
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

26ης Οκτωβρίου 90

Τ.Κ. 546 28

Τ.: 2310 501050

F.: 2310 501055

E.: info.the@elinyae.gr 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Καπλάνη 7 

Τ.Κ. 454 44

Τ.: 26510 83290

F.: 26510 83294

E.: info.ioa@elinyae.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Λ. Αν. Παπανδρέου 61

Τ.Κ. 713 05

Τ.: 2810 215220

F.: 2810 215221

E.: info.ira@elinyae.gr

ΒΟΛΟΣ

Αλαμάνας 33 & Κωλέττη

Τ.Κ. 383 34

Τ.: 24210 91670

F.: 24210 91671

E.: info.vol@elinyae.gr

ΤΡΙΠΟΛΗ

Πλ. Κολοκοτρώνη 8

Τ.Κ. 221 00

Τ.: 2710 221100

F.: 2710 221122

E.: info.tri@elinyae.gr

ΑΘΗΝΑ

Λιοσίων 143 & 

Θειρσίου 6

Τ.Κ. 104 45

Τ.: 210 82 00 100

F.: 210 82 00 222

E.: info@elinyae.gr

www.elinyae.gr

www.facebook.com/elinyae

@elinyae_org

 
 www.linkedin.com/company/elinyae

Σε ποιους απευθύνεται

εργαζόμενους  �

επιχειρήσεις – εργοδότες  �

τεχνικούς ασφάλειας, γιατρούς εργασίας  �

και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας 

και της ασφάλειας

επιτροπές υγείας και ασφάλειας  �

σωματεία και άλλες οργανώσεις  �

εργαζομένων και εργοδοτών

δημόσιους φορείς και οργανισμούς  �

ερευνητές, φοιτητές, σπουδαστές �

επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς �

σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα �

κοινωνικές οργανώσεις �

κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα υγείας  �

και ασφάλειας.



Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) είναι ο φορέας των 
κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, 
ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία. 

Είναι ένας ανεξάρτητος, μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός, με 
παρουσία και εμπειρία μεγαλύτερη 
των 20 ετών στην έρευνα, την 
πληροφόρηση, την ενημέρωση, τη 
συμβουλευτική υποστήριξη και την 
εκπαίδευση. 

Συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, 
καθώς και με άλλους επιστημονικούς 
φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. αποτελεί σημείο 
αναφοράς για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία στη χώρα. 

Ποιες υπηρεσίες παρέχει

Διερεύνηση συνθηκών εργασίας 

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. διεξάγει:

έρευνες/μελέτες για συγκεκριμένους  9
επαγγελματικούς και παραγωγικούς κλάδους, 
ειδικότητες εργαζομένων και ειδικά θέματα

προσδιορισμούς επιπέδων βλαπτικών  9
παραγόντων σε εργασιακούς χώρους (για 
θόρυβο, μικροκλίμα, χημικούς παράγοντες, 
δονήσεις κ.ά.)

συμβουλευτικές αυτοψίες στους χώρους  9
εργασίας

εμπειρογνωμοσύνες για διερεύνηση  9
εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών 
ασθενειών, επιθεωρήσεις Seveso κ.ά.

Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. διοργανώνει εξειδικευμένα 
σεμινάρια κατάρτισης:

Τεχνικών Ασφάλειας  9

Γιατρών Εργασίας 9

εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ και Γ’ κατηγορίας  9
επικινδυνότητας

μικρής διάρκειας (π.χ. «Ανυψωτικά  9
μηχανήματα», «Εκτίμηση επαγγελματικού 
κινδύνου», «Εργονομία»)

Α’ Βοηθειών 9

για Εργασίες Αποκομιδής Αμιάντου 9

για Εργασία σε Ύψος - Εναερίτες  9

Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων 9

ασφαλούς εργασίας με Ικριώματα  9

ασφαλούς εργασίας σε Τεχνικά Έργα 9

μελών Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας 9

ενδοεπιχειρησιακά. 9

Παροχή πληροφοριών – Ενημέρωση
Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.:

απαντά άμεσα και τεκμηριωμένα σε  9
οποιοδήποτε ερώτημα /αίτημα

διαθέτει βιβλιοθήκη με έντυπο και  9
ηλεκτρονικό υλικό

διαθέτει ιστότοπο, ο οποίος είναι προσβάσιμος  9
και από άτομα με ειδικές ανάγκες

παρέχει πληροφόρηση και τεκμηρίωση για την  9
εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία 

εκδίδει περιοδικό με τίτλο «Υγιεινή και  9
Aσφάλεια της Eργασίας» και ενημερωτικό 
δελτίο «e-δησεόγραμμα»

εκδίδει ειδικά φυλλάδια, εγχειρίδια και  9
άλλο έντυπο υλικό για θέματα υγείας και 
ασφάλειας

διοργανώνει διαλέξεις, επιστημονικές  9
ημερίδες και συνέδρια.

Η προαγωγή της υγείας και της 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας:

επιτυγχάνει την πρόληψη εργατικών  Ö
ατυχημάτων και επαγγελματικών 
ασθενειών
βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας Ö
αποτελεί βασική παράμετρο για την  Ö
ποιότητα της εργασίας.


