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Η Ίδρυση  
 

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. είναι αστική εταιρεία μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η ίδρυσή του 
είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας και της 
συναίνεσης εργοδοτών και εργαζομένων και 
αποτελεί τον πρώτο εταιρικό τους θεσμό. 
Συστάθηκε το 1992 μετά από πόρισμα που 
κατέθεσε μικτή επιτροπή εμπειρογνωμόνων της 

Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), του 
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων 
Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων 
Ελλάδος (Ε.Ε.Σ.Ε.).  
 
Ο Σκοπός 
 
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε έχει ως βασικό σκοπό την επιστημονική και τεχνική 
υποστήριξη της πολιτικής για την Υγεία, την Υγιεινή και την Ασφάλεια 
της Εργασίας, μέσω της έρευνας, της πληροφόρησης και της 
εκπαίδευσης εργοδοτών και εργαζομένων. 
 
Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. είναι: 
 
• ο εντοπισμός, η καταγραφή και η επεξεργασία των βλαπτικών 

παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος και των 
επιπτώσεών τους στην υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων (ΥΑΕ)  

• η επεξεργασία ρυθμίσεων, κανονισμών και σχετικής 
νομοθεσίας  

• η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και εμπειριών και η 
τεκμηρίωση των σχετικών ζητημάτων  

• η προώθηση της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης των 
εργαζομένων και των εργοδοτών σε θέματα ΥΑΕ  

• η συνεισφορά στη διερεύνηση και την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του 
εργασιακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος, καθώς και από 
τους γενικότερους όρους διαβίωσης και εργασίας  

• η μελέτη πιθανών επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων 
από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων πρόληψης 
του επαγγελματικού κινδύνου  

• η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα σε θέματα ΥΑΕ.



 
 
 
Για την πραγματοποίηση του σκοπού του, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., έχει 
δημιουργήσει υλικοτεχνική υποδομή στην Αθήνα και την περιφέρεια 
ώστε να μπορεί:  
 
• να επεξεργάζεται και να προτείνει μεθόδους δειγματοληψίας 

και ποσοτικού προσδιορισμού φυσικών, χημικών και 
βιολογικών βλαπτικών παραγόντων στους χώρους εργασίας 
όπως, επίσης, και βιολογικών δεικτών έκθεσης 

• να συνεργάζεται με επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις 
εργαζομένων και εργοδοτών και με ανάλογους με αυτό φορείς 
σε διεθνές επίπεδο 

• να συνεργάζεται με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους 
επιστημονικούς φορείς της χώρας  

• να διοργανώνει και εφαρμόζει προγράμματα επιμόρφωσης σε 
θέματα ΥΑΕ: τεχνικών ασφάλειας, γιατρών εργασίας, μελών 
επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, στελεχών 
επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών στελεχών και εργαζομένων. Ο 
σχεδιασμός και η εφαρμογή των προγραμμάτων γίνεται με 
ευθύνη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ή με τη συνεργασία επαγγελματικών, 
κρατικών και κοινωνικών φορέων τη Ελλάδας και του 
εξωτερικού 

• να διεξάγει έρευνες ή μελέτες που ενδιαφέρουν τους 
εργαζόμενους ή/και τους εργοδότες, είτε αυτοτελώς είτε σε 
συνεργασία με επαγγελματικούς, κρατικούς και 
επιστημονικούς φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

• να συλλέγει, να επεξεργάζεται, να ανταλλάσει και να διαδίδει 
πληροφορίες για θέματα ΥΑΕ.  

 
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. αποτελεί το μοναδικό εταιρικό θεσμό στη χώρας μας, 
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, που έχει ως έργο την προαγωγή 
της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας και την εμπέδωση μιας 
παιδείας πρόληψης.  
 
H συγκέντρωση ανθρώπινου δυναμικού διεπιστημονικής σύνθεσης σε 
συνδυασμό με την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη της κορυφαίας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, καθώς και του συνόλου 
των εργοδοτικών οργανώσεων, αποτελούν τα εχέγγυα για την επίτευξη 
του σκοπού της ίδρυσης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.  



 
 
Η Δομή 
 
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. αποτελείται από τέσσερα Κέντρα: 
 
Το Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΑΕ) 
Διερευνά θέματα ασφάλειας για τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας και την πρόληψη των 
εργατικών ατυχημάτων. Εκπονεί σημαντικό 
αριθμό ερευνών για την ΥΑΕ που αφορούν σε 
συγκεκριμένους κινδύνους και κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας.  
 
