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε κομμωτήρια (Β)..........17
• Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε
κομμωτήρια (DVD) ......................................................................................................................8 2
• Υγεία και ασφάλεια στον κλάδο των κομμωτηρίων (Φ) ..............................................................6 8
22. λατομεία – Μεταλλεία – ορυχεία
• Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε σχιστήρια και λατομεία μαρμάρου (Μ) ........................2 6
• Λατομεία και σχιστήρια μαρμάρου. Κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης (Β)..............................4 2
• Ορυχεία – Μεταλλεία (Μ) ............................................................................................................3 5
• Υγεία και ασφάλεια της εργασίας στα ορυχεία – μεταλλεία (Β) ..................................................4 1
23. λιμενικές εργασίες
• Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στις λιμενικές υπηρεσίες (Μ) ................1 8
• Υγεία και ασφάλεια σε εργασίες φορτοεκφόρτωσης σε λιμάνια (Β)............................................4 3
24. Μέταλλα
• Επαγγελματικός κίνδυνος στη βιομηχανία μετάλλου και μεταλλευτικών προϊόντων (Μ) ..........2 7
• Κίνδυνοι για την υγεία από την ηλεκτροσυγκόλληση (Β)............................................................3 8
• Μέταλλα. Κατεργασία - συγκόλληση. Κίνδυνοι για την υγεία (Β)................................................2 5
25. Μεταλλεία βλέπε λατομεία – Μεταλλεία – ορυχεία
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26. Μεταφορές
• Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων (CD ROM) ........................................7 8
• Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων (Β)....................................................4 7
• Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στις αστικές μεταφορές (Μ) ..................2 2
• Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των οδηγών των Αστικών Μέσων Μεταφοράς
(Φ) ................................................................................................................................................7 1
• Η σπονδυλική στήλη σε κίνδυνο. Οδηγοί δονούμενων οχημάτων. Μηχανήματα κατασκευών και
μεταφοράς αγαθών, αγροτικοί – δασικοί ελκυστήρες, εμπορικά οχήματα κ.λπ. (Β) ..................4 5
• Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (Μ) ..............................................................................3 6
• Μεταφορές επικίνδυνων φορτίων (Β) .........................................................................................39
27. νομοθεσία - νομολογία
• Ατομικό Βιβλιάριο Επαγγελματικού Κινδύνου (άρθρο 4 § 14, Π.Δ. 17/1996) (Β) ......................6 3
• Εγχειρίδιο νομοθεσίας υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Β) ................................................6 6
• Εκδόσεις ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, Νομοθεσία 1997-2003 (CD ROM) ..........................................................7 9
• ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (CD ROM) ................................................................................................................8 0
• ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Β' έκδοση (CD ROM) ..............................................................................................7 9
• Επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Φ) ....................................................................6 9
• Η τυποποίηση σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας (Β) ..............................................5 7
• Νομοθεσία (1861-2005) - Νομολογία (1955-2004) - Θέματα Υ.Α.Ε. (CD ROM) ..........................7 8
• Νομοθετικοί ορισμοί εννοιών και όρων σχετικών με την Υ.Α.Ε. (Β) ..........................................1 5
• Οδηγός για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών (Β) ........................................................................2 4
• Οδηγός νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος (Β) ..................................................5 8
• Οριακές τιμές έκθεσης χημικών παραγόντων 2007 (Ελληνική νομοθεσία, ACGIH, DFG) (Β) ....2 3
• Συλλογή νομολογίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας (Β) ..........................................6 4
• Χρονολογικός & θεματικός κατάλογος κανονιστικών διατάξεων για την υγεία &
την ασφάλεια στην εργασία & το περιβάλλον (1856-2008) (Β)....................................................23
• Χρονολογικός & θεματικός κατάλογος νομοθετημάτων σχετικών με την υγιεινή & ασφάλεια
στους χώρους εργασίας & το περιβάλλον (1861-2002) (Β)..........................................................51
28. νοσοκομεία
• Ελληνική και διεθνής εμπειρία εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Οδηγός για την εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου (Β) ..........................................................................................................................................34
• Έρευνα των συστημάτων πληροφοριών στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (Β) ......59
• Ο βιολογικός κίνδυνος στο νοσοκομειακό περιβάλλον (Β) ........................................................4 0
• Υγεία και ασφάλεια στους χώρους των νοσοκομείων (Μ) ..........................................................33
29. Ξενοδοχεία
• Εκτίμηση και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στον κλάδο των ξενοδοχείων (Μ)........2 7
• Κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων στον κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων (Φ) ................7 0
30. Ξυλουργεία
• Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους
σε ξυλουργεία (DVD)....................................................................................................................82
• Υγεία και Ασφάλεια στον κλάδο των ξυλουργείων και επιπλοποιείων (Φ) ................................6 7
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31. οικονομία ΥΑΕ
• Μικροοικονομική ανάλυση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
Εκτίμηση κόστους εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών (Μ) ..................................................31
• Οικονομία της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας (Β) ..........................................................2 1
32. ορυχεία βλέπε λατομεία –Μεταλλεία –ορυχεία
33. Περιορισμένοι χώροι
• Δουλεύοντας σε περιορισμένους χώρους (Β) ..............................................................................2 1
34. Περιβάλλον
• Αγωγή υγείας και περιβάλλοντος. Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες.
Το βιβλίο του εκπαιδευτικού (Β) ..................................................................................................54
• Αγωγή υγείας και περιβάλλοντος. Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες.
Το βιβλίο του μαθητή (Β) ............................................................................................................53
• Οδηγός νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος (Β) ..................................................5 8
• Προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική δραστηριότητα - Πρόληψη βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (Β) ......................................................................................................5 8
• Χρονολογικός & θεματικός κατάλογος κανονιστικών διατάξεων για την υγεία & την ασφάλεια
στην εργασία & το περιβάλλον (1856-2008) (Β) ..........................................................................2 3
• Χρονολογικός & θεματικός κατάλογος νομοθετημάτων σχετικών με την υγιεινή & ασφάλεια στους
χώρους εργασίας & το περιβάλλον (1861-2002) (Β) ....................................................................5 1
35. Πλαστικά
• Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στη βιομηχανία διαμόρφωσης
πλαστικών (Μ)..............................................................................................................................3 6
36. Πυρασφάλεια
• Ασφάλεια στη χρήση εκρηκτικών υλών στα τεχνικά έργα. Επιφανειακές, υπόγειες & υποβρύχιες
εκρήξεις (Β) ..................................................................................................................................56
• Κίνδυνοι πυρκαγιάς – εκρήξεων. Μέτρα προστασίας (Β) ............................................................17
37. ςεισμοί
• Ανάπτυξη οδηγιών για την ασφαλέστερη αντιμετώπιση σεισμικών κινδύνων σε εργοστασιακούς
χώρους (Μ) ..................................................................................................................................25
38. ςήμανση
• Σήμανση ασφάλειας και υγείας (Β) ..............................................................................................42
39. ςτατιστική
• Περιγραφική επιδημιολογία των εργατικών ατυχημάτων στον ελληνικό πληθυσμό κατά την περίοδο 1956-94 (Β) ........................................................................................................................54
• Στατιστικές εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα (Β) ..................................................................63
40. ςυνέδρια Υ.Α.Ε.
• Επαγγελματικοί κίνδυνοι για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας: προκλήσεις για την
πρόληψη (Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου της ISSA) (CD ROM) ........................................79
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• Επαγγελματικοί κίνδυνοι για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας: προκλήσεις για την
πρόληψη (Περιλήψεις Διεθνούς Συνεδρίου της ISSA) (Β)............................................................34
• Εργαλεία για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τομέα της υγείας στην εργασία.
Τα παράδειγμα του χημικού κινδύνου (Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου της Επιτροπής Έρευνας της ISSA) (Β) ..........................................................................................................................49
• Εργαλεία για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τομέα της υγείας στην εργασία. Τα
παράδειγμα του χημικού κινδύνου (Περιλήψεις 8ου Διεθνούς Συνεδρίου της Επιτροπής Έρευνας της ISSA) (Β) ..........................................................................................................................49
41. ταχυδρομικές Υπηρεσίες
• Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στις ταχυδρομικές υπηρεσίες (Μ) ........22
42. τεχνικά έργα
• Ασθένειες από αμίαντο (Φ) ..........................................................................................................74
• Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές (Β) ......................................................................................64
• Ασφάλεια στα εργοτάξια (Β) ........................................................................................................37
• Ασφάλεια στη χρήση εκρηκτικών υλών στα τεχνικά έργα. Επιφανειακές, υπόγειες & υποβρύχιες
εκρήξεις (Β) ..................................................................................................................................56
• Ασφάλεια στις ανυψωτικές διαδικασίες (Β)..................................................................................43
• Η σπονδυλική στήλη σε κίνδυνο. Οδηγοί δονούμενων οχημάτων. Μηχανήματα κατασκευών
και μεταφοράς αγαθών, αγροτικοί – δασικοί ελκυστήρες, εμπορικά οχήματα κ.λπ. (Β) ............45
• Κίνδυνοι πτώσης στις οικοδομές – Μέτρα πρόληψης (DVD) ......................................................82
• Τα χέρια σε κίνδυνο. Το σύνδρομο δόνησης χεριού-βραχίονα. Κομπρεσέρ, σφύρες θρυμματισμού, σπαστηροτριβείς, σφύρες ήλωσης, αλυσοπρίονα, κρουστικά κλειδιά κ.λπ. (Β) ..............46
• Τεχνικά Έργα: Βασικοί κίνδυνοι & μέτρα πρόληψης (Β) ..............................................................48
• Υγεία και ασφάλεια σε εργασίες διάνοιξης σηράγγων (Β) ..........................................................44
43. τηλεπικοινωνίες
• Eκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στις τηλεπικοινωνίες.
Τηλεφωνικά κέντρα (Μ) ..............................................................................................................19
• Υγεία και ασφάλεια στην εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης (Β)........................................4 0
• Υγεία και ασφάλεια της εργασίας σε τηλεφωνικά κέντρα (Β) ......................................................4 5
• Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε εργασίες συντήρησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας (Β)..........44
44. Φυσικό αέριο
• Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων στον τομέα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου (Μ) ........15
• Δουλεύοντας σε περιορισμένους χώρους (Β) ..............................................................................21
45. Φυσικοί παράγοντες
• 1996 Οριακές τιμές (TLVs®) Χημικών Ουσιών και Φυσικών Παραγόντων και Δείκτες Βιολογικής
Έκθεσης (BEIs®) (Β)......................................................................................................................61
• Αξιολόγηση και διαχείριση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για επαγγελματικά
εκτιθέμενους (Β) ..........................................................................................................................51
• Ασθένειες από αμίαντο (Φ) ..........................................................................................................74
• Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου σε έργα οδοποιίας (Μ) ..........................24
• Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των οδηγών των Αστικών Μέσων Μεταφοράς (Φ) ....................................................................................................................................71
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• Η σπονδυλική στήλη σε κίνδυνο. Οδηγοί δονούμενων οχημάτων. Μηχανήματα κατασκευών
και μεταφοράς αγαθών, αγροτικοί – δασικοί ελκυστήρες, εμπορικά οχήματα κ.λπ. (Β) ............45
• Θερμική καταπόνηση κατά το θέρος (Φ) ....................................................................................73
• Θόρυβος αυτός ο άγνωστος... (Φ) ..............................................................................................72
• Θόρυβος, αυτός ο άγνωστος (DVD) ............................................................................................81
• Ο θόρυβος στην εργασία. Φύση κίνδυνοι και προστασία (Β) ....................................................38
• Τα χέρια σε κίνδυνο. Το σύνδρομο δόνησης χεριού-βραχίονα. Κομπρεσέρ, σφύρες θρυμματισμού,
σπαστηροτριβείς, σφύρες ήλωσης, αλυσοπρίονα, κρουστικά κλειδιά κ.λπ. (Β) ........................4 6
• Το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου (Φ) ..................................................................................69
46. Χημικοί παράγοντες
• 1996 Οριακές τιμές (TLVs®) Χημικών Ουσιών και Φυσικών Παραγόντων και Δείκτες Βιολογικής
Έκθεσης (BEIs®) (Β)......................................................................................................................61
• Ανάπτυξη νέων μεθόδων βιολογικής παρακολούθησης των εργαζομένων με έκθεση σε
χημικούς βλαπτικούς παράγοντες (Μ) ........................................................................................31
• Ασθένειες από αμίαντο (Φ) ..........................................................................................................74
• Βιομηχανικά αέρια σε φιάλες (Φ) ................................................................................................73
• Βιομηχανικοί διαλύτες: Μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων (Φ) ..............76
• Γυναίκα και διαλύτες. Γονιμότητα, εγκυμοσύνη και κίνδυνοι για την υγεία (Φ) ........................72
• Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στη βιομηχανία διαμόρφωσης
πλαστικών (Μ)..............................................................................................................................36
• Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στη βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων (Μ) ......35
• Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (Μ) .............................................................................36
• Μεταφορές επικίνδυνων φορτίων (Β) .........................................................................................39
• Μόλυβδος και εργασία (Β) ...........................................................................................................60
• Οριακές τιμές έκθεσης χημικών παραγόντων 2007 (Ελληνική νομοθεσία, ACGIH, DFG) (Β) ........23
• Πρόληψη χημικού κινδύνου (DVD) ............................................................................................81
47. Χρώματα
• Γυναίκα και διαλύτες. Γονιμότητα, εγκυμοσύνη και κίνδυνοι για την υγεία (Φ) ........................72
• Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στη βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων (Μ) ........35
48. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες
• Εργασιακό περιβάλλον & ψυχικές επιπτώσεις (Οργανωτική - Βιομηχανική ψυχολογία).
Προσέγγιση από το χώρο της ιατρικής της εργασίας (Β)..............................................................50
• Πηγές εργασιακού στρες (Β) ........................................................................................................37

ΠΕΡΙΟΔΙΚEΣ ΕΚΔOΣΕΙΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
• e-δησεόγραμμα (Μηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο)..........................................................................77
• Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας (Τριμηνιαία περιοδική έκδοση) ..........................................77
ςημείωση:
Όπου (Β): Βιβλίο ή βιβλιάριο
(Μ): Μελέτη
(Φ): Φυλλάδιο
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ΒΙΒΛΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ

νομοθετικοί ορισμοί εννοιών και όρων σχετικών με την Υ.Α.Ε.
ΕΛ¢«£¤¬
ΙΝ®£®¬¯®¬
Υ£ £«¢¤£
Α¦ £®¢
Ε£

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από τον
κρατικό προϋπολογισµό κατά 71,42%
το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και 25% από το Ελληνικό
∆ηµόσιο και κατά 28,58% από πόρους
ÏËÔ £«¯  ¤

Νοµοθετικοί Ορισµοί Εννοιών και Όρων
σχετικών µε την Υ.Α.Ε.

ςυλλογή: Δαΐκου Αφροδίτη
ςελίδες: 208
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-6818-16-5

Σύνταξη:
Αφροδίτη ∆αΐκου


Αθήνα 2008

Η έκδοση αυτή σκοπό έχει να συγκεντρώσει τους βασικούς όρους βιομηχανικής υγιεινής και
ασφάλειας και τους αντίστοιχους ορισμούς τους, χρησιμοποιώντας ως πηγή την ελληνική νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό φιλοδοξεί να διευκολύνει το διάλογο ειδικών και μη και να συμβάλει στην αξιοπιστία των επιχειρημάτων και των κειμένων που χρησιμοποιούν τους σχετικούς
όρους.

Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων στον τομέα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου
(Mελέτη)
ςυντονίστρια της μελέτης: Γεωργιάδου Εύη, Χημικός Μηχανικός,
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 136
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-6818-15-8
Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα μελέτης για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της μεταφοράς – διανομής φυσικού αερίου.
Κατά τη διάρκεια της μελέτης πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα πεδίου
σε ελληνικές επιχειρήσεις μεταφοράς και διανομής φυσικού αέριου, που αφορούσε στην υποκειμενική εκτίμηση των εργαζομένων, την καταγραφή και την αξιολόγηση των κινδύνων για
την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας και τη διεξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών
προσδιορισμών βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος.
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Η υγεία και η ασφάλεια της εργασίας ως εργαλείο πρόληψης βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης
(Mελέτη)
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ςυντονίστρια της μελέτης: Γεωργιάδου Εύη, Χημικός Μηχανικός,
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 104
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-6818-14-1

Το ΕΛΙΝΥΑΕ εκπόνησε μελέτη για τη συνδυασμένη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ΥΑΕ
και εκείνης για τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Η μελέτη βασίστηκε σε βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα πεδίου (έγινε καταγραφή των προσεγγίσεων για το θέμα στην Ελλάδα και την Ευρώπη) που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκειά της. Ειδικά για τη χώρα
μας, η έρευνα πεδίου περιελάμβανε συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή της
νομοθεσίας, των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας της εργασίας των επιχειρήσεων που εντάσσονται στη νομοθεσία για τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης, καθώς και εμπλεκόμενων ερευνητικών φορέων.
Η έκδοση παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης.

Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στον κλάδο προϊόντων διύλισης πετρελαίου
(Mελέτη)
ςυντονίστρια της μελέτης: Γεωργιάδου Εύη, Χημικός Μηχανικός, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 384
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-6818-13-4

Η μελέτη αποτελεί μια πρώτη καταγραφή των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των
εργαζόμενων στα διυλιστήρια. Η έκδοση περιλαμβάνει μια συνοπτική περιγραφή των παραγωγικών διαδικασιών της βιομηχανίας διύλισης πετρελαίου, περιγραφή των δυνητικών κινδύνων για την ΥΑΕ και συνοπτική αναφορά στα απαραίτητα μέτρα πρόληψης των κινδύνων
αυτών. Παρουσιάζονται στοιχεία από τη βιβλιογραφία για τα ατυχήματα, τη νοσηρότητα και
τη θνησιμότητα των εργαζομένων στα διυλιστήρια και τα αποτελέσματα από την έρευνα πεδίου.
Αναλύονται ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν στους κινδύνους από χημικούς παράγοντες. Στο
παράρτημα δίνονται ενδεικτικές λίστες ελέγχου που αφορούν στα θέματα ασφάλειας στα διυλιστήρια. Περιλαμβάνεται πλούσια βιβλιογραφία.
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Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε
κομμωτήρια
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ςυγγραφείς: Μακρόπουλος Βασίλης, Μπόρα Ιωάννα
ςελίδες: 84
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-6818-12-7



ΑΘΗΝΑ 2008

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην ειδικότητα της κομμωτικής τέχνης, αλλά και τους εργαζόμενους
σε κομμωτήρια. Παράλληλα αποτελεί χρήσιμο οδηγό για τους εργοδότες.
Σκοπός του είναι να μεταφέρει στις τρεις αυτές ομάδες, χρήσιμες θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
που ελλοχεύουν στους χώρους των κομμωτηρίων.
Αποτελείται από πέντε εκπαιδευτικές ενότητες, στις οποίες υπάρχουν ενδιάμεσες ερωτήσεις
κατανόησης, όπου ο αναγνώστης μπορεί να αυτο-αξιολογήσει την αποκτηθείσα γνώση, δεδομένου ότι στο τέλος του βιβλίου δίδονται και οι σωστές απαντήσεις. Στο τέλος των θεματικών
ενοτήτων υπάρχει ένα τελικό τεστ αξιολόγησης.

Κίνδυνοι πυρκαγιάς – εκρήξεων. Μέτρα προστασίας
ςυγγραφείς: Γεωργιάδου Εύη, Παπαδόπουλος Μάκης
ςελίδες: 80
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-6818-11-0

O κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες, εργασιακές και μη, αν δεν
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης. Επιπλέον, ορισμένες δραστηριότητες εγκυμονούν
και κίνδυνο έκρηξης. Οι πυρκαγιές και οι εκρήξεις μπορεί να έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες
στους ανθρώπους (εγκαύματα, τραυματισμούς, θανάτους), τα κτήρια, τους εξοπλισμούς και
το περιβάλλον.
Σκοπός της έκδοσης αυτής είναι να δώσει βασικές πληροφορίες στους αναγνώστες σχετικά
με τους κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς ή έκρηξης στους χώρους εργασίας αλλά και τα
βασικά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισής τους καθώς και τη νομοθεσία και τους κανονισμούς
που τα αφορούν.
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Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
ςυγγραφέας: Γεωργιάδου Εύη
ςελίδες: 40
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-6818-10-3

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η εκτεταμένη εφαρμογή της σε ορισμένους κλάδους, όπως η
χημική βιομηχανία, οδήγησε στη δημιουργία πρόσθετων κινδύνων από σοβαρά τεχνολογικά
ατυχήματα, τα οποία είναι γνωστά με τον όρο Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ). Πρόκειται για ατυχήματα με πολύ σοβαρές συνέπειες (ανθρώπινα θύματα, επιπτώσεις
στο περιβάλλον, υλικές ζημιές).
Σκοπός της συγκεκριμένης έκδοσης είναι να πληροφορήσει για τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να ευαισθητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την πρόληψη
των σχετικών κινδύνων.

Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στις λιμενικές υπηρεσίες
(Mελέτη)
ςυντονίστρια της μελέτης: Κουκουλάκη Θεώνη, Τοπογράφος Μηχανικός
- Εργονόμος, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 92
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-6818-09-7
Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή και η εκτίμηση των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος στον κλάδο των λιμενικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα των εργασιών
φορτοεκφόρτωσης. Ως κύριες ομάδες-στόχος από τον κλάδο επιλέχθηκαν οι χειριστές γερανογεφυρών και οχημάτων μεταφοράς και στοιβασίας (carrier), καθώς και οι λιμενεργάτες.
Στην έκδοση παρουσιάζονται οι κύριοι δυνητικοί κίνδυνοι για την ΥΑΕ, περιγράφονται
εργονομικοί παράγοντες που έχουν σχέση με την κόπωση στην εργασία, τις βάρδιες και τη
νυχτερινή εργασία. Επίσης, αναλύονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια, όπως κίνδυνοι από
ανυψωτικά μηχανήματα, κίνδυνοι στην εργασία με τα εμπορευματοκιβώτια (container) πάνω
στα πλοία, κίνδυνοι πτώσης και κίνδυνοι από την κυκλοφορία οχημάτων. Τέλος, αναλύονται
οι κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες, όπως θόρυβος, δονήσεις, φωτισμός και κακές καιρικές
συνθήκες, καθώς και οι κίνδυνοι από σκόνη. Στα αντίστοιχα κεφάλαια περιγράφονται οι
βασικές προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας και μέτρα πρόληψης.
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Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στις διοικητικές υπηρεσίες
(Mελέτη)
ςυντονίστρια της μελέτης: Κουκουλάκη Θεώνη, Τοπογράφος Μηχανικός
- Εργονόμος, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 200
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-6818-08-3
Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή και η εκτίμηση των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος στον κλάδο των διοικητικών υπηρεσιών. Ως κύρια ομάδα-στόχος από
τον κλάδο επιλέχθηκαν οι εργαζόμενοι στις τράπεζες.
Στην έκδοση παρουσιάζονται οι κυριότεροι δυνητικοί κίνδυνοι για την ΥΑΕ στις διοικητικές
υπηρεσίες. Έμφαση δίνεται στην ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων. Ιδιαίτερα περιγράφεται το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου και η νόσος των λεγεωναρίων. Επίσης, περιγράφονται οι εργονομικοί παράγοντες σε εργασία με χρήση Η/Υ. Στα αντίστοιχα κεφάλαια περιγράφονται οι βασικές προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας και μέτρα πρόληψης.

Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στις τηλεπικοινωνίες.
τηλεφωνικά κέντρα
(Mελέτη)
ςυντονίστρια της μελέτης: Κουκουλάκη Θεώνη, Τοπογράφος Μηχανικός
- Εργονόμος, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 156
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-6818-07-3
Παρόλη την εξέλιξή της, η τεχνολογία δεν κατάφερε να εκτοπίσει την ανθρώπινη παρουσία
από τα τηλεφωνικά κέντρα. Τα τηλεφωνικά κέντρα, σήμερα, είναι τμήματα ζωτικής σημασίας
για την καθημερινή λειτουργία ενός πλήθους εταιρειών. Σχεδόν όλα δημιουργήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια. Σχετικά πρόσφατα άρχισε να εκφράζεται ανησυχία όσον αφορά στην υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτά.
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. εκπόνησε τη μελέτη αυτή, σκοπός της οποίας ήταν η καταγραφή και η εκτίμηση των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος -και ιδιαίτερα των εργονομικών και φυσικών παραγόντων- σε τηλεφωνικά κέντρα, στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.
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Εργαλεία διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας και εργονομικών παραγόντων
ςυγγραφείς: Συλλογικό
ςελίδες: 194
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-6818-06-6

Το πρώτο μέρος της έκδοσης αφορά σε εργαλεία διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας και περιλαμβάνει γενικές λίστες ελέγχου, αλλά και ειδικές για έξι κλάδους: μεταλλοβιομηχανία, βιολογικούς καθαρισμούς, τεχνικά έργα, τηλεπικοινωνίες, λιμάνια, μεταλλεία-ορυχεία. Οι λίστες
αυτές περιέχουν βασικά σημεία ελέγχου για την ασφάλεια μιας μηχανής ή μιας επικίνδυνης
εργασίας. Κάποιες εξετάζουν τη γενικότερη διαχείριση θεμάτων ΥΑΕ σε ένα κλάδο.
Το δεύτερο μέρος αφορά σε εργαλεία διερεύνησης εργονομικών παραγόντων και περιλαμβάνει εργαλεία για εργασία με Η/Υ, για ψυχοκοινωνικούς παράγοντες και εργασίες χειρωνακτικής διαχείρισης φορτίων.

Πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων - Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού
ςυγγραφέας: Λώμη Κωνσταντίνα
ςελίδες: 44
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-6818-05-9

Το αντικείμενο της εργονομίας είναι το ταίριασμα των απαιτήσεων της εργασίας με τον άνθρωπο
που την εκτελεί. Πώς δηλαδή θα σχεδιαστεί και θα προσαρμοστεί ο εργασιακός χώρος στον
εργαζόμενο, ώστε να προληφθούν προβλήματα υγείας και να αυξηθεί η αποδοτικότητά του.
Στην έκδοση αυτή προσφέρεται μια εισαγωγή στην εργονομία, αναφέρονται κάποιες μυοσκελετικές παθήσεις και τα αίτιά τους και δίνονται οι βασικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού
μιας θέσης εργασίας. Στόχος της είναι να βοηθήσει τους εργαζόμενους αφενός να αναγνωρίσουν
και αφετέρου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τον κακό σχεδιασμό
του χώρου στον οποίο εργάζονται.
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Δουλεύοντας σε περιορισμένους χώρους. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας
ςυγγραφείς: Τσιρώνης Ιωάννης, Παπαδάκης Αντώνης, Γεωργιάδου Εύη
ςελίδες: 46
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-6818-04-2

Σε πολλές εργασιακές δραστηριότητες είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν εργασίες (π.χ.
συντήρησης) σε κλειστούς, περιορισμένους χώρους όπως φρεάτια, δεξαμενές, σιλό, λέβητες,
υπόγειους χώρους γενικά, πηγάδια κ.ά. Στους χώρους αυτούς η είσοδος και η έξοδος είναι
συνήθως δύσκολη, μπορεί να υπάρχει έλλειψη οξυγόνου ή να αναπτυχθεί τοξικό ή εύφλεκτο
περιβάλλον, με αποτέλεσμα την πιθανότητα πρόκλησης εργατικού ατυχήματος. Μπορεί, επίσης,
να υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τις
πτώσεις από ύψος κ.ά.
Στην έκδοση περιγράφονται οι κίνδυνοι και προτείνονται μέτρα προστασίας. Δίνονται οδηγίες
για τον έλεγχο της ατμόσφαιρας και τις άδειες εργασίας σε τέτοιους χώρους, καθώς και για τις
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

οικονομία της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας
ςυγγραφέας: Ταργουτζίδης Αντώνης
ςελίδες: 71
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-6818-03-5

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές της οικονομικής διάστασης του επαγγελματικού
κινδύνου. Σκοπός του είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στη συνεχώς αναπτυσσόμενη γνωστική
περιοχή της Οικονομίας της ΥΑΕ. Ειδικότερα, σκοπεύει να εισαγάγει στην ΥΑΕ αναγνώστες με
οικονομικό – διοικητικό γνωστικό υπόβαθρο, αλλά και να διευρύνει τη γνώση των ειδικών
του χώρου στην οικονομική διάσταση. Ξεκινά με τις βασικές έννοιες της ΥΑΕ, όσον αφορά
στην ηθική και κοινωνική διάστασή της, καθώς και με την επιγραμματική παρουσίαση του
νομοθετικού πλαισίου και των εμπλεκόμενων φορέων. Προχωρά στην οικονομική διάσταση,
τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στις σύγχρονες τάσεις στην εργασία, καθώς και την ελληνική πραγματικότητα.
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Εκτίμηση και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στις ταχυδρομικές υπηρεσίες
(Mελέτη)
ςυντονιστής της μελέτης: Δρίβας Σπύρος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας,
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 72
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-6818-02-8
Η έκδοση περιλαμβάνει τη μελέτη που εκπόνησε το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για την εκτίμηση και πρόληψη
των επαγγελματικών κινδύνων στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Οι στόχοι της μελέτης αυτής
ήταν α) ο καθορισμός και ο ποσοτικός προσδιορισμός των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος (φυσικών, χημικών, βιολογικών και εργονομικών) β) η μελέτη της
επίδρασης των βλαπτικών παραγόντων στην κατάσταση της υγείας των εργαζομένων και γ) ο
καθορισμός διαδικασιών πρόληψης.

Εκτίμηση και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στις αστικές μεταφορές
(Mελέτη)
ςυντονιστής της μελέτης: Δρίβας Σπύρος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας,
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 152
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-6818-01-1
Οι χειριστές των μεταφορικών μέσων εκτελούν μια εργασία στην οποία επιδρούν αρνητικά
πολλοί παράγοντες, όπως: η πληροφοριακή υπερφόρτωση, οι καταστάσεις κινδύνου ή το
στρες, οι δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες (ψύχος, ζέστη, θόρυβος, προβλήματα κυκλοφοριακού φόρτου, κατάσταση δικτύου και οδοστρώματος, ατμοσφαιρική ρύπανση), οι σωματικές δυσλειτουργίες λόγω πείνας, δίψας κ.ά., οι εναλλασσόμενες βάρδιες κ.λπ.
Η οργάνωση και η εφαρμογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας στον κλάδο των αστικών
μεταφορών, μέσα από την εκτίμηση και την πρόληψη των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος, ήταν ο βασικός σκοπός της μελέτης την οποία εκπόνησε το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
και παρουσιάζεται στην έκδοση αυτή.

22

ΒΙΒΛΙΑ

οριακές τιμές έκθεσης χημικών παραγόντων 2007 (Ελληνική νομοθεσία, ACGIH,
DFG)
ςυλλογή και επιμέλεια: Δαΐκου Αφροδίτη, Δοντάς Σπύρος
ςελίδες: 131
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-6818-00-4

Το εγχειρίδιο έχει στόχο να διευκολύνει τους τεχνικούς ασφάλειας, τους βιομηχανικούς υγιεινολόγους, τους γιατρούς εργασίας, τα μέλη των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας
αλλά και τους απλούς εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για τους χημικούς παράγοντες κινδύνου, να προσανατολισθούν στη σχετική με τις οριακές τιμές έκθεσης ισχύουσα ελληνική
νομοθεσία και ταυτόχρονα να πληροφορηθούν για τις οριακές τιμές έκθεσης που έχουν υιοθετήσει (2006) τόσο η Αμερικανική Εταιρία Κυβερνητικών Υγιεινολόγων Βιομηχανίας (ACGIH)
όσο και η Γερμανική Ερευνητική Κοινότητα (DFG).

Χρονολογικός & θεματικός κατάλογος κανονιστικών διατάξεων για την υγεία & την
ασφάλεια στην εργασία & το περιβάλλον (1856-2008)
ςυλλογή και επιμέλεια: Δαΐκου Αφροδίτη
ςελίδες: 430
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-7678-99-7

Ο κατάλογος αποτελείται από τρία μέρη:
Ι. Χρονολογικός κατάλογος. Οι διατάξεις κανονιστικού περιεχομένου είναι καταχωρημένες
με αντίστροφη χρονολογική σειρά (προηγούνται οι πιο πρόσφατες), βάσει του αριθμού του
Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στην οποία έχουν δημοσιευτεί.
ΙΙ. Θεματικός κατάλογος. Στην προσπάθεια να βοηθηθεί ο χρήστης που αναζητά τις ισχύουσες
σε κάθε τομέα διατάξεις, το υλικό έχει ταξινομηθεί σε περίπου 360 θεματικές ενότητες και
υποενότητες. Οι θεματικές ενότητες καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά και διαθέτουν δενδροειδή δομή.
ΙΙΙ. Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας.
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Εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου σε έργα οδοποιίας

(Mελέτη)

ςυντονίστρια της μελέτης: Κουκουλάκη Θεώνη, Τοπογράφος Μηχανικός
– Εργονόμος, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 208
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-7678-98-0
Στην έκδοση αυτή, περιγράφονται οι βασικές κατασκευαστικές τεχνικές για την κατασκευή γεφυρών, οδοποιίας και σηράγγων και τα βασικά μηχανήματα έργου που χρησιμοποιούνται. Επίσης, περιγράφονται κίνδυνοι για την ασφάλεια και κίνδυνοι από φυσικούς και χημικούς παράγοντες, καθώς και εργονομικοί παράγοντες που αφορούν σε κινδύνους για την ανάπτυξη μυοσκελετικών παθήσεων. Αναφέρονται τα βασικά μέτρα πρόληψής τους και η σχετική νομοθεσία.

οδηγός για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών. Προστασία της υγείας και ασφάλεια των εργαζομένων
Επιμέλεια: Σαμαράς Θανάσης
ςελίδες: 16
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-7678-97-3
Ποια είναι η αρχή ευθύνης του εργοδότη; Ποιες είναι οι γενικές και ποιες οι ειδικές υποχρεώσεις
του όσον αφορά στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του; Ποια μέτρα θα πρέπει
να λαμβάνει για την προστασία τους;
Στο έντυπο δίνονται –μεταξύ άλλων– οι απαντήσεις σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις.

Καλές πρακτικές για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων
ςυγγραφείς: Κουκουλάκη Θεώνη, Δρίβας Σπύρος
ςκίτσα: Γρηγοριάδης Κώστας
ςελίδες: 47
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-96-6
Συνέκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Στόχο έχει να ενημερώσει με απλό και παραστατικό τρόπο, εργαζόμενους και εργοδότες, για
καλές πρακτικές εργασίας για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων. Με όπλο τη δύναμη
του σκίτσου παρουσιάζονται, ενδεικτικά, παράγοντες κινδύνου, καθώς και τα μέτρα που θα
πρέπει να ληφθούν σε κλάδους και εργασίες με υψηλή επικινδυνότητα για την εμφάνιση των παραπάνω παθήσεων.
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Ανάπτυξη οδηγιών για την ασφαλέστερη αντιμετώπιση σεισμικών κινδύνων σε εργoστασιακούς χώρους
(Mελέτη)
Επιστημονικός υπεύθυνος: Καρύδης Παναγιώτης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, τ. Καθηγητής Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ε.Μ.Π.
ςελίδες: 240
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-7678-95-9
Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο, η δράση του οποίου μπορεί συχνά να έχει απρόβλεπτες
και καταστροφικές συνέπειες στον περιβάλλοντα χώρο και να προξενεί απώλειες στο ανθρώπινο δυναμικό. Γνωρίζοντας ότι με τη μέχρι σήμερα τεχνολογία δεν μπορεί να επιτευχθεί ακριβής πρόγνωση των σεισμικών φαινομένων, η σεισμική προστασία της χώρας αποκτά τεράστια
εθνική σημασία. Ειδικά η περίπτωση των εργοστασιακών χώρων είναι ιδιάζουσα.
Στην έκδοση αναπτύσσονται οδηγίες για την ασφαλή αντιμετώπιση των κινδύνων που
προκαλούνται από το φαινόμενο του σεισμού στους χώρους αυτούς.