Το Κέντρο Υγείας και Υγιεινής της Εργασίας (ΚΥΥΕ) 
Προάγει την επαγγελματική υγεία μέσω της 
διερεύνησης των εργασιακών συνθηκών και 
των επιπτώσεών τους στην υγεία των 
εργαζομένων. Διαθέτει Εργαστήριο Βιοχη-
μείας – Τοξικολογίας, το οποίο προσδιορίζει 
μεγάλο αριθμό χημικών ουσιών στον αέρα των 
χώρων εργασίας, καθώς και στα βιολογικά 
υγρά των εργαζομένων. 
 
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 
Υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης, σε μέλη 
επιτροπών ΥΑΕ, εργαζόμενους, 
συνδικαλιστικά στελέχη, εργοδότες, στελέχη 
επιχειρήσεων, τεχνικούς ασφάλειας, γιατρούς 
εργασίας, αλλά και σε όλους όσους επιθυμούν 
να επιμορφωθούν σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας.  
 
Το Κέντρο Τεκμηρίωσης - Πληροφόρησης (ΚΤΠ) 
Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και διαδίδει κάθε 
μορφή πληροφορίας που αφορά στην ΥΑΕ, 
παρέχει υπηρεσίες τεκμηρίωσης και 
πληροφόρησης, επιμελείται και διακινεί τις 
εκδόσεις και υποστηρίζει τον κόμβο του 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στο Internet. Διαθέτει, μοναδική 
στην Ελλάδα, βιβλιοθήκη για θέματα ΥΑΕ και 
αναγνωστήριο. 



 
 
Τα Παραρτήματα 
 
Σκοπός των παραρτημάτων είναι η αποδοτικότερη κάλυψη όλης της 
επικράτειας με τη διάχυση της πληροφορίας, την προώθηση της 
κατάρτισης και της έρευνας, την τεχνική και άλλη υποστήριξη των 
εργαζομένων και των εργοδοτών σε θέματα ΥΑΕ καθώς και η 
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων τοπικών φορέων. Με 
τη συγχρηματοδότηση των Β΄ και Γ΄ Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης 
ιδρύθηκαν και λειτουργούν σήμερα σε ιδιόκτητα, πλήρως εξοπλισμένα 
κτήρια, έξι παραρτήματα σε αντίστοιχες πόλεις της περιφέρειας: τη 
Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Τρίπολη, το Βόλο, την Κομοτηνή και το 
Ηράκλειο.  
 
Όλα τα παραρτήματα αναπτύσσουν παρόμοιες δραστηριότητες με το 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. της Αθήνας παρέχοντας τις ανάλογες υπηρεσίες στους 
τοπικούς κοινωνικούς εταίρους. Διαθέτουν πιστοποιημένες από το 
ΕΚΕΠΙΣ αίθουσες διδασκαλίας, πλήρως εξοπλισμένες με τελευταίας 
τεχνολογίας μηχανήματα και έχουν τη δυνατότητα τηλεκπαίδευσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη Ιωάννινα Τρίπολη 

Βόλος Κομοτηνή Ηράκλειο 



 
 
Το Έργο 
 
 Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για θέματα ΥΑΕ, 

καθώς και προσδιορισμού βλαπτικών εργασιακών παραγόντων, τα 
στελέχη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. έχουν επισκεφθεί περισσότερες από 
3.000 επιχειρήσεις και έχουν διενεργήσει περίπου 12.000 
προσδιορισμούς. Σε εκστρατεία με θέμα «Προαγωγή της υγιεινής 
και της ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους» (Μαρ. ’02 – Σεπτ. 
’03), έγιναν 1.423 επισκέψεις σε επιχειρήσεις, με συνολικό αριθμό 
εργαζομένων 28.633. 

 Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, έχει 
εκπονήσει πολλές μελέτες. Μόνο στο διάστημα 2004 – 2006 και με 
τη συγχρηματοδότηση του Γ΄ ΚΠΣ, εκπονήθηκαν 27 ειδικές κλαδικές 
και άλλες μελέτες. 

 Το Εργαστήριο Βιοχημείας – Τοξικολογίας προσδιορίζει πληθώρα 
ενώσεων στον αέρα των χώρων εργασίας, καθώς και στα βιολογικά 
υγρά των εργαζομένων. 

 Η Βιβλιοθήκη δέχεται καθημερινά σημαντικό αριθμό επισκέψεων, 
ενώ το Γραφείο Πληροφόρησης του ΚΤΠ απαντά σε πληθώρα 
αιτημάτων για πληροφόρηση, τα οποία υποβάλλονται δια ζώσης, 
μέσω φαξ, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. 

 Η βάση της νομοθεσίας για θέματα ΥΑΕ του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. είναι 
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του, αριθμεί περισσότερα από 2.600 
νομοθετήματα και εμπλουτίζεται συνέχεια. 

 Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων του περιλαμβάνει 10.000 
τεκμήρια (βιβλία, φυλλάδια, αποδελτιωμένα άρθρα κ.ά.), ενώ η 
Βιβλιοθήκη διαθέτει 6.500 βιβλία και 150 τίτλους επιστημονικών 
περιοδικών εκδόσεων (περίοδος 1994-2006). 

 Από το 2000, το Ινστιτούτο εκδίδει τριμηνιαίο περιοδικό με τίτλο 
«Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας» με περίπου 13.000 αποδέκτες, 
ενώ από το 2003 στέλνει ηλεκτρονικά μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, 
«Ε-δησεόγραμμα», σε 3.700 αποδέκτες. 

 Από το 1995 ως το 2008, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., έχει εκδώσει 131 τίτλους 
βιβλίων και ενημερωτικών φυλλαδίων, έχοντας τυπώσει συνολικά 
1.213.952 αντίτυπα ενώ έχει ήδη διαθέσει, δωρεάν, 650.448. 

 Ο ιστότοπός του δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. 
 Έχει διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία 3 σημαντικά διεθνή συνέδρια: 

«Εργαλεία για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τομέα 
της υγείας στην εργασία. Τo παράδειγμα του χημικού κινδύνου» 
(2003), «Επαγγελματικοί κίνδυνοι για τους εργαζόμενους στον τομέα 
υγείας: προκλήσεις για την πρόληψη» (2007), «Πρόληψη εργατικών 
ατυχημάτων σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον» (2008). 



 
 
 
 Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. έχει διοργανώσει και συμμετάσχει -με ομιλίες 

στελεχών του και παροχή έντυπου υλικού- σε περισσότερες από 
250 ημερίδες. 

 Έχει εκπαιδεύσει περίπου 13.000 άτομα: τεχνικούς ασφαλείας, 
ιατρούς εργασίας, μέλη επιτροπών ΥΑΕ, εργοδότες και 
εργαζόμενους επιχειρήσεων.  

 Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχει αναλάβει την 
εκπαίδευση στελεχών του Ελληνικού Στρατού (ΙΕ, ΤΑ). 

 Στο διάστημα Ιουλ. ’07 - Σεπτ. ’08, υλοποίησε για λογαριασμό του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
κατάρτισης: «Ενδυνάμωση του τμήματος επιθεώρησης εργασίας, 
καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στους 
τομείς των κατασκευών, των εξορυκτικών βιομηχανιών και των 
λιμενικών εργασιών», στο οποίο εκπαιδεύτηκαν περίπου 2.000 
τεχνικά στελέχη κυπριακών επιχειρήσεων, καθώς και επιθεωρητές 
εργασίας. 

 Συμμετέχει στο ετήσιο πρόγραμμα «Topic Centres - Work 
Environment» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ΥΑΕ 

 Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος NEW OSH ERA, στο 
οποίο και συμμετέχει, διαπιστώθηκε ότι οι μοναδικές μελέτες για 
τους αναδυόμενους κινδύνους στο εργασιακό περιβάλλον στην 
Ελλάδα, είναι αυτές που έχει εκπονήσει το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

Εθνικές και ευρωπαϊκές συνεργασίες  

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. συνεργάζεται με Εθνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα ενώ έχει εδραιώσει 
συνεργασία, ως ισότιμος εταίρος, με τα αντίστοιχα Ινστιτούτα της Ε.Ε.: 
 ISSA (International Social Security Association)  
 FIOH (Φιλανδία)  
 AUVA (Αυστρία) 
 SUVA (Ελβετία) 
 INRS, EUROGIP (Γαλλία) 
 PREVENT (Βέλγιο) 
 TNO (Ολλανδία) 
 DGUV, IFA, IAG, BAuA (Γερμανία) 
 ISPESL (Ιταλία) 
 Eυρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια της 

Εργασίας (Μπιλμπάο, Ισπανία) 



 
 
Το Εργαστήριο Βιοχημείας – Τοξικολογίας 
 
Το Εργαστήριο υπάγεται στο Κέντρο Υγείας & Υγιεινής της Εργασίας 
(Κ.Υ.Υ.Ε.) του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.  
 