Μέταλλα. Κατεργασία – συγκόλληση. Κίνδυνοι για την υγεία
ςυγγραφέας: Δρακόπουλος Βασίλης
ςελίδες: 46
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-94-2

Τα μεγαλύτερα προβλήματα για την υγεία των εργαζομένων στην κατεργασία των μετάλλων
αποδίδονται στα υγρά κατεργασίας, τα οποία προκαλούν κινδύνους μέσω της δερματικής και
της αναπνευστικής έκθεσης. Ασθένειες όπως ο καρκίνος του λάρυγγα, ο καρκίνος της πεπτικής
οδού, η βρογχίτιδα και το άσθμα είναι συχνές στους εργαζόμενους αυτούς. Η πιο κοινή επαγγελματική ασθένεια στην κατεργασία των μετάλλων είναι η δερματίτιδα από την επαφή με τα
υγρά κατεργασίας και προσβάλλει έναν στους τρεις μηχανουργούς κάθε χρόνο.
Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται οι κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων στο χώρο
της κατεργασίας και της συγκόλλησης μετάλλων, ανά παραγωγική διαδικασία.
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Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου σε σχιστήρια και λατομεία μαρμάρου
(Mελέτη)
ςυντονίστρια της μελέτης: Ζορμπά Κωνσταντίνα, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 215
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-93-5
Στην έκδοση αυτή παρουσιάζεται η μελέτη που εκπόνησε το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για την εκτίμηση
του επαγγελματικού κινδύνου σε σχιστήρια και λατομεία μαρμάρου. Στόχοι της μελέτης ήταν:
α) ο καθορισμός των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τη σωματική και την ψυχική υγεία
των εργαζομένων και οι οποίοι προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον, τη φύση της εργασίας και την κοινωνική πραγματικότητα β) ο ποσοτικός προσδιορισμός των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος (φυσικοί, χημικοί και εργονομικοί παράγοντες) γ)
η μελέτη της επίδρασης των βλαπτικών παραγόντων στην κατάσταση της υγείας των εργαζομένων και δ) ο καθορισμός συγκεκριμένων διαδικασιών πρόληψης.

Κλωστοϋφαντουργία

(Mελέτη)

ςυντονιστής της μελέτης: Ταργουτζίδης Αντώνης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜΒΑ, PhD, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 160
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-92-8
Η μελέτη καλύπτει τους τομείς της εκκόκκισης και της νηματουργίας βάμβακος, της εριουργίας,
καθώς και της υφαντουργίας. Για τη υλοποίησή της διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα σε επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και δευτερογενής από δημοσιεύματα, συγγράμματα και σχετικό
υλικό.
Σκοπός της μελέτης ήταν η έρευνα των συνθηκών εργασίας όσον αφορά στην υγιεινή και
την ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο. Συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν
οι ιδιαίτερες συνθήκες και τα χαρακτηριστικά του και το πώς αυτά επηρεάζουν την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζομένων.
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Επαγγελματικός κίνδυνος στη βιομηχανία μετάλλου και μεταλλευτικών προϊόντων
(Mελέτη)
ςυντονιστής της μελέτης: Δρακόπουλος Βασίλης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 366
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-91-1
Για την υλοποίηση της μελέτης αυτής διενεργήθηκε βιβλιογραφική έρευνα για τις τεχνικές
επεξεργασίας των μετάλλων, τους βλαπτικούς επαγγελματικούς παράγοντες και τις επιπτώσεις
τους στην ΥΑΕ, καθώς και για τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές νόσους στον
κλάδο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις του κλάδου.
Καλύφθηκε ένα μεγάλο μέρος των παραγωγικών διαδικασιών του μετάλλου: από την παραγωγή του πρωτογενούς υλικού των μετάλλων, μέχρι την τελική επεξεργασία και παραγωγή
των τελικών προϊόντων.
Σκοπός της μελέτης ήταν η έρευνα των βλαπτικών επαγγελματικών παραγόντων και των
επιπτώσεών τους στην ΥΑΕ και η εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων για τη βελτίωση
του εργασιακού περιβάλλοντος και την προαγωγή της εργασιακής υγείας στον κλάδο του μετάλλου.

Εκτίμηση και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στον κλάδο των ξενοδοχείων
(Mελέτη)
ςυντονιστής της μελέτης: Δρίβας Σπύρος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας,
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 130
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-90-4
Τα ξενοδοχεία αποτελούν το νευραλγικότερο ίσως σημείο στην αλυσίδα των δραστηριοτήτων
σχετικών με τον τουρισμό. Τίθεται όμως το ερώτημα: η ειδυλλιακή πραγματικότητα που αποκομίζει (και πρέπει να αποκομίζει) ο ταξιδιώτης από την παραμονή του σε ένα ξενοδοχείο αντιστοιχεί άραγε στην καθημερινότητα των ανθρώπων που μοχθούν στα διάφορα σημεία της
μονάδας για να τον ικανοποιήσουν;
Η μελέτη αυτή έχει στόχο να περιγράψει τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε μια ξενοδοχειακή μονάδα και να προσφέρει οδηγίες ασφαλούς εργασίας στους εργαζόμενους, ανάλογα
με τη φύση των καθηκόντων της κάθε θέσης.
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Μέθοδοι καταγραφής επαγγελματικών ασθενειών

(Mελέτη)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Στεφανίδης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας – Νεφρολογίας, Τομέας Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ςελίδες: 85
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-7678-89-8
Στόχος της μελέτης ήταν η ανάπτυξη απλών μεθόδων αναγνώρισης και διαλογής των επαγγελματικών ασθενειών και των βλαπτικών παραγόντων στον εργασιακό χώρο, η πιλοτική
εφαρμογή των μεθόδων αυτών σε ασθενείς νοσηλευόμενους σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο
της χώρας (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λαρίσης), καθώς και η καταγραφή στην ειδική
αυτή ομάδα του πληθυσμού της συχνότητας των επαγγελματικών παθήσεων και της έκθεσης
σε επικίνδυνους και βλαπτικούς παράγοντες στον επαγγελματικό χώρο. Τα αποτελέσματα της
μελέτης αποτελούν βάση ώστε να επαναπροσδιοριστούν παλαιά και αναγνωριστούν νέα προβλήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική υγεία, τα οποία απαιτούν πρόσθετες προσπάθειες έρευνας και πρόληψης. Επιπλέον, η ανάλυση των ευρημάτων της μελέτης διευκολύνει
την πρώιμη και την εν γένει διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με επαγγελματικά νοσήματα
στη χώρα μας με στόχο τη συστηματική καταγραφή τους σε ευρεία κλίμακα.

Πολιτικές κάλυψης του επαγγελματικού κινδύνου στην Ε.Ε. και την Ελλάδα με έμφαση στα βαρέα και ανθυγιεινά
(Mελέτη)
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ρομπόλης Σάββας, ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ
ςυνεργαζόμενοι φορείς: ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ, ΕΜΠ, ΕΣΔΥ
ςελίδες: 258
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-7678-88-1
Η μελέτη αυτή έχει ως αντικείμενο τα θέματα υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία και συγκεκριμένα τις πολιτικές κάλυψης του επαγγελματικού κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (E.E)
και την Ελλάδα. Επικεντρώνεται στους εξής τομείς: α) πρακτικές ασφαλιστικής κάλυψης του
επαγγελματικού κινδύνου στην Ε.Ε. και την Ελλάδα β) μέθοδοι καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών γ) οικονομική διάσταση των συνθηκών υγείας και
ασφάλειας της εργασίας και της ασφαλιστικής κάλυψης του επαγγελματικού κινδύνου δ) διατύπωση πρότασης για την ασφάλιση του επαγγελματικού κινδύνου στην Ελλάδα.
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το φαινόμενο του εργατικού ατυχήματος: μοντέλα ατυχημάτων, ανθρώπινο
λάθος, αντίληψη κινδύνου
ςυγγραφέας: Ταργουτζίδης Αντώνης
ςελίδες: 176
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-87-4

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να παρουσιάσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να συνοψίσει τις
υφιστάμενες προσεγγίσεις σε τρία βασικά θέματα της διαχείρισης κινδύνου: τα μοντέλα ατυχημάτων, την αντίληψη κινδύνου και το ανθρώπινο λάθος. Σκοπός του είναι να προσφέρει
στον τεχνικό ασφάλειας μία εικόνα των φαινομένων σχετικά με την εκούσια και την ακούσια
συμπεριφορά των ατόμων και των συστημάτων και να τονίσει την έντονη παρουσία της υποκειμενικότητας στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται. Δεν επιχειρεί να καθορίσει μία συγκεκριμένη προσέγγιση και μεθοδολογία, αλλά να βοηθήσει τους ΤΑ να αναπτύξουν τις δικές
τους (ή να επιλέξουν κάποιες υφιστάμενες), έχοντας μία περισσότερο σφαιρική εικόνα του
συστήματος του χώρου εργασίας.

Αγγλοελληνικό – Ελληνοαγγλικό λεξιλόγιο Όρων Βιομηχανικής Υγιεινής και Ασφάλειας
ςυγγραφείς: Δαΐκου Αφροδίτη, Δοντάς Σπύρος
ςελίδες: 240
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2008
ISBN: 978-960-7678-86-7

To Αγγλοελληνικό – Ελληνοαγγλικό Λεξιλόγιο Όρων Βιομηχανικής Υγιεινής και Ασφάλειας
περιέχει όρους, εκφράσεις και αρκτικόλεξα που χρησιμοποιούνται στο σχετικό κλάδο. Φιλοδοξεί να διευκολύνει το έργο των επαγγελματιών (τεχνικών ασφάλειας, γιατρών εργασίας,
υγιεινολόγων, χημικών κ.α.), των επιστημόνων, των φοιτητών ή των εργαζομένων στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν διεθνή βιβλιογραφία στο διαδίκτυο ή τις βιβλιοθήκες.
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Διερεύνηση των επαγγελματικών ασθενειών σε εργαζόμενους στον τομέα ζωικής
παραγωγής
(Mελέτη)
Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Κοντός Βασίλειος Ι., DVM, PhD
ςελίδες: 36
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-85-0

Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση των επαγγελματικών ασθενειών που οφείλονται σε βιολογικούς και μη επαγγελματικούς κινδύνους. Ομάδες-στόχους της μελέτης αποτέλεσαν οι κτηνίατροι, οι εργαστηριακοί των ερευνητικών και διαγνωστικών κτηνιατρικών εργαστηρίων, οι
εργαζόμενοι στα σφαγεία και σε μονάδες μεταποίησης των προϊόντων ζωικής προέλευσης, οι
εργαζόμενοι σε βιοτεχνικού ή βιομηχανικού τύπου εκτροφές ζώων και πτηνών και σε μονάδες
επεξεργασίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης, καθώς και οι κτηνοτρόφοι.

Θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας για επιχειρήσεις β΄ κατηγορίας
(αρθ. 2, Π.Δ. 294/1988)
ςυγγραφέας: Συλλογικό
ςελίδες: 352
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-84-3

Οι επιχειρήσεις μέσης επικινδυνότητας (κατηγορίας Β΄) καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, οι οποίες μάλιστα δεν περιγράφονται επακριβώς στο Π.Δ. 294/88 που ρυθμίζει τον
ελάχιστο χρόνο απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας για τις επιχειρήσεις, τις εκμεταλλεύσεις και τις εργασίες, όπως συμβαίνει στις άλλες δύο κατηγορίες επικινδυνότητας (Α και Γ).
Η έκδοση αυτή προσπαθεί να προσεγγίσει, διεπιστημονικά, τα θέματα επικινδυνότητας σε
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που εμφανίζονται στη σχετική κατηγορία.
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Μικροοικονομική ανάλυση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Εκτίμηση κόστους εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών
(Mελέτη)
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρμαράς Νικόλαος, αν. Καθηγητής ΕΜΠ
ςελίδες: 76
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-83-6

Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή μιας πρότυπης μεθόδου για
την εκτίμηση του οικονομικού κόστους που δημιουργούν τα εργατικά ατυχήματα και οι ασθένειες εργασίας σε επίπεδο επιχείρησης και του επιμερισμού του σε κατάλληλα κέντρα κόστους
(μικροοικονομική ανάλυση). Με αυτή, οι επιχειρήσεις θα μπορούν: α) να σχεδιάζουν την
εφαρμογή μέτρων μείωσης του επαγγελματικού κινδύνου, βασιζόμενες, εκτός από τις επιταγές
της νομοθεσίας και σε μία ανάλυση κόστους – οφέλους β) να παρακολουθούν και να εκτιμούν
την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων και σε επίπεδο οικονομικού οφέλους
και γ) να αξιολογούν το σύνολο των επενδύσεων που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία,
συνεκτιμώντας τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την αναμενόμενη πιθανή μείωση
της επικινδυνότητας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Ανάπτυξη νέων μεθόδων βιολογικής παρακολούθησης των εργαζομένων με έκθεση
σε χημικούς βλαπτικούς παράγοντες
(Mελέτη)
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Τερζούδη Γεωργία, ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
ςελίδες: 72
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-82-9
Στις σύγχρονες κοινωνίες αυξάνεται συνεχώς η ανησυχία σχετικά με τη μεταλλαξιγόνο και την
καρκινογόνο δράση ενός ευρέως φάσματος φυσικών και χημικών γενοτοξικών παραγόντων
λόγω της ευρείας χρήσης τους, της απελευθέρωσής τους στο περιβάλλον, της επίπτωσής τους
στην τροφική αλυσίδα και γενικότερα λόγω των συνηθειών και του τρόπου διαβίωσης σήμερα.
Δυστυχώς, όμως, ενώ το φάσμα των μεταλλαξιγόνων και καρκινογόνων παραγόντων στο
οποίο εκτίθενται οι άνθρωποι και οι υπόλοιποι οργανισμοί του σύγχρονου κόσμου διαρκώς
διευρύνεται, υπάρχουν πολύ λίγες μεθοδολογίες με τις οποίες μπορούν να εκτιμηθούν άμεσα
οι μεταλλάξεις και, γενικότερα, οι βλάβες που επάγονται στο γενετικό υλικό των κυττάρων. Η
έρευνα είχε σαν αντικείμενο την ανάπτυξη νέων μεθόδων βιολογικής παρακολούθησης των
εργαζομένων που εκτίθενται σε χημικούς βλαπτικούς παράγοντες.
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Μελέτη πρόληψης επαγγελματικών καρκίνων

(Mελέτη)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Σιχλετίδης Λάζαρος Θ., Καθηγητής Πνευμονολογίας Α.Π.Θ.
ςελίδες: 164
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-81-2
Στόχος της μελέτης είναι να καλύψει, κατά το δυνατόν, το υπαρκτό βιβλιογραφικό κενό και να
αποτελέσει βοήθημα για τους γιατρούς εργασίας. Με την αποκάλυψη των επαγγελματικών
καρκίνων σε διάφορα επαγγέλματα και συνθήκες εργασίας προσδιορίστηκαν οι χημικές ουσίες
και οι φυσικοί και βιολογικοί παράγοντες που τους προκαλούν. Για τις 44 διαφορετικές ουσίες
που εξετάζονται στο βιβλίο αυτό αναφέρονται οι φυσικές τους ιδιότητες, οι χρήσεις τους, πώς
παράγονται, πώς και πού μπορεί να εκτεθεί κάποιος σε αυτές, οι τοξικές επιδράσεις τους, προτεινόμενες περιοδικές εξετάσεις, προφυλακτικά μέτρα και η σχετική νομοθεσία.

Εκτίμηση και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών λυμάτων (Βιολογικών Καθαρισμών)
(Mελέτη)
ςυντονιστής της μελέτης: Δρίβας Σπύρος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας,
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 147
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-80-5
Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών λυμάτων είναι μια τεχνολογική απάντηση στις προκλήσεις της ίδιας της σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι φανερό ότι η ύπαρξη υψηλών μικροβιακών
φορτίων στους βιολογικούς καθαρισμούς αλλά και αερίων, παραπροϊόντων της αποικοδόμησης οργανικών υλικών, αυξάνουν την επικινδυνότητα των συγκεκριμένων εργασιακών χώρων.
Η μελέτη αυτή έχει στόχο να διερευνήσει τους ποικίλους κινδύνους στις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας υγρών λυμάτων και να προτείνει μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων.
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Ανάπτυξη νέων μεθόδων βιολογικής παρακολούθησης των εργαζομένων με έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες. Μηχανισμοί ανάπτυξης επαγγελματικών καρκίνων
(Mελέτη)
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Παντελιάς Γαβριήλ, Διευθυντής Ι/Ρ-ΡΠ,
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
ςελίδες: 60
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-79-9
Η γενοτοξική δράση χημικών παραγόντων του επαγγελματικού περιβάλλοντος αποτελεί τον
τελευταίο καιρό σημαντικό πεδίο επιστημονικής έρευνας. Για την έγκαιρη γνώση και αντιμετώπιση της σχετικής δράσης απαιτείται η ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθοδολογιών βιοπαρακολούθησης των εργαζομένων. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή και η διαλεύκανση των
μηχανισμών δράσης μιας χημικής ουσίας σε επίπεδο DNA.
Η μελέτη στόχο έχει την ανάπτυξη νέων μεθόδων βιολογικής παρακολούθησης εργαζομένων που εκτίθενται σε καρκινογόνους παράγοντες και περιγράφει μηχανισμούς ανάπτυξης
επαγγελματικών καρκίνων, εμπλουτίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ελληνική βιβλιογραφία.

Υγεία και ασφάλεια στους χώρους των νοσοκομείων

(Mελέτη)

ςυντονιστής της μελέτης: Δρακόπουλος Βασίλης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 168
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-78-2
Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στους κινδύνους για την ΥΑΕ στο Νοσοκομειακό Τομέα. Για
την υλοποίησή της διενεργήθηκε βιβλιογραφική έρευνα, ενώ στη μελέτη πεδίου καλύφθηκε
ένα μέρος των νοσοκομειακών περιβαλλόντων, δραστηριοτήτων και εργαζόμενων. Σκοπός
της ήταν η έρευνα των βλαπτικών επαγγελματικών παραγόντων και των επιπτώσεών τους
στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων
για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και την προαγωγή της εργασιακής υγείας.
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Ελληνική και διεθνής εμπειρία εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών των εργαζομένων στα νοσοκομεία. οδηγός για την εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου

ςυγγραφέας: Αλεξόπουλος Ευάγγελος
ςελίδες: 96
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-77-5

Τα νοσοκομεία αποτελούν μία από τις πλέον επικίνδυνες «βιομηχανίες» και οι εργαζόμενοι
σε αυτά γνωρίζουν πολύ λίγα για τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.
Η μελέτη αυτή πραγματεύεται την εργασία στα νοσοκομεία ενσωματώνοντας τη διεθνή και
την ελληνική εμπειρία σε σχέση με τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες,
επιτυγχάνοντας έτσι να δώσει χρήσιμα και σημαντικά εργαλεία και πληροφορίες για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στον κλάδο της υγείας.

Επαγγελματικοί κίνδυνοι για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας: προκλήσεις
για την πρόληψη
(Περιλήψεις Διεθνούς ςυνεδρίου της ISSA)

ςυγγραφείς: Συλλογικό
Διοργανωτές συνεδρίου: Επιτροπή του Τομέα Υγείας της ISSA (Διεθνής
Ένωση Κοινωνικής Ασφάλισης) σε συνεργασία με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 508
Διαστάσεις: 16,5 x23,5 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-76-8
Έκδοση που περιέχει τις περιλήψεις των εργασιών που παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο
που συνδιοργανώθηκε από την Επιτροπή του Τομέα Υγείας της ISSA (Διεθνούς Ένωσης Κοινωνικής Ασφάλισης) και το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., στην Αθήνα τις 4-6 Ιουνίου 2007.
Τα πρακτικά του συνεδρίου περιλαμβάνονται σε CD-ROM (δες σχετική κατηγορία).
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Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στη βιομηχανία παραγωγής
χρωμάτων
(Mελέτη)
ςυντονιστής τεχνικού μέρους της μελέτης: Δοντάς Σπύρος, Δρ Χημικός,
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςυντονίστρια ιατρικού μέρους της μελέτης: Καμπόση Κωνσταντίνα, Ειδική
Ιατρός Εργασίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 204
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-75-1
Η χημική βιομηχανία αποτελεί έναν τομέα ο οποίος καλύπτει πλήθος διεργασιών ποικίλης
φύσης και επικινδυνότητας. H μελέτη επικεντρώνεται στην εκτίμηση και την πρόληψη του
επαγγελματικού κινδύνου στη βιομηχανία χρωμάτων. Οι λόγοι είναι προφανείς: στη χώρα
μας λειτουργούν σήμερα περίπου σαράντα εταιρίες παραγωγής χρωμάτων, συχνά αυτοσχέδιας
τεχνολογίας, οι οποίες, λόγω της χρήσης σημαντικών ποσοτήτων οργανικών διαλυτών και
άλλων χημικών ουσιών, παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα για την υγεία και την ασφάλεια
τόσο των εργαζομένων σ’ αυτές όσο και των περιοίκων.
Η μελέτη προτείνει μια μεθοδολογία εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου εφαρμοσμένη
στον κλάδο και φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο αποτελεσματικής πρόληψής του για τους
τεχνικούς ασφάλειας, τους γιατρούς εργασίας και γενικότερα όλους τους εργαζόμενους σ’ αυτόν.

ορυχεία - Μεταλλεία

(Mελέτη)

ςυντονιστής της μελέτης: Ταργουτζίδης Αντώνης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜΒΑ, PhD, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 112
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-74-4
Η μελέτη καλύπτει τον τομέα των μεταλλευτικών εξορύξεων και εστιάζει περισσότερο στα
υπόγεια έργα. Για τη υλοποίησή της διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα πεδίου σε επιχειρήσεις
του κλάδου, καθώς και δευτερογενής από δημοσιεύματα, συγγράμματα και σχετικό υλικό.
Σκοπός της ήταν η έρευνα των συνθηκών εργασίας όσον αφορά στην υγιεινή και την ασφάλεια
των εργαζομένων στον κλάδο. Αναλύθηκαν οι ιδιαίτερες συνθήκες και τα χαρακτηριστικά του
κλάδου και το πώς αυτά επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

35

ΚΑτΑλοΓος των ΕΚΔοςΕων τοΥ Ελ.Ιν.Υ.Α.Ε.

Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

(Mελέτη)

ςυντονιστής της μελέτης: Πούλιος Κωνσταντίνος, Διπλ. Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός Α.Π.Θ., ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 208
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-73-7
Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στη χερσαία μεταφορά των επικινδύνων φορτίων και ειδικότερα
στην οδική, επειδή αφενός η συντριπτική πλειοψηφία των φορτίων στην Ελλάδα μεταφέρεται
οδικώς και αφετέρου η θαλάσσια και η αεροπορική μεταφορά διέπονται από αυστηρότερους
κώδικες και διεθνείς κανονισμούς, που απαιτούν εξειδίκευση από το εμπλεκόμενο στην εφαρμογή τους προσωπικό. Είναι, βέβαια, αυτονόητο ότι δεν είναι δυνατή η μελέτη της οδικής μεταφοράς χωρίς αναφορά και στους άλλους τρόπους μεταφοράς.

Εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στη βιομηχανία διαμόρφωσης
πλαστικών
(Mελέτη)
ςυντονιστής τεχνικού μέρους της μελέτης: Δοντάς Σπύρος, Δρ Χημικός,
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςυντονίστρια ιατρικού μέρους της μελέτης: Καμπόση Κωνσταντίνα, Ειδική
Ιατρός Εργασίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 240
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-72-0
Η χημική βιομηχανία αποτελεί έναν τομέα ο οποίος καλύπτει πλήθος διεργασιών ποικίλης
φύσης και επικινδυνότητας. H μελέτη αυτή επικεντρώνεται στην εκτίμηση και την πρόληψη
του επαγγελματικού κινδύνου στη βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών. Στη χώρα μας λειτουργούν σήμερα περίπου διακόσιες εταιρίες παραγωγής πλαστικών προϊόντων. Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία συχνά είναι πεπαλαιωμένη και δεν έχει ενσωματώσει τις απαραίτητες
προστατευτικές διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Η μελέτη προτείνει μια μεθοδολογία εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου εφαρμοσμένη
στον κλάδο και φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο αποτελεσματικής πρόληψής του για τους
τεχνικούς ασφάλειας, τους γιατρούς εργασίας και γενικότερα όλους τους εργαζόμενους σ’ αυτόν.
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Ασφάλεια στα εργοτάξια
ςυγγραφέας: Δόση-Σιββά Μαρία Σ.
ςελίδες: 112
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-71-3

Τα εργοτάξια είναι χώροι όπου οι συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς, με αποτέλεσμα να αυξάνεται τόσο η πιθανότητα όσο και η σοβαρότητα των ατυχημάτων. Στην έκδοση περιλαμβάνονται όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι στους χώρους αυτούς, ώστε αφενός
να διευκολύνουν το έργο τους και αφετέρου να δημιουργούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας
για τους εργαζόμενους. Θέματα νομοθεσίας, οι υποχρεώσεις παραγόντων κατασκευής τεχνικών
έργων, το Η.Μ.Α., οι απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας ανά φάση εργασιών, το Σ.Α.Υ., ο Φ.Α.Υ.
και τα συμφωνητικά είναι μερικά μόνο από τα θέματα τα οποία αναπτύσσονται.

Πηγές εργασιακού στρες. το σύνδρομο «Mobbing» - το σύνδρομο «Burn-out»
ςυγγραφέας: Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος, Δρίβας Σπύρος
ςελίδες: 32
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-70-6

Πρόσφατες προσπάθειες ορισμού του στρες θεωρούν έναν ευρύ αριθμό εξωτερικών – περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως για παράδειγμα τα εργασιακά προβλήματα, ως στρεσογόνες
καταστάσεις. Με τον όρο στρες αποδίδονται ακόμη οι αντιδράσεις (π.χ. αισθήματα έντασης)
που προκαλούνται από «δύσκολες» συνθήκες στην επαγγελματική και προσωπική ζωή. Η έννοια του στρες έχει ταυτιστεί με αλλαγές που συντελούνται σε βιοχημικό, σωματικό, ψυχολογικό
και συμπεριφοριστικό επίπεδο του ανθρώπινου οργανισμού. Τα διεθνή εγχειρίδια οργανωτικής
και εργασιακής ψυχολογίας χρησιμοποιούν πλέον τον όρο «στρες» με τρεις διαφορετικούς
τρόπους, δηλαδή: α) ως αιτία β) ως συνέπεια-αποτέλεσμα και γ) ως διαδικασία. Στο βιβλίο
αναλύονται, επίσης, τα σύνδρομα Mobbing και Burn-out.
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Κίνδυνοι για την υγεία από την ηλεκτροσυγκόλληση
ςυγγραφέας: Αλεξόπουλος Ευάγγελος
ςελίδες: 80
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-69-0

Χιλιάδες άνθρωποι παγκοσμίως απασχολούνται σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και εκθέτουν
καθημερινά την υγεία τους στους κινδύνους από τις διάφορες μορφές ακτινοβολίας (υπέρυθρη,
υπεριώδη), το θόρυβο, το θερμικό περιβάλλον, τους καπνούς και τα αέρια. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν στους εργαζόμενους μυοσκελετικές παθήσεις, προβλήματα
στους νεφρούς, το δέρμα, το νευρικό και το αναπαραγωγικό αλλά, κυρίως, στο αναπνευστικό
σύστημα (πυρετό, ρινίτιδες, βρογχίτιδες, άσθμα κ.ά.). Η ενημέρωση για τους κινδύνους και
τα μέτρα προστασίας που προτείνονται στο βιβλίο αυτό, θα βοηθήσουν στην επίτευξη του
στόχου που είναι η πρόληψη των επαγγελματικών παθήσεων των εργαζομένων που ασκούν
αυτή τη δραστηριότητα.

ο θόρυβος στην εργασία. Φύση κίνδυνοι και προστασία
ςυγγραφείς: Δρίβας Σπύρος, Γκινάλας Τρύφων, Βαφείδου Έβελυν
ςελίδες: 44
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2005
ISBN: 978-960-7678-68-3

Τι είναι ήχος; Πώς μετράται; Ποιους ήχους ακούει ο άνθρωπος; Πώς λειτουργεί το ηχόμετρο;
Ποια είναι η επιτρεπτή ημερήσια έκθεση σε θόρυβο; Ποια είναι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας
της ακοής; Οδηγίες ορθής εφαρμογής τους. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία;
Ποιοι παράγοντες συνεργούν στις επαγγελματικές ωτοπάθειες; Γενικές αρχές προστασίας από
το θόρυβο. Μέτρα μείωσης του θορύβου. Παραδείγματα μείωσης του θορύβου. Ευρωπαϊκή
νομοθεσία.
Αυτά τα θέματα και τα ερωτήματα απαντώνται, μεταξύ άλλων, στο βιβλίο «Ο θόρυβος
στην εργασία. Φύση, κίνδυνοι και προστασία».
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Θέματα υγείας & ασφάλειας της εργασίας για επιχειρήσεις γ’ κατηγορίας (αρθ.2, Π.Δ.
294/1988)
ςυγγραφέας: Συλλογικό
ςελίδες: 197
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-67-6

Το βιβλίο, αποτελείται από δώδεκα κεφάλαια στα οποία με απλό και κατανοητό τρόπο αναλύονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από την εργασία και η επίδρασή τους στην υγεία και
την ασφάλεια. Συγχρόνως, όμως, παρέχονται και οι κατάλληλες πληροφορίες για την αντιμετώπισή τους αλλά και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας
στην εργασία. Απευθύνεται σε όλους εκείνους που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας γ΄ κατηγορίας (σύμφωνα με το Π.Δ.294/1988) και οι οποίοι βρίσκονται
καθημερινά αντιμέτωποι με θέματα υγείας και ασφάλειας στους εργασιακούς τους χώρους.

Μεταφορές επικίνδυνων φορτίων
ςυγγραφείς: Πούλιος Κωνσταντίνος, Τσιρώνης Ιωάννης, Χατζής Χρήστος
ςελίδες: 32
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-66-9

Επικίνδυνα χαρακτηρίζονται τα φορτία που αποτελούνται από εμπορεύματα, είδη και υλικά,
η μεταφορά των οποίων ενέχει κινδύνους τόσο για τη ζωή και την υγεία ανθρώπων και ζώων,
όσο και για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να οφείλονται στη φύση,
τις ιδιότητες και την κατάσταση των φορτίων, καθώς και σε τυχόν ατύχημα κατά τη μεταφορά
τους.
Στην έκδοση δίδονται πληροφορίες για τα επικίνδυνα φορτία και τη σήμανσή τους, περιγράφονται συνοπτικά οι επιπτώσεις ατυχημάτων, προτείνονται μέτρα για τη δημόσια υγεία
και ασφάλεια καθώς και καλές πρακτικές κατά τη μεταφορά.
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ο βιολογικός κίνδυνος στο νοσοκομειακό περιβάλλον
ςυγγραφέας: Δρακόπουλος Βασίλης
ςελίδες: 32
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-65-2

Οι βιολογικοί κίνδυνοι αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για την υγεία των εργαζομένων στους χώρους των νοσοκομείων. Ο σύντομος αυτός οδηγός παρουσιάζει, με πολύ
παραστατικό τρόπο, τους κινδύνους, δίνει τη βασική σχετική νομοθεσία, μιλά για βασικές
προφυλάξεις, προληπτικά μέτρα και μέτρα προστασίας, για τη μετάδοση, τον κίνδυνο πρόκλησης λοίμωξης και τα μέσα ατομικής προστασίας.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης
ςυγγραφείς: Κουκουλάκη Θεώνη, Λώμη Κωνσταντίνα, Χατζής Χρήστος
ςελίδες: 76
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-64-5

Ο εργαζόμενος που περνά το οκτάωρό του μπροστά στην υπολογιστή είναι καθηλωμένος
συχνά σε άβολες στάσεις, δέχεται τις ακτινοβολίες της οθόνης του, δουλεύει σε ένα χώρο με
κακά ελεγχόμενες κλιματολογικές συνθήκες, συχνά με θόρυβο και κάτω από στρες. Οι κίνδυνοι
για την υγεία του συχνά υποτιμώνται.
Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να αναδείξει το ευρύ φάσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο εργαζόμενος που χρησιμοποιεί υπολογιστή και να προτείνει μέτρα για
την πρόληψή τους.
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Υγεία και ασφάλεια της εργασίας στην κλωστοϋφαντουργία
ςυγγραφείς: Ταργουτζίδης Αντώνης, Χατζηιωάννου Χρήστος, Κωνσταντινίδης Θεόδωρος Κ.
ςελίδες: 32
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-63-8
Τη σημερινή εποχή η κλωστοϋφαντουργία έχει κάνει μεγάλα τεχνολογικά άλματα. Ωστόσο,
οι συνθήκες εργασίας εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα δύσκολες: θόρυβος, μονοτονία, μυοσκελετική καταπόνηση, δύσκολα ωράρια και ασφαλώς, σοβαροί κίνδυνοι ατυχήματος.
Το κείμενο του βιβλίου αυτού προσπαθεί να προσεγγίσει τους κινδύνους για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο και να προτείνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
για την αντιμετώπισή τους.

Υγεία και ασφάλεια της εργασίας στα ορυχεία - μεταλλεία
ςυγγραφείς: Ταργουτζίδης Αντώνης, Χατζηιωάννου Χρήστος, Κωνσταντινίδης Θεόδωρος Κ.
ςελίδες: 28
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-62-1
Ακόμη και σήμερα, δέος καταλαμβάνει τον απλό άνθρωπο όταν αναλογίζεται τους κινδύνους
που διατρέχουν οι εργαζόμενοι στα ορυχεία και τα μεταλλεία: καταπλακώσεις, εκρήξεις, πυρκαγιές, θόρυβος, ακραία καταπόνηση του μυοσκελετικού συστήματος, ηλεκτροπληξία, σκόνη,
έλλειψη φυσικού φωτισμού κ.λπ.
Στην έκδοση περιγράφονται οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία
στους χώρους αυτούς και προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
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λατομεία και σχιστήρια μαρμάρου. Κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης
ςυγγραφείς: Ζορμπά Κωνσταντίνα, Κρομύδας Στέφανος
ςελίδες: 32
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-61-4

Ακόμη και σήμερα η χώρα μας εξορύσσει και εξάγει μάρμαρο σε αξιόλογες ποσότητες. Η σχετική τεχνολογία έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά αλλά οι εργαζόμενοι στα λατομεία και τα σχιστήρια
μαρμάρου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες για την υγεία
και την ασφάλειά τους συνθήκες εργασίας: πτώση υλικών ή μηχανημάτων και κίνδυνος καταπλάκωσης, εκρήξεις, θόρυβος, σκόνη, δονήσεις, έντονος ρυθμό εργασίας, ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και έντονη μυοσκελετική καταπόνηση.
Η έκδοση στοχεύει να αναδείξει τα προβλήματα για την υγεία και την ασφάλεια όσων εργάζονται στους χώρους αυτούς και να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

ςήμανση ασφάλειας και υγείας
ςυγγραφείς: Δοντάς Σπύρος, Γεωργιάδου Εύη, Βαγιόκας Νίκος
ςελίδες: 40
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-60-7

Πολλοί από τους κινδύνους στους εργασιακούς χώρους όπως η ραδιενέργεια, οι διάφορες
τοξικές ουσίες, ο ηλεκτρισμός ή οι ακτινοβολίες δεν μπορούν να γίνουν άμεσα αντιληπτοί
μέσω των αισθήσεων. Οι βλάβες, όμως, στην υγεία μπορεί να αποφευχθούν εάν οι εργαζόμενοι
εξοικειωθούν με τη σχετική σήμανση και λάβουν τα ανάλογα μέτρα.
Στόχος της έκδοσης αυτής είναι να παρουσιάσει μια σειρά σημάτων που χρησιμοποιούνται
ευρύτατα διεθνώς και που ο καθένας θα έπρεπε να τα αναγνωρίζει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.
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Ασφάλεια στις ανυψωτικές διαδικασίες
ςυγγραφέας: Παπαδάκης Αντώνης
ςελίδες: 28
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-59-1

Η χρήση κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού για την ανύψωση των φορτίων και το σύγχρονο
νομοθετικό πλαίσιο δεν αποτελούν, δυστυχώς, εγγύηση για την αποφυγή σοβαρών ατυχημάτων, ακόμα και θανατηφόρων. Απαιτείται ιδιαίτερη οργάνωση των εργασιών, εξαιρετική
γνώση των κανόνων ασφάλειας από τους εμπλεκόμενους και, φυσικά, συστηματικός έλεγχος
της εφαρμογής όλων των παραπάνω από τους μηχανισμούς της πολιτείας.
Το βιβλίο αυτό προσφέρει συμβουλές για τη σωστή εκτέλεση όλων των βημάτων για την
ανύψωση ενός φορτίου: τι πρέπει να γίνεται πριν ξεκινήσει η ανύψωση, τι κατά τη διάρκειά
της και τι μετά το τέλος της.