Αναπτύσσει μεθόδους προσδιορισμού χημικών και βιολογικών 
βλαπτικών παραγόντων στο χώρο της εργασίας (κυρίως στον αέρα) 

καθώς και των μεταβολιτών 
των παραγόντων αυτών στα 
βιολογικά υγρά των εργαζομέ-
νων (κυρίως στο αίμα και στα 
ούρα). Η συντριπτική πλειοψη-
φία των μεθοδολογιών που 
έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα 
εμπίπτει στο γνωστικό αντικεί-
μενο της αναλυτικής τοξικολο-
γίας.  
Συμμετέχει ενεργά στο σύνολο 
σχεδόν των κλαδικών και των 

άλλων μελετών που αναλαμβάνει κατά καιρούς 
να εκπονήσει το Ινστιτούτο.  
Επιπλέον, ανταποκρίνεται στα αιτήματα των 
εταίρων που προσφεύγουν στις υπηρεσίες του.  
Εκτελεί ένα ευρύ φάσμα προσδιορισμών, το 
οποίο διαρκώς εμπλουτίζεται.  
 
Ενδεικτικά εκτελούνται προσδιορισμοί: 
• μετάλλων στον αέρα του χώρου εργασίας 
• μετάλλων στα ούρα ή στο ολικό αίμα 

εργαζομένων 
• πτητικών οργανικών ενώσεων (διαλυτών) 

στον αέρα του χώρου εργασίας (πτητικών αλειφατικών και 
αρωματικών υδρογονανθράκων, χλωριωμένων υδρογονανθράκων, 
αλκοολών, αλδεϋδών, κετονών, εστέρων) 

• πολυκυκλικών αρωματικών ενώσεων (ΡΑΗ) στον αέρα του χώρου 
εργασίας 

• μεταβολιτών οργανικών ενώσεων στα ούρα εργαζομένων 
• μικροβιολογικών παραγόντων στον αέρα του χώρου εργασίας. 
 
Αρκετοί από τους παραπάνω παράγοντες ενοχοποιούνται για την 
πρόκληση επαγγελματικών ασθενειών (π.χ. μολυβδίασης, νεοπλασιών 
κ.ά.)



 
 
 
Επισημαίνεται ότι το Εργαστήριο είναι το μοναδικό του είδους του στην 
Ελλάδα και οι δραστηριότητές του είναι ανάλογες σχετικών εργαστηρίων 
που ανήκουν σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ινστιτούτα. 
 
Η αξιοπιστία των αναλυτικών 
αποτελεσμάτων των προσδιορι-
σμών διασφαλίζεται με τη συμμετο-
χή του Εργαστηρίου σε τρία 
ευρωπαϊκά διεργαστηριακά δίκτυα: 
 
• το Δίκτυο του Γερμανικού 

Ινστιτούτου για την Προστασία 
της Υγείας των Εργαζομένων 
(BGIA), στο πλαίσιο του οποίου 
το Εργαστήριο προσδιορίζει πτητικές οργανικές ενώσεις (διαλύτες) 
και μεταλλικές σκόνες στον αέρα 

• το Γερμανικό Δίκτυο Εξωτερικής Εκτίμησης της Ποιότητας (G-
EQUAS): στο πλαίσιο του οποίου το Εργαστήριο προσδιορίζει 
μέταλλα και μεταβολίτες των πτητικών οργανικών ενώσεων 
(διαλυτών) στα βιολογικά υγρά 

• το βρετανικό δίκτυο WASP (Workplace Analysis Scheme for 
Proficiency) στο πλαίσιο του οποίου το Εργαστήριο προσδιορίζει το 
ελεύθερο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου σε σκόνες ορυκτών 
στον αέρα. 

 
Tα στελέχη του Εργαστηρίου 
εργάζονται, ώστε να επιτευχθεί 
σύντομα η διαπίστευση των 
υπηρεσιών του από το Ελληνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) 
κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 
17025 για τον προσδιορισμό του 
ελεύθερου κρυσταλλικού διοξειδίου 
του πυριτίου σε σκόνες ορυκτών 
στον αέρα.  
 
Το ελεύθερο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου (χαλαζίας) 
ενοχοποιείται για την πρόκληση πυριτίασης στους εργαζόμενους. 