Υγεία και ασφάλεια σε εργασίες φορτοεκφόρτωσης σε λιμάνια
ςυγγραφέας: Κουκουλάκη Θεώνη, Δοντάς Σπύρος
ςελίδες: 32
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-58-4

Οι κίνδυνοι για την ΥΑΕ στα λιμάνια είναι πάρα πολλοί: ακατάλληλη φόρτωση ή στοιβασία
που είναι δυνατό να οδηγήσει σε ανατροπή εμπορευματοκιβωτίων πολλών τόνων, πτώσεις
αντικειμένων ή υλικών, τραυματισμοί από κινούμενες γέφυρες, επικίνδυνες ή ολισθηρές
σκάλες στα αμπάρια των πλοίων, σκόνες ή επικίνδυνες ατμόσφαιρες που προκαλούν εκρήξεις
ή ασφυξία, υψηλά επίπεδα θορύβου και δονήσεων και μειωμένα επίπεδα φωτισμού.
Το βιβλίο αυτό πληροφορεί τους εργαζόμενους σε λιμενικές υπηρεσίες (εργασίες φορτοεκφόρτωσης), όπως οι χειριστές μηχανημάτων, οι λιμενεργάτες και οι σημειωτές σε λιμάνια, για
τους βασικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται, δίνοντάς τους παράλληλα, ενδεικτικά μέτρα
και οδηγίες πρόληψης.
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Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε εργασίες συντήρησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας
ςυγγραφέας: Κουκουλάκη Θεώνη
ςελίδες: 32
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-57-7

Η έκδοση σκοπό έχει να θίξει τα σοβαρά προβλήματα για την υγεία και την ασφάλεια των
συντηρητών κεραιών. Πέρα από τους άμεσα κατανοητούς κινδύνους από πτώση ή ηλεκτροπληξία, σοβαροί είναι και οι κίνδυνοι από την έκθεση σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τις
αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες ή τις μυοσκελετικές παθήσεις.
Στο κείμενο επιχειρείται μια αναλυτική παρουσίαση των κινδύνων σε συνδυασμό με τα μέτρα
που είναι δυνατό να ληφθούν για να εξαλείψουν ή να μειώσουν σημαντικά το πρόβλημα.

Υγεία και ασφάλεια σε εργασίες διάνοιξης σηράγγων
ςυγγραφέας: Κουκουλάκη Θεώνη, Παπαδάκης Αντώνης
ςελίδες: 40
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-56-0

Τα τελευταία χρόνια η οδοποιία έχει αναπτυχθεί πολύ στη χώρα μας με την κατασκευή μεγάλων
έργων όπως η Αττική και η Εγνατία Οδός. Στα έργα αυτά κατασκευάστηκαν περίπου 130 σήραγγες. Εκατοντάδες εργαζόμενοι εργάστηκαν -και εργάζονται- στον κλάδο ο οποίος έχει
υψηλή επικινδυνότητα και έχουν σημειωθεί θανατηφόρα ατυχήματα.
Το βιβλίο αυτό έχει στόχο να πληροφορήσει τους εργαζόμενους σε εργασίες διάνοιξης
σηράγγων σχετικά με τους βασικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται και να τους προτείνει
-ενδεικτικά- οδηγίες και μέτρα για την αποφυγή τους.
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Υγεία και ασφάλεια της εργασίας σε τηλεφωνικά κέντρα
ςυγγραφείς: Κουκουλάκη Θεώνη, Λώμη Κωνσταντίνα
ςελίδες: 32
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-7678-55-3

Τα τηλεφωνικά κέντρα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών είναι οι χώροι όπου οι εργαζόμενοι
επικοινωνούν με τους πελάτες μέσω του τηλεφώνου. Συχνά χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς
υπολογιστές για παροχή πληροφοριών και εισαγωγή δεδομένων. Μετά τη ραγδαία αύξηση
των τηλεφωνικών κέντρων, διάφορες μελέτες κατέγραψαν προβλήματα υγείας στους εργαζόμενους στον κλάδο αυτό.
Στο βιβλίο περιγράφονται οι κύριοι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε τηλεφωνικά κέντρα καθώς και βασικά μέτρα πρόληψης.

Η σπονδυλική στήλη σε κίνδυνο. οδηγοί δονούμενων οχημάτων. Μηχανήματα κατασκευών
και μεταφοράς αγαθών, αγροτικοί – δασικοί ελκυστήρες, εμπορικά οχήματα κ.λπ.

ςυγγραφέας: Συλλογικό
ςελίδες: 23
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 960-7678-45-1

Οι οδηγοί και οι καθημερινοί χειριστές κινητών μηχανημάτων συχνά εκτίθενται σε δονήσεις
που μεταδίδονται από το κάθισμα ή το δάπεδο σε όλο τους το σώμα. Η κατ’ επανάληψη έκθεση
σε δονήσεις μπορεί να προκαλέσει πόνο στη μέση, τραυματισμό των σπονδύλων και των δίσκων και άλλες παθολογικές καταστάσεις. Υπάρχουν τρόποι μείωσης των κινδύνων αυτών.
Το βιβλίο αυτό στοχεύει να ενημερώσει τους εργοδότες και τους λοιπούς αρμόδιους στην
πρόληψη των εργασιακών κινδύνων, για τους κινδύνους έκθεσης εργαζομένων σε δονήσεις
και να υιοθετήσουν μέτρα βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας.
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τα χέρια σε κίνδυνο. το σύνδρομο δόνησης χεριού-βραχίονα. Κομπρεσέρ, σφύρες θρυμματισμού, σπαστηροτριβείς, σφύρες ήλωσης, αλυσοπρίονα, κρουστικά κλειδιά κ.λπ.

ςυγγραφέας: Συλλογικό
ςελίδες: 23
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2007
ISBN: 960-7678-44-3

Μεγάλος αριθμός εργαζομένων σε πολλούς κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων εκτίθενται
σε δονήσεις μεταδιδόμενες μέσω των χεριών. Ο κίνδυνος του Συνδρόμου Δόνησης Χειρός –
Βραχίονα υπάρχει όταν ένα μηχάνημα, εργαλείο ή συσκευή χειρός υψηλής δόνησης χρησιμοποιείται σε τακτική βάση.
Το βιβλίο αυτό στοχεύει να βοηθήσει τους εργοδότες και τους λοιπούς αρμόδιους στην
πρόληψη των εργασιακών κινδύνων, ώστε να ενημερωθούν για τους κινδύνους έκθεσης εργαζομένων σε δονήσεις που μεταδίδονται από τα χέρια και να υιοθετήσουν μέτρα βελτίωσης
της ασφάλειας και της υγείας στις εταιρείες τους.

Από την αρχή με ασφάλεια
ςυγγραφείς: Συλλογικό
ςκίτσα: Γρηγοριάδης Κώστας
ςελίδες: 34
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2006
ISBN: 960-7678-54-0
Συνέκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Το βιβλίο απευθύνεται στους νέους (εργαζόμενους, μαθητές, σπουδαστές κ.λπ.) και έχει στόχο
να επισημάνει τους πιο συχνούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους και να προτείνει
απλούς τρόπους ώστε να αποφεύγονται. Βασιζόμενο περισσότερο στο σκίτσο απ’ ό,τι στο
λόγο εντοπίζει φυσικούς και χημικούς κινδύνους, μιλά για εργονομικά θέματα, για διάφορα
ατυχήματα στο σπίτι, το δρόμο κ.λπ. Οι κίνδυνοι από μολυσμένες σύριγγες και διάφορες μορφές παρενόχλησης περιγράφονται παραστατικά από τα σκίτσα. Τέλος, το βιβλίο αναφέρεται
στο μείζον θέμα της προαγωγής υγείας στα σχολεία.
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Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων
ςυγγραφείς: Συλλογικό
ςελίδες: 56
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2006
ISBN: 960-7678-53-2

Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους εκείνους που ασχολούνται με τις επαγγελματικές μεταφορές:
οδηγούς φορτηγών, εταιρείες μεταφορών καθώς, επίσης, και στα αστυνομικά όργανα που τις
ελέγχουν. Είναι γραμμένο σε δεύτερο πρόσωπο με στόχο να κατανοήσει ο αναγνώστης αφενός
τις τρεις βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή οδική μεταφορά των φορτίων, δηλαδή την επιλογή κατάλληλου οχήματος, την ορθή τοποθέτηση και πρόσδεση του φορτίου πάνω σ’ αυτό
και αφετέρου τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τής κάθε κατηγορίας φορτίου και κατ’ επέκταση
τις διαφορές στη φόρτωση και την ασφάλισή τους στα οχήματα.
Το βιβλίο συνοδεύει εκπαιδευτικό CD (δες σχετική κατηγορία).

Μαζεύω τα σκουπίδια με ασφάλεια
ςυγγραφείς: Δρίβας Σπύρος, Μουρελάτου Ειρήνη
ςκίτσα: Γρηγοριάδης Κώστας
ςελίδες: 9
Διαστάσεις: 21x14 cm
Έκδοση: 2004
ISBN: 960-7678-50-8
Οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας των δήμων έρχονται καθημερινά σε επαφή με
τόνους σκουπιδιών. Οι συνθήκες εργασίας τους είναι ιδιαίτερα δύσκολες, ενώ οι κίνδυνοι
από τα μολυσμένα απορρίμματα, τη μεταφορά μεγάλων βαρών, τον ελλιπή εξοπλισμό εργασίας
ή τις πτώσεις είναι παρόντες καθημερινά. Δίνονται πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές για
την προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων όσων εργάζονται καθημερινά στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
Ένα έντυπο το οποίο βασίζεται περισσότερο στο εξαιρετικό σκίτσο παρά στο κείμενο.
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τεχνικά Έργα: Βασικοί κίνδυνοι & μέτρα πρόληψης
ςυγγραφείς: Ταργουτζίδης Αντώνης, Βαγιόκας Νικόλαος
ςελίδες: 14
Διαστάσεις: 15,5x24 cm
Έκδοση: 2004
ISBN: 960-7678-49-4

Ένας στους τρείς εργαζόμενους που χάνουν τη ζωή τους κατά την εργασία ανήκει στο χώρο
των κατασκευών. Η πιθανότητα εργατικού ατυχήματος στα τεχνικά έργα είναι διπλάσια από
το μέσο όρο όλων των άλλων κλάδων. Ο συγκεκριμένος κλάδος είναι σαφώς ο πιο επικίνδυνος
για το εργατικό δυναμικό, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα στην Ε.Ε.
Η έκδοση περιλαμβάνει οδηγίες για την αποφυγή ατυχημάτων και αναλύει θέματα όπως
οι πτώσεις εργαζομένων από ύψος, οι πτώσεις αντικειμένων, η διαχείριση των φορτίων, τα
μηχανήματα τεχνικών έργων, οι δονήσεις των άνω άκρων και ο θόρυβος.

οδηγός για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
ςυγγραφέας: Συλλογικό
ςελίδες: 105
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2004
ISBN: 960-7678-47-8

Πρόκειται για μια συνεργασία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) και του
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός περιεκτικού εύχρηστου οδηγού για την
ΥΑΕ. Στον οδηγό περιλαμβάνονται θέματα όπως το νομοθετικό πλαίσιο για την ΥΑΕ, η εκτίμηση
του επαγγελματικού κινδύνου, η ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων, ο Κανονισμός
ΥΑΕ, τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης, ο επαγγελματικός κίνδυνος και η ασφαλιστική του αντιμετώπιση στην Ελλάδα.
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Εργαλεία για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τομέα της υγείας στην
εργασία. τα παράδειγμα του χημικού κινδύνου
(Πρακτικά 8ου Διεθνούς ςυνέδριου της Επιτροπής Έρευνας της ISSA)

ςυγγραφείς: Συλλογικό
Διοργανωτές συνεδρίου: Επιτροπή Έρευνας της ISSA (Διεθνούς Ένωσης
Κοινωνικής Ασφάλισης) σε συνεργασία με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 640
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2003
ISBN: 960-7648-43-Χ
Έκδοση των πρακτικών του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου της Επιτροπής Έρευνας της ISSA με θέμα:
Εργαλεία για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τομέα της υγείας στην εργασία.
Τα παράδειγμα του χημικού κινδύνου.
Οι εργασίες του συνεδρίου παρουσιάζονται στα Ελληνικά, τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα
Γερμανικά. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα στις 19-21 Μαΐου
2003.

Εργαλεία για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τομέα της υγείας στην
εργασία. τα παράδειγμα του χημικού κινδύνου
(Περιλήψεις 8ου Διεθνούς ςυνέδριου της Επιτροπής Έρευνας της ISSA)

ςυγγραφείς: Συλλογικό
Διοργανωτές συνεδρίου: Επιτροπή Έρευνας της ISSA (Διεθνούς Ένωσης
Κοινωνικής Ασφάλισης) σε συνεργασία με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ςελίδες: 751
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2003
ISBN: 960-7648-43-5
Έκδοση των περιλήψεων των εργασιών που παρουσιάστηκαν στο 8ο Διεθνές Συνέδριο της
Επιτροπής Έρευνας της ISSA με θέμα: Εργαλεία για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών
στον τομέα της υγείας στην εργασία. Τα παράδειγμα του χημικού κινδύνου.
Οι περιλήψεις των εργασιών παρουσιάζονται στα Ελληνικά, τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα
Γερμανικά. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα στις 19-21 Μαΐου
2003.
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Αγγλοελληνικό - Ελληνοαγγλικό λεξιλόγιο Όρων Βιομηχανικής Υγιεινής & Ασφάλειας
ςύνταξη: Δαΐκου Αφροδίτη, Δοντάς Σπύρος
Διαστάσεις: 12,5x19,5 cm
ςελίδες: 222
Έκδοση: 2003
ISBN: 960-7678-42-7

Το λεξιλόγιο αυτό δημιουργήθηκε για να καλύψει σε ικανοποιητικό βαθμό τα ποικίλα πεδία
του χώρου, διευκολύνοντας έτσι το έργο των επαγγελματιών (τεχνικών ασφάλειας, γιατρών
εργασίας, υγιειονολόγων, χημικών κ.α.), των επιστημόνων, των φοιτητών ή των εργαζομένων.
Στόχος είναι η κατανόηση ξενόγλωσσων κειμένων, η διευκόλυνση της αναζήτησης της διεθνούς
βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο ή τις βιβλιοθήκες και η εύρεση των κατάλληλων όρων για τη
σύνταξη αγγλικών κειμένων από Έλληνες.

Εργασιακό περιβάλλον & ψυχικές επιπτώσεις (οργανωτική - Βιομηχανική ψυχολογία). Προσέγγιση από το χώρο της ιατρικής της εργασίας
ςυγγραφέας: Πανταζοπούλου – Φωτεινέα Αναστασία
ςελίδες: 83
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2003
ISBN: 960-7678-40-0

Μπορεί το εργασιακό περιβάλλον να αποτελεί ένα μόνο μέρος του συνολικού περιβάλλοντος
των ανθρώπων, παίζει όμως πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση τόσο της σωματικής όσο
και της ψυχικής υγείας τους, αφού η κοινωνική δομή που τους περιβάλλει, κυρίως στις δυτικές
χώρες, έχει κτιστεί γύρω από την αμειβόμενη εργασία. Η τελευταία είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την αυτοεκτίμηση και τον καθορισμό του κοινωνικού ρόλου του ατόμου και η σημασία της ξεπερνά αυτή άλλων δραστηριοτήτων στο συνολικό χρόνο της ζωής του. Μελέτες
έδειξαν αρνητικές επιπτώσεις ακόμα και στην υγεία παιδιών που οι γονείς τους δεν είχαν καλή
δουλειά.
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Χρονολογικός & θεματικός κατάλογος νομοθετημάτων σχετικών με την υγιεινή &
ασφάλεια στους χώρους εργασίας & το περιβάλλον (1861-2002)
ςυλλογή και επιμέλεια: Δαΐκου Αφροδίτη
ςελίδες: 126
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2002
ISBN: 960-7678-39-7

Ένας παράγοντας για την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι η γνώση της. Ο κατάλογος αυτός
αποτελεί ένα εργαλείο για όλους εκείνους τους χρήστες της νομοθεσίας οι οποίοι χάνονται σε
ένα κυκεώνα νομοθετημάτων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων κ.λπ. που
ξεκινούν πολλές 10ετίες πριν και που συνεχώς τροποποιούνται. Ο χρονολογικός κατάλογος
είναι κατά αύξοντα αριθμό ΦΕΚ. Η θεματική ανάλυση δεν είναι εξαντλητική και έγινε κατά
κύριο λόγο βάσει του τίτλου των νομοθετημάτων και μάλιστα για την αποφυγή πολλών επαναλήψεων αυτά έχουν καταχωρηθεί στη θεματική ενότητα που είναι κυρίαρχη στον τίτλο αυτόν.

Αξιολόγηση και διαχείριση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για επαγγελματικά
εκτιθέμενους
ςυγγραφείς: Μακρόπουλος Βασίλειος, Χαλκιώτης Κωνσταντίνος
ςελίδες: 59
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2002
ISBN: 960-7678-38-9

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να αναπτυχθούν και να κατανοηθούν θέματα που αφορούν
στην ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που υπάρχει σε σημεία όπου είναι εγκατεστημένες διάφορες
τηλεπικοινωνιακές ή άλλες κεραίες. Μελετώνται ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
στην αντιμετώπιση – διαχείριση τέτοιων περίπλοκων τηλεπικοινωνιακών σημείων έτσι ώστε
να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι στα σημεία αυτά κινούνται σε περιοχές που δεν υπερβαίνουν τα όρια έκθεσης για τους επαγγελματικά εκτιθέμενους.
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HELLENIC INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ςυγγραφείς: Συλλογικό
ςελίδες: 18
Διαστάσεις: 20,5x28 cm
Έκδοση: 2003
Συνοπτική παρουσίαση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και του έργου του στα αγγλικά.

ΕλλΗνΙΚο ΙνςτΙτοΥτο ΥΓΙΕΙνΗς ΚΑΙ ΑςΦΑλΕΙΑς τΗς ΕΡΓΑςΙΑς
ςυγγραφείς: Συλλογικό
ςελίδες: 18
Διαστάσεις: 20,5x28 cm
Έκδοση: 2002

Περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Την ίδρυσή του, τους σκοπούς για
τους οποίους ιδρύθηκε, τους πόρους του, τη δομή και το έργο του.

ςυνέργεια (υπο)συστημάτων κοινωνικής πολιτικής: το παράδειγμα των συνθηκών
εργασίας
ςυγγραφέας: Ιωάννου Χρήστος Α.
ςελίδες: 45
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2001
ISBN: 960-7678-37-0

Στο βιβλίο προτείνεται η νέα συνέργεια μεταξύ συστημάτων υγείας, κοινωνικής ασφάλισης
και εργασιακών σχέσεων και αναλύεται ως συνιστώσα μιας νέας μεταρρυθμιστικής κοινωνικής
πολιτικής. Συζητούνται επίσης, παραδείγματα μη συνέργειας και οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής όσον αφορά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας (π.χ. οικονομικά κίνητρα σε επιχειρήσεις).
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Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης: μεθοδολογικός & πληροφοριακός οδηγός
ςυγγραφέας: Γεωργιάδου Εύη
ςελίδες: 341
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2001
ISBN: 960-7678-36-2

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια κωδικοποίησης του συνόλου της σχετικής
θεματολογίας, που αφορά σε μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης Β.Α.Μ.Ε. (κατευθύνσεις για
τη σύνταξη ολοκληρωμένης Μελέτης Ασφάλειας εγκαταστάσεων, εκτίμηση επικινδυνότητας,
σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης κ.α.), στις νομοθετικές απαιτήσεις (οδηγία Seveso II και ανάγκη
συνδυασμένης εφαρμογής της με τη νομοθεσία για την ΥΑΕ), σε ατυχήματα μεγάλης έκτασης
που έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν, σε πηγές
πληροφόρησης στις οποίες μπορεί να ανατρέξει κανείς για μια αναλυτική εξέταση του ζητήματος
κ.α.

Αγωγή υγείας και περιβάλλοντος. Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες.
το βιβλίο του μαθητή

ςυγγραφέας: Δημητρίου Αναστασία
ςκίτσα: Λακάκη Γεωργία
ςελίδες: 57
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2001
ISBN: 960-7678-35-4
Περιβάλλον είναι ο χώρος που μας «περιβάλλει»: το σπίτι μας, ο χώρος της δουλειάς μας, οι
πόλεις μας. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην ποιότητά του.
Αυτή, με τη σειρά της, επιδρά θετικά ή αρνητικά στον άνθρωπο. Μια αλυσίδα, όπου ο κάθε
κρίκος παίζει σημαντικό ρόλο στον κύκλο της ζωής.
Μέσα από το βιβλίο αυτό οι μαθητές θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τους κρίκους
αυτής της αλυσίδας οι οποίοι σχετίζονται με τις χημικές ουσίες.
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Αγωγή υγείας και περιβάλλοντος. Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες.
το βιβλίο του εκπαιδευτικού

ςυγγραφέας: Δημητρίου Αναστασία
ςκίτσο: Λακάκη Γεωργία
ςελίδες: 90
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2001
ISBN: 960-7678-34-6
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στα προγράμματα Αγωγής Υγείας, Αγωγής Καταναλωτή
και Περιβαλλοντικής Αγωγής. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο, δίνονται γενικές γνώσεις
για την αγωγή υγείας και περιβάλλοντος ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται διδακτικό
υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.

Περιγραφική επιδημιολογία των εργατικών ατυχημάτων στον ελληνικό πληθυσμό
κατά την περίοδο 1956-94
ςυγγραφέας: Κωνσταντινίδης Θεόδωρος Κ.
ςελίδες: 78
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 2001
ISBN: 960-7678-33-8

Στην εργασία αυτή, μελετήθηκαν καταρχήν οι διαχρονικές τάσεις του εργατικού δυναμικού
κατά κλάδο απασχόλησης και εκτιμήθηκε το ηλικιακό πρότυπο των εργαζομένων κατά τομέα
οικονομικής δραστηριότητας. Συζητήθηκαν οι μεταβολές των παραπάνω μεγεθών στα πλαίσια
της γήρανσης του πληθυσμού στην Ελλάδα καθώς και του τύπου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μεταπολεμικά. Περιγράφηκε η διαχρονική πορεία της συμμετοχής του κάθε κλάδου
οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο των εργατικών ατυχημάτων. Υπολογίσθηκαν ειδικοί
ως προς την ηλικία συντελεστές επίπτωσης των εργατικών ατυχημάτων και εφαρμόσθηκαν
τεχνικές προτύπωσης ως προς την ηλικία για τη χρονική περίοδο 1974-1993.
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Έκτακτες καταστάσεις κινδύνων στην κατασκευή των υπόγειων τεχνικών έργων. Η
πυρκαγιά: πρόληψη και πυρόσβεση - διάσωση

ςυγγραφέας: Παπαδιονυσίου Νίκος
ςελίδες: 50
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2001
ISBN: 960-7678-32-x

Ένα βιβλίο που έρχεται να καλύψει τα κενά της ελληνικής βιβλιογραφίας σε θέματα που αφορούν έκτακτες καταστάσεις κινδύνων στα υπόγεια έργα. Ένα βοήθημα για Μελετητές Υπόγειων
Τεχνικών Έργων, Συντονιστές Ασφάλειας – Υγείας κατά το Π.Δ. 305/96, Μηχανικούς – Τεχνικούς
Ασφάλειας, στελέχη της ιεραρχίας του Κατασκευαστή – Εργολάβου και μελών των Ε.Υ.Α.Ε.
αλλά και στελεχών του Κυρίου των Έργων, των Αρχών (Κέντρων Πρόληψης Επαγγελματικών
Κινδύνων – ΚΕΠΕΚ, Π.Υ.) και γενικά για όλους όσους έχουν πραγματική ή ηθική ευθύνη για
την πρόληψη και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και γενικά του ατυχήματος.

Η Ευρώπη καταπονείται
ςυγγραφέας: Ο’Νηλ Ρόρυ
ςελίδες: 172
Διαστάσεις: 21x25,5 cm
Έκδοση στα ελληνικά: 2001
ISBN: 960-7678-31-1

Η πρωτοβουλία της Συνομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων το 1997 να ξεκινήσουν
πανευρωπαϊκή εκστρατεία για τις μυοσκελετικές παθήσεις, στα πλαίσια της διάγνωσης και της
αντιμετώπισης των αναδυομένων επαγγελματικών παθήσεων, οδήγησε στη δημοσίευση του
βιβλίου αυτού από το Τεχνικό Γραφείο για Θέματα Συνθηκών Εργασίας των Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (TUTB). Πρόκειται για μια έκθεση για τις πρωτοβουλίες των Συνδικάτων στην καταπολέμηση των μυοσκελετικών παθήσεων.
Το βιβλίο μεταφράστηκε στα ελληνικά από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με στόχο να πληροφορήσει
τους πολίτες για τις διαστάσεις του προβλήματος και τους τρόπους αντιμετώπισής του.
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Ασφάλεια στη χρήση εκρηκτικών υλών στα τεχνικά έργα. Επιφανειακές, υπόγειες & υποβρύχιες εκρήξεις

ςυγγραφέας: Παπαδιονυσίου Νίκος
ςελίδες: 165
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2001
ISBN: 960-7678-30-3

Με δεδομένο ότι η χρήση εκρηκτικών είναι από τη φύση της από τις πλέον επικίνδυνες δραστηριότητες, το εγχειρίδιο αυτό ήταν απαραίτητο στην ελληνική βιβλιογραφία. Αν ο εργαζόμενος που χρησιμοποιεί εκρηκτικά δεν έχει γνώση των κανόνων για την ασφαλή χρήση τους
και την επίγνωση του κινδύνου, είναι απόλυτα βέβαιο ότι η ζωή του και πιθανόν και η ζωή
των συναδέλφων του θα κινδυνεύσει.

οι ασθένειες των εργατών
ςυγγραφέας: Ramazzini Bernardino
Μετάφραση: Ντουνιάς Γεώργιος
ςελίδες: 422
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2001
ISBN: 960-7678-29-4
Πρόκειται για τη μετάφραση και έκδοση του κλασικού έργου του Bernardino Ramazzini «De
Morbis Artificum Diatriba». Το έργο αυτό γράφτηκε στα λατινικά το 1713. Το έργο του Ramazzini, που δικαίως θεωρείται ο θεμελιωτής της ιατρικής της εργασίας, αν και γράφτηκε
πριν από 3 αιώνες, ως προς τη μεθοδολογία, παραμένει και σήμερα επίκαιρο. Σ’ αυτό εξετάζονται πάνω από 50 επαγγέλματα. Περιγράφεται η παραγωγική διαδικασία, οι ασθένειες των
εργατών και προτείνονται θεραπευτικά και προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Τα
θεραπευτικά μέτρα που προτείνει εκφράζουν βέβαια το επίπεδο της ιατρικής γνώσης της
εποχής του, αλλά πολλά από αυτά, παρ’ όλες τις συγκλονιστικές αλλαγές που έγιναν στη διαδικασία παραγωγής αυτούς τους αιώνες, είναι και σήμερα χρήσιμα.
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Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο επεξεργασίας του κρέατος
ςυγγραφέας: Αναλυτής Μηνάς
ςελίδες: 23
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 1999
ISBN: 960-7678-28-6

Στον κλάδο του κρέατος, τόσο στο στάδιο σφαγής των ζώων όσο και σε αυτό της επεξεργασίας
της πρώτης ύλης, η ανθρώπινη παρέμβαση είναι αναντικατάστατη. Η χρήση ειδικών μαχαιριών
ή άλλων αιχμηρών αντικειμένων, η χειρωνακτική μεταφορά φορτίων, η κίνηση των εργαζομένων πάνω σε ολισθηρά δάπεδα όπως και ο χώρος μέσα στον οποίο εργάζονται, ο οποίος
χαρακτηρίζεται από χαμηλές θερμοκρασίες, αποτελούν στοιχεία που αυξάνουν τις πιθανότητες
εργατικού ατυχήματος και εκδήλωσης κάποιας επαγγελματικής ασθένειας.
Η εργασία αυτή προσπαθεί να αποτυπώσει τόσο την ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή
πραγματικότητα προσφέροντας, συγχρόνως, στον αναγνώστη ένα σύνολο απλών κανόνων,
ο σεβασμός των οποίων είναι δυνατό να αποτρέψει δυσάρεστες καταστάσεις.

Η τυποποίηση σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας
ςυγγραφέας: Κουκουλάκη Θεώνη
ςελίδες: 111
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 1999
ISBN: 960-7678-27-8

Η έκδοση αυτή έχει στόχο να ενημερώσει αφενός μεν, όλους τους εμπλεκόμενους στα θέματα
ΥΑΕ (T.Α., Ι.Ε., εργοδότες, εργαζόμενους) και αφετέρου την ελληνική βιομηχανία και βιοτεχνία
που αναπτύσσεται στο πεδίο παραγωγής Μέσων Ατομικής Προστασίας και μηχανών και τους
εισαγωγείς και εμπόρους αυτών των προϊόντων, για τα υπάρχοντα σχετικά πρότυπα. Περιέχει
συνολικά 412 πρότυπα για ΥΑΕ. Έχει γίνει θεματική ανάλυση ανά κατηγορία με μια μικρή εισαγωγή που περιγράφει την κάθε μια από αυτές καθώς και μία αναφορά στο αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο. Οι κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα πρότυπα είναι: βλαπτικοί παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον, πυροπροστασία, ασφάλεια μηχανών, εργονομία και Μέσα
Ατομικής Προστασίας. Επίσης, υπάρχει παράρτημα με συγκεντρωτικό κατάλογο των προτύπων,
ταξινομημένων βάσει των κωδικών τους, ανεξάρτητα από τη θεματική ενότητα στην οποία
ανήκουν.
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Προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική δραστηριότητα. Πρόληψη βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης

ςυγγραφέας: Συλλογικό
ςελίδες: 350
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 1999
ISBN: 960-7678-24-3

Πρόκειται για το υλικό σεμιναρίου το οποίο υλοποιήθηκε από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με θέμα τον
τίτλο του βιβλίου, στο πλαίσιο της ανάληψης πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
κατάρτισης και ενημέρωσης, η οποία ανατέθηκε στο Ινστιτούτο από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1996-97. Αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για όλους τους εμπλεκόμενους στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική δραστηριότητα
και την πρόληψη των Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ).

οδηγός νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος
ςυγγραφέας: Συλλογικό
ςελίδες: 16
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 1999

Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1996-97, ανέθεσε στο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. την ανάληψη
πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό
δημιουργήθηκε αυτός ο θεματικός οδηγός της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του
περιβάλλοντος, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για όλους τους ενδιαφερόμενους.
Ο οδηγός περιλαμβάνει νομοθεσία που αφορά σε: γενικά θέματα, προστασία και διαχείριση
υδάτων, στερεά απόβλητα, τοξικά - επικίνδυνα απόβλητα, ατμοσφαιρική ρύπανση, θόρυβο
και φυσικό περιβάλλον.
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Έρευνα των συστημάτων πληροφοριών στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και
ασφάλειας
ςυγγραφέας: Τέρπος Αστέριος Α.
ςελίδες: 237
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 1999
ISBN: 960-7678-22-7

Για να είναι δυνατός ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των κινδύνων κατά την εργασία, καθώς
και η αξιολόγηση της πολιτικής και του έργου των υπηρεσιών πρόληψης, πρέπει να υπάρχουν
επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες. Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. περιλαμβάνει στα ενδιαφέροντά του
την ανάπτυξη ή τη βελτίωση της συλλογής στατιστικών και επιδημιολογικών στοιχείων με
στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου πληροφοριών, το οποίο θα συγκεντρώνει και θα διοχετεύει,
προς τους άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενους, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν
στην κατανόηση των ελληνικών προβλημάτων και τη χάραξη πολιτικής. Για το σχεδιασμό και
την ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτύου, ήταν απαραίτητο να διερευνηθεί ο χώρος, τόσο στις άλλες
χώρες (κυρίως τις ευρωπαϊκές) όσο και την Ελλάδα. Έγινε λοιπόν, μία διερεύνηση των συνθηκών, των στοιχείων και των μηχανισμών και των τρόπων αυτά παράγονται καθώς και το
ποιες είναι οι ευρωπαϊκές και οι διεθνείς τάσεις.

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υγεία και ασφάλεια της εργασίας. Εκθέσεις περιόδου 1989-1994

ςυγγραφέας: Αναλυτής Μηνάς
ςελίδες: 75
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 1998
ISBN: 960-7678-21-9

Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο, παρουσιάζεται συνοπτικά το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και ο τρόπος λειτουργίας των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και αναλύεται ο
ρόλος και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής των Κοινωνικών Υποθέσεων, στα πλαίσια της οποίας
εκπονήθηκαν οι Εκθέσεις. Στο δεύτερο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των Εκθέσεων για
την ΥΑΕ αναφέροντας το έγγραφο της Συνεδρίασης, το όνομα του Εισηγητή, τον τίτλο της Έκθεσης και τέλος το/τα έγγραφα της Επιτροπής, πάνω στα οποία βασίστηκαν οι Εκθέσεις. Τέλος,
στο τρίτο μέρος, επιχειρείται μια ανασκόπηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ΥΑΕ μετά την εφαρμογή της Ενιαίας Πράξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής
κοινωνικής πολιτικής.
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Μόλυβδος και εργασία
Επιμέλεια: Δρίβας Σπύρος, Δοντάς Σπύρος
ςελίδες: 29
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 1998
ISBN: 960-7678-20-0

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο, το οποίο αφορά στο μόλυβδο και το
εργασιακό περιβάλλον, αναφέρονται οι κυριότερες πηγές επαγγελματικής έκθεσης σ’ αυτόν
και τις ενώσεις του και πώς μπορεί κανείς να δηλητηριαστεί από την έκθεση αυτή. Στο δεύτερο
μέρος εξετάζεται η επίδραση του μολύβδου στον ανθρώπινο οργανισμό, δηλαδή πώς εισέρχεται σε αυτόν, πώς μεταφέρεται, πού αποθηκεύεται, πώς αποβάλλεται και τι προκαλεί. Επίσης,
περιγράφεται πώς πραγματοποιείται η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται
σε μόλυβδο. Τέλος, στο τρίτο μέρος αναφέρονται τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για
την πρόληψη των κινδύνων από την έκθεση αυτή.

Η κατάρτιση στους τομείς της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας: έρευνα
αναγκών κατάρτισης
ςυγγραφέας: Ζορμπά Κωνσταντίνα
ςελίδες: 56
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 1996
ISBN: 960-7678-19-7

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη καταγραφή των αναγκών με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό -σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και νομού- σε γιατρούς εργασίας, τεχνικούς ασφάλειας,
μέλη Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και εργοδότες, οι οποίοι μπορούν να
ασκήσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας με την κατάλληλη επιμόρφωση, σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Π.Δ. 17/1996.