 
 
Οι εκδόσεις 
 
Δύο χρόνια μετά την ίδρυσή του, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ξεκίνησε την εκδοτική 
του δραστηριότητα, δημιουργώντας, το 1994, το «Εγχειρίδιο νομοθεσίας 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας», έργο σημαντικό και πρωτοπόρο 
για την εποχή. Η προσπάθεια να καλυφθεί το τεράστιο κενό που υπήρχε 
στην ελληνική βιβλιογραφία για θέματα ΥΑΕ συνεχίστηκε, από τότε 
μέχρι και σήμερα, με ένα σημαντικό εκδοτικό έργο. Στόχος του, εκτός 
από την πληροφόρηση, είναι η δημιουργία και η προώθηση μιας 
κουλτούρας πρόληψης. Βιβλία όπως ο «Μεθοδολογικός οδηγός για την 
εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου» έγιναν 
απαραίτητα εργαλεία στα χέρια των τεχνικών ασφαλείας ενώ το βιβλίο 
«Από την αρχή με ασφάλεια» ήταν μια προσπάθεια προσέγγισης 
παιδιών, ακόμη και του δημοτικού. 
Ο μόλυβδος, η χρήση εκρηκτικών, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, οι 
κίνδυνοι στα τεχνικά έργα ή στη φόρτωση και τη μεταφορά φορτίων, οι 
δονήσεις, ο θόρυβος, η ηλεκτροσυγκόλληση και το στρες είναι μερικά 
από τα θέματα που αναπτύσσονται στα βιβλία που εκδόθηκαν από το 
Ινστιτούτο. 
Σημαντικό κομμάτι της εκδοτικής δραστηριότητας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
αποτελούν τα βιβλία των κλαδικών και των άλλων μελετών, οι οποίες 
εκπονήθηκαν είτε από στελέχη του είτε από εξωτερικούς συνεργάτες και 

αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σε θέματα ΥΑΕ σε 
τομείς όπως: του φυσικού αερίου, των 
προϊόντων διύλισης πετρελαίου, των 
λιμενικών, διοικητικών και ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών, των 
αστικών μεταφορών, των μεταφορών 
επικίνδυνων εμπορευμάτων, των έργων 
οδοποιίας, των σχιστηρίων και λατομείων 
μαρμάρου, των ορυχείων και μεταλλείων, της 
κλωστοϋφαντουργίας, της βιομηχανίας 
μετάλλου, παραγωγής χρωμάτων και 
διαμόρφωσης πλαστικών, των ξενοδοχείων, 
των βιολογικών καθαρισμών, των 
νοσοκομείων κ.ά. 

Εύχρηστα, περιεκτικά και έγκυρα φυλλάδια που θίγουν θέματα ΥΑΕ 
έφτασαν στα χέρια πολλών χιλιάδων εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα. 
Επίσης, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. εκδίδει τριμηνιαίο περιοδικό καθώς και μηνιαίο 
ηλεκτρονικό δελτίο.  
Όλο το εκδοτικό του έργο παρουσιάζεται στον «Κατάλογο εκδόσεων του 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (1994-2008)». 



 

 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 
 
 
 

 

ΑΘΗΝΑ 
Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6 

104 45 Αθήνα 
Τηλ.: 210 82 00 100 

Φαξ: 210 82 00 222, 210 88 13 270 
e-mail: info@elinyae.gr 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
26ης Οκτωβρίου 90 

546 28 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 501050 
Φαξ: 2310 501055 

e-mail: info.the@elinyae.gr 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Καπλάνη 7 

454 44 Ιωάννινα 
Τηλ.: 26510 83290 
Φαξ: 26510 83294 

e-mail: info.ioa@elinyae.gr 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
Πλατεία Κολοκοτρώνη 8 

221 00 Τρίπολη 
Τηλ.: 2710 221100 
Φαξ: 2710 221122 

e-mail: info.tri@elinyae.gr 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ 
Αλαμάνας 33 και Κωλέττη 

383 34 Βόλος 
Τηλ.: 24210 91670 
Φαξ: 24210 91671 

e-mail: info.vol@elinyae.gr 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Αλβίνης Ιωαννίδου 9 & Γ. Μανούδη 

691 00 Κομοτηνή 
Τηλ./Φαξ: 25310 84603 

e-mail: info.kom@elinyae.gr 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Λεωφ. Ανδρ. Παπανδρέου 61 

713 05 Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810 215220 
Φαξ: 2810 215221 

e-mail: info.ira@elinyae.gr 
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