60

ΒΙΒΛΙΑ

1996 οριακές τιμές (TLVs®) Χημικών ουσιών και Φυσικών Παραγόντων και Δείκτες
Βιολογικής Έκθεσης (BEIs®)
Ετήσια έκδοση της Αμερικανικής Εταιρίας Κυβερνητικών Υγιεινολόγων
Βιομηχανίας (ACGIH)
ςελίδες: 160
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση στα ελληνικά: 1997
ISBN: 960-7678-18-9
Στη χώρα μας, το σχετικό με τις Οριακές Τιμές Έκθεσης νομοθετικό πλαίσιο, δεν καλύπτει όλο
το εύρος των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος,
με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σοβαρά κενά και αντικειμενικές δυσκολίες στις διαδικασίες
εκτίμησης των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος.
Η άποψη ότι οι Οριακές Τιμές Έκθεσης είναι στοιχεία που μπορούν να χειρίζονται μόνο
λίγοι ειδικοί, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η έκδοση αποτελεί ένα έγκυρο επιστημονικό σημείο αναφοράς αλλά και ένα λειτουργικό βοήθημα, για όλους τους εμπλεκόμενους
στις διαδικασίες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων.

Μεθοδολογικός οδηγός για την εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου
ςυγγραφείς: Δρίβας Σπύρος, Ζορμπά Κωνσταντίνα, Κουκουλάκη Θεώνη
ςελίδες: 236
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 2003
ISBN: 960-7678-17-0

Ο Μεθοδολογικός Οδηγός Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου αναδεικνύει μια μεθοδολογία προσέγγισης και διερεύνησης του εργασιακού περιβάλλοντος, η οποία βασίζεται
κύρια στη λογική της συμμετοχικής διαδικασίας, με στόχο την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη
εκτίμηση του κινδύνου στο εργασιακό περιβάλλον.
Η έκδοση αυτή αποτελεί πρόταση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για τη «Γραπτή εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου» σύμφωνα με το Π.Δ. 17/96 άρθρο 8, απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στα θέματα ΥΑ και αποτελεί μια σοβαρή συμβολή για την προαγωγή της ΥΑΕ.
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Ελ.Ιν.Υ.Α.Ε. 1999
ςυγγραφείς: Συλλογικό
ςελίδες: 96
Διαστάσεις: 20,5x28 cm
Έκδοση: 1999

Εκτενής παρουσίαση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Περιλαμβάνει την ίδρυσή του, απολογισμούς έργου
των περιόδων 1992-1994 και 1995-1998, καθώς και τη δομή του. Επίσης παρουσιάζονται: το
πόρισμα της κοινής επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γ.Σ.Ε.Ε. – Σ.Ε.Β. (ΕΓΣΣΕ 1988), το πόρισμα
της μικτής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Γ.Σ.Ε.Ε. – Σ.Ε.Β – Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε – Ε.Ε.Σ.Ε.) του άρθρου
6 της ΕΓΣΕΕ 1991-92, το καταστατικό του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ο κανονισμός οικονομικής διαχείρισης
και προμηθειών του, ο κανονισμός του προσωπικού και η έκθεση ελέγχου για την οικονομική
διαχείριση και απολογισμού του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. της χρήσης 1993-1997.

Ελ.Ιν.Υ.Α.Ε. 1999
ςυγγραφείς: Συλλογικό
ςελίδες: 14
Διαστάσεις: 19,5x28 cm
Έκδοση: 1999

Συνοπτική παρουσίαση της ίδρυσης, του σκοπού, των πόρων, των απολογισμών έργου των
περιόδων 1992-1994 και 1995-1998 και της δομής του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Ανάλυση επικινδυνότητας στη βιομηχανία
ςυγγραφέας: Αρβανιτογεώργος Ανδρέας
ςελίδες: 47
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 1997
ISBN: 960-7678-16-2
Η μελέτη αναφέρεται στην ανάλυση της επικινδυνότητας στο χώρο της βιομηχανίας. Περιλαμβάνει τρόπους προσδιορισμού των γεγονότων που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα και ποσοτικής εκτίμησης της επικινδυνότητας. Πρόκειται για μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία, δεδομένου ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση του ανθρώπινου, του μηχανικού και
του περιβαλλοντικού παράγοντα. Τελικός σκοπός είναι να γνωρίζει η διεύθυνση της βιομηχανικής μονάδας ότι οι λειτουργίες βρίσκονται σε ένα «επιτρεπτό επίπεδο ασφάλειας».
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ςτατιστικές εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα
ςυγγραφέας: Μπράνης Σπύρος
ςελίδες: 125
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 1996
ISBN: 960-7678-14-6

Η έκδοση αυτή έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία για τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά, με ολοκληρωμένο τρόπο, παρουσιάζονται πλήρεις
χρονολογικές σειρές εργατικών ατυχημάτων από τους δύο κύριους φορείς συλλογής στοιχείων
για τα εργατικά ατυχήματα: το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) για την περίοδο 1938
- 1994 και το Υπουργείο Εργασίας για την περίοδο 1964 - 1994. Τα παρεχόμενα στοιχεία ταξινομούνται κατά διάφορες κατηγορίες, όπως κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητος, ηλικία,
είδος βλάβης, αιτία κ.λπ.

Ατομικό Βιβλιάριο Επαγγελματικού Κινδύνου (άρθρο 4 § 14, Π.Δ. 17/1996)
Επιμέλεια: Δρίβας Σπύρος
ςελίδες: 78
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 1996
ISBN: 960-7678-12-Χ

Το Π.Δ. 17/96 στο άρθρο 4 §14 καθιερώνει το «ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου»
σαν ένα επιπλέον «πληροφοριακό μέσο», απαραίτητο για την παρακολούθηση της σωματικής,
ψυχικής, διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας των εργαζομένων σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής. Το «ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου» πρέπει να το αντιληφθούμε σαν ένα μέσον (εργαλείο), χρήσιμο όχι μόνο για την παρακολούθηση της υγείας των
εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο, αλλά και αναγκαίο για τη διαχείριση και τον
έλεγχο των διαδικασιών πρόληψης.
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ςυλλογή νομολογίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
ςυλλογή και επιμέλεια: Συλλογικό
ςελίδες: 495
Διαστάσεις: 21x29 cm
Έκδοση: 1996
ISBN: 960-7678-11-1

Η συλλογή περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της νομολογίας που κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί, από το 1955 έως το 1994 και που αφορά στην ΥΑΕ. Αποτελείται από αποφάσεις
όλων των βαθμών (Πρωτοδικείων, Εφετείων, Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας και
Δικαστηρίου της Ε.Ε.) και όλων των Δικαστηρίων (Πολιτικών, Διοικητικών και Ποινικών). Περιλαμβάνει δύο ευρετήρια ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση: α) πίνακα όλων των αποφάσεων κατά χρονολογική σειρά και β) θεματικό αναλυτικό ευρετήριο, με αλφαβητική σειρά
των θεμάτων, μαζί με όλες τις αποφάσεις που τα αφορούν.

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές
Έκδοση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO)
ςελίδες: 180
Διαστάσεις: 13,5x19 cm
Έκδοση στα ελληνικά: 1996
ISBN: 960-7678-10-3

Πρόκειται για έναν κώδικα πρακτικής για την ΥΑ στις κατασκευές, ο οποίος συντάχθηκε από
ομάδα ειδικών στη Γενεύη το 1991, μετά από απόφαση του Διοικητικού Οργάνου της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (1989). Τις συστάσεις του μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι υπεύθυνοι
για την ΥΑ στις κατασκευές στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Δεν αντικαθιστά εθνικούς
νόμους και κανονισμούς ή υπάρχοντα πρότυπα. Συντάχθηκε με σκοπό να αποτελέσει οδηγό
αυτών που ασχολούνται με τη διαμόρφωση των διατάξεων αυτού του είδους και ιδιαίτερα
για κυβερνητικές ή άλλες δημόσιες αρχές, επιτροπές, διοικήσεις ή οργανώσεις εργοδοτών ή
εργαζομένων στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας.
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Πρότυπα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τεχνικούς Ασφάλειας
Επιμέλεια: Συλλογικό
ςελίδες: 243
Διαστάσεις: 17x24 cm
Έκδοση: 1997
ISBN: 960-7389-09-3

Πρόκειται για ένα βοήθημα για όσους αναλαμβάνουν να διοργανώσουν εκπαιδευτικά προγράμματα για Τ.Α. Καταγράφει και παρουσιάζει συνοπτικά τα θέματα-αντικείμενα που πρέπει
να καλύπτονται, το βέλτιστο τρόπο παρουσίασής τους, τις απαιτούμενες ώρες και βοηθήματα,
αλλά και τις -όχι δευτερεύουσας σημασίας- πληροφορίες οργανωτικής φύσης για ένα επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Λαμβάνοντας υπόψη το, πιθανά, διαφορετικό τεχνικό και
μορφωτικό υπόβαθρο, τις διαφορετικές εμπειρίες και τα διαφορετικά ενδιαφέροντα, προτείνονται εναλλακτικά προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα κάθε φορά στην ομάδα των
εκπαιδευομένων.

ELINYAE, 1995
ςυγγραφέας: Συλλογικό
Διαστάσεις: 18x28 cm
ςελίδες: 14
Έκδοση: 1995

Συνοπτική παρουσίαση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και του έργου του, στα αγγλικά.

Ελ.Ιν.Υ.Α.Ε., 1995
ςυγγραφείς: Συλλογικό
Διαστάσεις: 18x28 cm
ςελίδες: 14
Έκδοση: 1995

Συνοπτική παρουσίαση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και του έργου του.

65

ΚΑτΑλοΓος των ΕΚΔοςΕων τοΥ Ελ.Ιν.Υ.Α.Ε.

Ασφάλεια και υγεία κατά την εργασία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Υλοποίηση: Ελληνική Εθνική Επιτροπή «Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο της εργασίας», ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ΒΕΑ
ςελίδες: 50
Διαστάσεις: 29,5x20,5 cm
Έκδοση: 1995
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι γενικές αρχές για την προστασία της ΥΑ των εργαζομένων
και την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων όπως ορίζονται στο Ν. 1568/85 «Υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζομένων» και στο σχέδιο Π.Δ. με το οποίο γίνεται εναρμόνιση του εθνικού
μας δικαίου με την οδηγία ΠΛΑΙΣΙΟ. Παρουσιάζονται, επίσης, οι βασικές προβλέψεις των 5
προαναφερθέντων Π.Δ. και των Π.Δ. εναρμόνισης με 3 ειδικές κοινοτικές οδηγίες που εκδόθηκαν πριν το 1989 σχετικές με το μόλυβδο, τον αμίαντο και το θόρυβο, καθώς και το σχέδιο
Π.Δ. εναρμόνισης με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ που αναφέρεται στους χώρους εργασίας.

Εγχειρίδιο νομοθεσίας υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
Υλοποίηση: Μπανούτσος Ηλίας, Σαραφόπουλος Νικόλαος
ςελίδες: 1270, 2τ
Διαστάσεις: 14,5x20,5 cm
Έκδοση: 1994
ISBN: 960-7389-04-2

Το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει το έργο όσων εργάζονται για τη βελτίωση
των συνθηκών εργασίας στη χώρα μας. Οι δύο τόμοι του περιλαμβάνουν όλη τη νομοθεσία
του Υπουργείου Εργασίας που αναφέρεται σε θέματα ΥΑΕ καθώς και ορισμένα βασικά σχετικά
νομοθετήματα άλλων υπουργείων. Κάθε τόμος συνοδεύεται από 3 ευρετήρια ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση: α) πίνακας νομοθεσίας για την ΥΑΕ κατά χρονολογική σειρά, β) θεματικό ευρετήριο νομοθεσίας για την ΥΑΕ και γ) νομοθεσία ΥΑΕ κατά ομάδες: τομέας – κλάδος
– παράγοντας.
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Υγεία και ασφάλεια στην εργασία στις εγκαταστάσεις των Βιολογικών Καθαρισμών.
Μέτρα για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων

Κείμενο: Δρίβας Σπύρος, Πανούση Παναγιώτα, Μουρελάτου Ειρήνη
ςελίδες: 8 (τετράπτυχο)
Διαστάσεις: 10,8x22,8 cm (43,2x22,8 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2008

Ποιες κατηγορίες κινδύνων απειλούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις των βιολογικών καθαρισμών; Ποια είναι τα μέτρα πρόληψης των κινδύνων
αυτών; Τι πρέπει να προσέχουν οι εργαζόμενοι και οι υπεύθυνοι για την ΥΑΕ; Ποιους εμβολιασμούς περιλαμβάνει η πρακτική των εμβολιασμών που θα πρέπει να ακολουθούν οι
γιατροί εργασίας στις εγκαταστάσεις αυτές;

Υγεία και ασφάλεια στον κλάδο των ξυλουργείων και επιπλοποιείων. Πληροφορίες
για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων

Κείμενο: Δρίβας Σπύρος, Κουκουλάκη Θεώνη, Ταργουτζίδης Αντώνης
ςελίδες: 8 (τετράπτυχο)
Διαστάσεις: 10,8x22,8 cm (43,2x22,8 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2008

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στα ξυλουργεία και τα επιπλοποιεία; Ποια τα γενικά και ποια τα ειδικά μέτρα ασφάλειας για τις
μηχανές που χρησιμοποιούνται στους χώρους τους; Τι πρέπει οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν
και τι να προσέχουν;
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Υγεία και ασφάλεια στον κλάδο των αρτοποιείων και ζαχαροπλαστείων. Πληροφορίες για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων

Κείμενο: Δοντάς Σπύρος, Δρίβας Σπύρος, Κουκουλάκη Θεώνη, Ταργουτζίδης Αντώνης
ςκίτσο: Γρηγοριάδης Κώστας
ςελίδες: 6 (τρίπτυχο)
Διαστάσεις: 10,8x22,8 cm (32,4x22,8 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2008
Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι κίνδυνοι για την ασφάλεια όσων εργάζονται στα αρτοποιεία
και τα ζαχαροπλαστεία; Τι πρέπει να γίνει για να αποφεύγονται τα γλιστρήματα και τα παραπατήματα; Πώς πρέπει να γίνεται η συντήρηση και ο καθαρισμός των μηχανημάτων ώστε
να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος; Από ποιους βλαπτικούς παράγοντες απειλείται η
υγεία των αρτοποιών και των ζαχαροπλαστών; Υπάρχουν εργονομικοί κίνδυνοι για τους
παραπάνω εργαζόμενους; Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εργοδοτών του συγκεκριμένου
κλάδου;

Υγεία και ασφάλεια στον κλάδο των κομμωτηρίων. Πληροφορίες για την πρόληψη των
επαγγελματικών κινδύνων

Κείμενο: Δοντάς Σπύρος, Δρίβας Σπύρος, Κουκουλάκη Θεώνη
ςκίτσο: Γρηγοριάδης Κώστας
ςελίδες: 8 (τετράπτυχο)
Διαστάσεις: 10,8x22,8 cm (43,2x22,8 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2008

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια των κομμωτών/τριών
εξαιτίας της εργασίας τους; Πόσο βλαβερές είναι για την υγεία τους οι χημικές ουσίες που
περιέχουν οι βαφές, οι κρέμες και τα σαμπουάν; Ποια είναι η σωστή στάση εργασίας και τα
κατάλληλα εργαλεία για να μην ταλαιπωρούνται από μυοσκελετικά προβλήματα; Ποιες είναι
οι δερματικές και οι αναπνευστικές παθήσεις οι οποίες είναι πολύ συχνές στους εργαζόμενους
στον κλάδο; Γιατί κινδυνεύουν από καρκινογενέσεις;
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Hellenic Institute for Occupational Health and Safety (ELINYAE)
ςύνταξη: Συλλογικό
ςελίδες: 4 (δίπτυχο)
Διαστάσεις: 19x26 cm (38x26 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2008

Συνοπτική παρουσίαση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στα αγγλικά.

το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου (Sick Building Syndrome)
ςύνταξη: Δρίβας Σπύρος
ςελίδες: 6 (τρίπτυχο)
Διαστάσεις: 10,8x22,8 cm (32,4x22,8 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2008

Ο όρος «άρρωστο κτήριο» χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τα νεόκτιστα κτήρια που
δεν προορίζονται για βιομηχανική χρήση αλλά για να στεγάσουν υπηρεσίες ή κατοικίες και
τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα «εσωτερικής ρύπανσης».
Τι είναι το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου; Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα που εμφανίζουν οι εργαζόμενοι - ένοικοι; Μπορούν να προκληθούν ασθένειες από τη μακροχρόνια
παραμονή σ’ ένα άρρωστο κτήριο; Ποιοι είναι οι βλαπτικοί παράγοντες που ευθύνονται για
την εσωτερική ρύπανση; Που εστιάζονται οι διαδικασίες πρόληψης;

Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
Επιμέλεια: Σαμαράς Θανάσης
ςελίδες: 6 (τρίπτυχο)
Διαστάσεις: 10,8x22,8 cm (32,4x22,8 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2008

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην προστασία τους από τους επαγγελματικούς κινδύνους. Η προστασία της υγείας και η ασφάλειά τους στην εργασία πρέπει να
είναι μια από τις μη διαπραγματεύσιμες πλευρές στις εργασιακές σχέσεις. Η νομοθεσία δίνει το
δικαίωμα συγκρότησης επιτροπών για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πρόληψης.
Τι είναι οι Επιτροπές αυτές; Πόσα είναι τα μέλη τους; Πώς εκλέγονται; Ποιοι νόμοι κατοχυρώνουν τη σύσταση και τη δραστηριοποίησή τους; Ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους; Ποιες
είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη;
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Αλκοόλ - γνωρίζεις τα όρια σου;
Επιμέλεια: Δρίβας Σπύρος
ςελίδες: 6 (τρίπτυχο)
Διαστάσεις: 10,8x22,8 cm (32,4x22,8 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2008

Πολλοί είναι οι εργαζόμενοι που θεωρούν τους εαυτούς τους μέτριους πότες και ως εκ
τούτου πιστεύουν ότι η υγεία τους δε διατρέχει κανένα κίνδυνο. Ποιος όμως είναι στην
πραγματικότητα ο μέτριος πότης; Πότε κάποιος δεν πρέπει να πίνει καθόλου αλκοόλ; Πότε
είναι κάποιος εξαρτημένος από αυτό;
Σε κάθε περίπτωση όλοι όσοι κάνουν, σε περισσότερο ή λιγότερο βαθμό, χρήση αλκοόλ
πρέπει να γνωρίζουν τις επιπτώσεις του στην υγεία τους.

Κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων στον κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων
Επιμέλεια: Δρίβας Σπύρος
ςελίδες: 6 (τρίπτυχο)
Διαστάσεις: 10,8x22,8 cm (32,4x22,8 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2007

Οι εργαζόμενοι στις μικρές και μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας, είναι εκτεθειμένοι σε μια σειρά από βλαπτικούς παράγοντες οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στην υγεία
τους. Οι φυσικοί, οι χημικοί, οι εργονομικοί καθώς και οι βιολογικοί βλαπτικοί παράγοντες
του εργασιακού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της εργασίας, τα εξαντλητικά ωράρια αλλά και την εργασιακή ανασφάλεια, αποτελούν τις βασικές αιτίες για την
εκδήλωση της επαγγελματικής νοσηρότητας που χαρακτηρίζει τον κλάδο.
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Η νόσος των λεγεωναρίων. Γενικές αρχές και οδηγίες εκτίμησης και αντιμετώπισης του κινδύνου

Κείμενο: Δρίβας Σπύρος, Κωνσταντοπούλου Σοφία
ςελίδες: 6 (τρίπτυχο)
Διαστάσεις: 10,8x22,8 cm (32,4x22,8 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2007

Το καλοκαίρι του 1976 στο ξενοδοχείο Bellevue-Staford της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, κατά
τη διάρκεια της ετήσιας συνέλευσης των Αμερικανών απόστρατων λεγεωνάριων, μια επιδημία
πνευμονίας προσέβαλε 221 ανθρώπους και προκάλεσε 34 θανάτους. Αργότερα εξακριβώθηκε ότι η αιτία αυτής της πνευμονίας ήταν η λεγιονέλλα πνευμονόφιλη και απομονώθηκε
σε υδρατμούς από το νερό των κλιματιστικών κεντρικών συστημάτων.
Το θερμό κλίμα της χώρας μας σε συνδυασμό με την έντονη τουριστική κίνηση, ιδιαίτερα
κατά τους θερινούς μήνες, καθιστά απαραίτητο τον έλεγχο και την ανάληψη μέτρων πρόληψης.

Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των οδηγών των Αστικών
Μέσων Μεταφοράς
Κείμενο: Δρίβας Σπύρος, Χατζής Χρήστος
ςελίδες: 6 (τρίπτυχο)
Διαστάσεις: 10,8x22,8 cm (32,4x22,8 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2007

Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που ταλαιπωρούν τους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων,
αποτελούν επίσης επιβαρυντικούς παράγοντες για την επαγγελματική υγεία των οδηγών
των αστικών μέσων μεταφοράς. Οι οδηγοί είναι αναγκασμένοι να ασκούν την καθημερινή
επαγγελματική τους δραστηριότητα, εκτεθειμένοι στα μικροσωματίδια που αιωρούνται στην
ατμόσφαιρα.
Τι είναι η σκόνη; Γιατί η διάμετρος της σκόνης είναι σημαντική; Ποιες είναι οι πηγές της
ρύπανσης; Τι προκαλεί η σωματιδιακή ρύπανση στην υγεία; Ποιες είναι οι Οριακές Τιμές
Έκθεσης; Τι πρέπει να κάνουμε;
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Γυναίκα και διαλύτες. Γονιμότητα, εγκυμοσύνη και κίνδυνοι για την υγεία
Κείμενο: Δοντάς Σπύρος
ςελίδες: 6 (τρίπτυχο)
Διαστάσεις: 10,8x22,8 cm (32,4x22,8 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2007

Ποιες χημικές ουσίες ονομάζουμε διαλύτες; Με ποιους τρόπους εκτίθενται οι εργαζόμενοι
στους διαλύτες; Ποιους κινδύνους διατρέχει ο εργαζόμενος που χρησιμοποιεί διαλύτες; Οι
βλάβες στην υγεία εξαρτώνται από το φύλο του εργαζόμενου; Πώς επηρεάζουν οι τοξικές
ουσίες το αναπαραγωγικό σύστημα; Με ποιο τρόπο είναι δυνατό να επηρεαστεί η εξέλιξη
και η ζωή του εμβρύου; Πώς μπορώ να προστατέψω την υγεία μου από τους διαλύτες, όταν
τους χρησιμοποιώ κατά την εργασία μου; Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις εγκύους;

Θόρυβος αυτός ο άγνωστος...
Επιμέλεια: Δρίβας Σπύρος
ςελίδες: 6 (τρίπτυχο)
Διαστάσεις: 10,8x22,8 cm (32,4x22,8 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2007

Η μεγάλη αύξηση των μέσων μεταφοράς καθώς και η εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων ή και δραστηριοτήτων “αναψυχής” στις κατοικήσιμες περιοχές των μεγάλων πόλεων, οξύνουν το πρόβλημα της “ηχητικής ρύπανσης” και των επιδράσεών της στη σωματική
και ψυχική υγεία των εργαζομένων.
Τι είναι ο θόρυβος; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του; Πώς γίνεται αντιληπτός;
Πώς μετράμε το θόρυβο στους χώρους εργασίας; Ποιες είναι οι επιπτώσεις του στην υγεία;
Πώς μπορούμε να την προστατέψουμε; Ποιες είναι, σύμφωνα με το νόμο, οι υποχρεώσεις
του εργοδότη;
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Θερμική καταπόνηση κατά το θέρος
Επιμέλεια: Δρίβας Σπύρος, Σαμαράς Θανάσης
ςελίδες: 8 (τετράπτυχο)
Διαστάσεις: 10,8x22,8 cm (43,2x22,8 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2007

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ιδιαίτερα σε συνθήκες καύσωνα (υψηλή θερμοκρασία
και σχετική υγρασία), η θερμική καταπόνηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην
υγεία των εργαζομένων και προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία.
Ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των
εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους; Τι προβλέπει ο νόμος; Τι είναι το σχέδιο
αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε επίπεδο επιχείρησης; Ποια
οργανωτικά και ποια τεχνικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται; Ποιες είναι οι ομάδες υψηλού
κινδύνου; Ποιοι είναι οι παράμετροι προσδιορισμού και πώς γίνεται η εκτίμηση του θερμικού
περιβάλλοντος στους εργασιακούς χώρους; Ποια είναι η παθολογία από αυτό;

Βιομηχανικά αέρια σε φιάλες
Επιμέλεια: Δοντάς Σπύρος
ςελίδες: 6 (τρίπτυχο)
Διαστάσεις: 10,8x22,8 cm (32,4x22,8 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2007

Ένα πλήθος βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοταξίων, εργαστηρίων, συνεργείων, νοσοκομείων
και άλλων μονάδων χρησιμοποιούν βιομηχανικά αέρια σε φιάλες. Το φάσμα των εργασιών
είναι εξαιρετικά ευρύ: από συγκολλήσεις μεταλλικών τεμαχίων (π.χ. με οξυγόνο) έως τη δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας σε κλειστούς χώρους (π.χ. με άζωτο ή ευγενή αέρια). Τα
μέτρα ασφάλειας συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι
γενικοί κανόνες καλής χρήσης φιαλών οι οποίοι δίνονται στο φυλλάδιο αυτό.
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Ασθένειες από αμίαντο
Κείμενο: Δρίβας Σπύρος
ςελίδες: 6 (τρίπτυχο)
Διαστάσεις: 10,8x22,8 cm (32,4x22,8 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2007

Τι είναι ο αμίαντος; Τι γνωρίζουμε γι’ αυτόν; Ποιοι εκτίθενται στον αμίαντο; Ποιες είναι οι
επιπτώσεις του στην υγεία; Ποιες είναι οι Οριακές Τιμές Έκθεσης για τον αμίαντο; Πώς μπορούμε να προστατέψουμε την υγεία μας από τον αμίαντο; Τι λέει η νομοθεσία; Οι απαντήσεις
δίνονται στο τρίπτυχο αυτό φυλλάδιο.

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας – Παράρτημα Θεσσαλίας
Κείμενο: Συλλογικό
ςελίδες: 4 (δίπτυχο)
Διαστάσεις: 16,5x24cm (33x24 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2007

Παρουσίαση του παραρτήματος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στο Βόλο.

Βιβλιοθήκη Ελ.Ιν.Υ.Α.Ε.
Κείμενο: Θωμαδάκη Φανή, Καψάλη Κωνσταντίνα
ςελίδες: 6 (τρίπτυχο)
Διαστάσεις: 12x20 cm (24x20 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2002

Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας άρχισε να
λειτουργεί το 1993. Αντικείμενό της είναι η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η διάδοση
κάθε μορφής πληροφορίας που αναφέρεται σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
και απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται στον τομέα αυτό.
Ένα χρήσιμο πληροφοριακό φυλλάδιο για τους χρήστες της Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου.
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Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας – Παράρτημα τρίπολης
Κείμενο: Συλλογικό
ςελίδες: 4 (δίπτυχο)
Διαστάσεις: 16,5x24cm (33x24 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2001

Παρουσίαση του παραρτήματος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Τρίπολη

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας – Παράρτημα Ιωαννίνων
Κείμενο: Συλλογικό
ςελίδες: 4 (δίπτυχο)
Διαστάσεις: 16,5x24cm (33x24 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2001

Παρουσίαση του παραρτήματος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στα Ιωάννινα.

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας – Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Κείμενο: Συλλογικό
ςελίδες: 4 (δίπτυχο)
Διαστάσεις: 16,5x24cm (33x24 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 2000

Παρουσίαση του παραρτήματος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη.
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ςυντήρηση τροφίμων σε συνθήκες προσωρινής διαβίωσης
Κείμενο: Μουρελάτου Ειρήνη
ςκίτσα: Γρηγοριάδης Κώστας
ςελίδες: 6 (τρίπτυχο)
Διαστάσεις: 10,8x22,8 cm (32,4x22,8 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 1999

Οδηγίες για τη συντήρηση των τροφίμων στους καταυλισμούς των σεισμοπαθών της 17ης
Σεπτεμβρίου του 1999 στην Αττική. Μέτρα για τη σωστή συντήρηση του γάλακτος και των
παραγώγων του, του κρέατος, των πουλερικών και των προϊόντων τους, των φρούτων, των
λαχανικών και των ψαριών σε συνθήκες προσωρινής διαβίωσης.

Βιομηχανικοί διαλύτες: μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων
Επιμέλεια: Δρίβας Σπύρος, Δοντάς Σπύρος
ςελίδες: 12 (εξάπτυχο)
Διαστάσεις: 17x24 cm (102x24 cm σε ανάπτυξη)
Έκδοση: 1999

Σε μεγάλο αριθμό κλάδων της παραγωγής αλλά και των υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται σήμερα σημαντικές ποσότητες διαλυτών, δηλαδή υγρών χημικών ενώσεων ή μιγμάτων που
επιτυγχάνουν τη διάλυση ουσιών αδιάλυτων στο νερό. Πώς οι διαλύτες αυτοί μπαίνουν
στον ανθρώπινο οργανισμό; Ποια είναι η δραστικότητά τους σε αυτόν; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι
που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων από κάθε κατηγορία διαλυτών;
Ποια είναι τα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών; Ποια τα πρωτόκολλα για την
ιατρική παρακολούθηση των εκτιθέμενων σε βιομηχανικούς διαλύτες;
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
τριμηνιαία περιοδική έκδοση
Φεβρουάριος 2000 -

Ένα από τα ελάχιστα εξειδικευμένα στη ΥΑΕ περιοδικά που κυκλοφορούν στον ελληνικό
χώρο. Περιλαμβάνει τα νέα του Ινστιτούτου, ειδήσεις από την ελληνική και διεθνή επικαιρότητα, ημερίδες, συνέδρια, άρθρα με θέματα σχετικά με την ΥΑΕ, παρουσιάσεις βιβλίων,
συνεντεύξεις, πυξίδες με πρακτικά θέματα και οδηγίες και πλούσιο υλικό από το χώρο της
επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

e-δησεόγραμμα
Μηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο
Φεβρουάριος 2003 -

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., χρησιμοποιώντας τις πλέον εξελιγμένες μεθόδους επικοινωνίας δημιούργησε το ηλεκτρονικό αυτό ενημερωτικό δελτίο με σκοπό να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα τρέχοντα ζητήματα επικαιρότητας που αφορούν την Υγιεινή και την Ασφάλεια
της Εργασίας.
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CD ROMs

Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων
Έκδοση: 2005

Το CD αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό για τους απασχολούμενους στην φόρτωση και τη μεταφορά φορτίων. Συνοδεύεται από το αντίστοιχο βιβλίο (δες σχετική κατηγορία).

Εκπαιδευτικό πακέτο για τεχνικούς ασφάλειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Έκδοση: 2004

Το CD απευθύνεται στους Τεχνικούς Ασφάλειας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στόχος
είναι η ενίσχυση των γνώσεών τους όσον αφορά στη νομοθεσία και τις καλές πρακτικές για
την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, καθώς και ο εξοπλισμός τους με ένα κατάλληλο εργαλείο που θα τους βοηθά να μεταβιβάσουν τη γνώση αυτή σε όλους τους εμπλεκόμενους,
εργοδότες και εργαζόμενους.

νοΜοΘΕςΙΑ (1861-2005)
νοΜολοΓΙΑ (1955-2004)
ΘΕΜΑτΑ Υ.Α.Ε.
Έκδοση: 2004

Το CD περιλαμβάνει τη νομοθεσία ΥΑΕ από το 1861 ως το 2005, τη νομολογία ΥΑΕ από το
1955 ως το 2004, καθώς και γενικά θέματα ΥΑΕ.
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Εκδόσεις Ελ.Ιν.Υ.Α.Ε. – νομοθεσία 1997-2003
Έκδοση: 2003

Το CD περιλαμβάνει τη νομοθεσία ΥΑΕ από το 1997 ως το 2003, τις εκδόσεις του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
την τριμηνιαία έκδοση του ινστιτούτου «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας», καθώς και τη
μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση «e-δησεόγραμμα».

Επαγγελματικοί κίνδυνοι για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας: προκλήσεις για την πρόληψη
(Πρακτικά Διεθνούς ςυνεδρίου της ISSA)

Διοργανωτές συνεδρίου: Επιτροπή του Τομέα Υγείας της ISSA (Διεθνής
Ένωση Κοινωνικής Ασφάλισης) σε συνεργασία με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Έκδοση: 2003

Το CD περιέχει τα πρακτικά των εργασιών που παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο που
συνδιοργανώθηκε από την Επιτροπή του Τομέα Υγείας της ISSA (Διεθνούς Ένωσης Κοινωνικής Ασφάλισης) και το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα τις 4-6 Ιουνίου 2007.
Οι περιλήψεις του συνεδρίου περιλαμβάνονται σε βιβλίο (δες σχετική κατηγορία).

Ελ.Ιν.Υ.Α.Ε., Β’ ΕΚΔοςΗ
Έκδοση: 1999

Περιέχει το ιστορικό του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., το σκοπό του, το έργο του και το ανθρώπινο δυναμικό
του. Πληροφορίες για το υλικό της βιβλιοθήκης του, κατάλογο των εκδόσεών του, στατιστικές
εργατικών ατυχημάτων, τα αποτελέσματα της έρευνας αναγκών κατάρτισης, στοιχεία για τις
νομαρχιακές υπηρεσίες ΥΑΕ, πηγές πληροφόρησης για θέματα ΥΑΕ μέσω ίντερνετ, το εγχειρίδιο της νομοθεσίας ΥΑΕ, τη συλλογή της νομολογίας ΥΑΕ.
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Ελ.Ιν.Υ.Α.Ε.
Έκδοση: xx

Περιέχει το ιστορικό του ΕΛΙΝΥΑΕ, το σκοπό του, το έργο του και το ανθρώπινο δυναμικό
του. Πληροφορίες για το υλικό της βιβλιοθήκης του, κατάλογο των εκδόσεών του, στατιστικές
εργατικών ατυχημάτων, τα αποτελέσματα της έρευνας αναγκών κατάρτισης, στοιχεία για τις
Νομαρχιακές υπηρεσίες ΥΑΕ, πηγές πληροφόρησης για θέματα ΥΑΕ μέσω ιντερνέτ, το εγχειρίδιο της νομοθεσίας ΥΑΕ, τη συλλογή της νομολογίας ΥΑΕ.
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DVDs

Πρόληψη χημικού κινδύνου
Έκδοση: 2008

Εκπαιδευτικό DVD για την πρόληψη του χημικού κινδύνου.

Θόρυβος, αυτός ο άγνωστος
Έκδοση: 2008

Εκπαιδευτικό DVD για το θόρυβο.

Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε
αρτοποιεία
Έκδοση: 2008

Εκπαιδευτικό DVD για την πρόληψη των επαγγελματικών παθήσεων και των ατυχημάτων
για τους εργαζόμενους σε αρτοποιεία.

ςχολική επαγγελματική εκπαίδευση σε θεματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
Έκδοση: 2008

Εκπαιδευτικό DVD για την εκπαίδευση των μαθητών στα θέματα της υγείας και της ασφάλειας
στην εργασία.
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Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε
κομμωτήρια
Έκδοση: 2008

Εκπαιδευτικό DVD για την πρόληψη των επαγγελματικών παθήσεων και των ατυχημάτων
για τους εργαζόμενους σε κομμωτήρια.

Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε
ξυλουργεία
Έκδοση: 2008

Εκπαιδευτικό DVD για την πρόληψη των επαγγελματικών παθήσεων και των ατυχημάτων
για τους εργαζόμενους σε ξυλουργεία.

Κίνδυνοι πτώσης στις οικοδομές. Μέτρα πρόληψης
Έκδοση: 2008

Εκπαιδευτικό DVD για τους κινδύνους πτώσης στις οικοδομές, καθώς και τα μέτρα πρόληψης
των κινδύνων αυτών.
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Το βιβλίο
Κατάλογος Εκδόσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
1994 – 2008
Σελιδοποιηθηκε και τυπώθηκε από τον
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ
Σόλωνος 98 – 106 80 Αθήνα
Τηλ.: 210 3661200, Φαξ: 210 3617791
http://www.livanis.gr
για το
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
Η παρούσα είναι η α’ έκδοση και τυπώθηκε σε 5.000 αντίτυπα

