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Η βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτού
του Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΨΑΛΗ 

Ι ΦΑΝΗ ΘΩΜΑΔΑΚΗ 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), το οποίο 
ιδρύθηκε το 1992, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την επιστημονική και τεχνική 
υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής για την υγεία, την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 
του οποίου η ίδρυση και λειτουργία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των κορυφαίοι εργοδοτικών 
(ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ) και εργατικοόν ενώσεων της χ(ύρας (ΓΣΕΕ). 

Η ίδρυση του ήρθε να καλύψει σε εθνικό επίπεδο το μεγάλο κενό στην επιστημονική και 
τεχνική υποδομή για την βελτίωση το3ν συνθηκοόν εργασίας και την πρόληψη τοον επαγγελμα
τικών κινδύνο)ν. 

Αποτελεί 

. 

ίται απο τρία κέντρα : α) Κέντρο ιδρύει αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη (1999), 
Εφαρμοσμένης Ερευνας, β) Κέντρο Κατάρτι- στα Ιωάννινα (2000) και στην Τρίπολη (2001), 
σης , γ) Κέντρο Πληροφόρησης Τεκμηρίωσης αναπτύσσει σε όλα υπηρεσίες Τεκμηρίωσης 

Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφόρησης και Βιβλιοθήκης. 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, που Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η συγκέ-
εντάσσεται στο Κέντρο Πληροφόρησης Τεκ- ντρωση, επεξεργασία και διάδοση κάθε μορ-
μηρίωσης, άρχισε να λειτουργεί από το 1993. φής πληροφορίας που αναφέρεται σε θέματα 
Από το 1998 έως σήμερα στεγάζεται στον υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και 
τέταρτο όροφο του κτιρίου του ΕΑ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται στον 

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με τα παραρτήματα που τομέα αυτό. 
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Με μόνιμη διαδικασία εμπλουτισμού του 
υλικού και των πηγών πληροφόρησης, της 
παρέχει έγκυρες πληροφορίες σε θέματα 
νομοθεσίας - νομολογίας, βιβλιογραφικών 
αναφορών και άλλων - δημοσιεύσεων, θέμα
τα καλών πρακτικών στον χο5ρο της υγιεινής 
και ασφάλειας της εργασίας, μελετών, στατι
στικών, εκδηλιόσεοϋν, ημερίδων, συνεδρίων, 
σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Η συλλογή της ανέρχεται σε 5.000 τίτλους 
βιβλίων, 300 τίτλους περιοδικών εκδόσεων 
και μια ειδική συλλογή 2.500 αποδελτιωμένων 
άρθρων και φυλλαδίων. 

Είναι ανοικτής πρόσβασης, δηλαδή οι χρή
στες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το 
υλικό στα ράφια. 

Οι κυριότερες θεματικές κατηγορίες που 
καλύπτει είναι: 

• Βιομηχανική υγιεινή 
• Επαγγελματική ασφάλεια 
• Επαγγελματική υγεία 
• Επιδημιολογία 
• Εργασιακές σχέσεις 
• Εργονομία 
• Ιατρική της εργασίας 
• Κατάρτιση 
• Κοινωνιολογία της εργασίας 
• Νομοθεσία 
• Νομολογία 
• Οικονομία 
• Περιβάλλον 
• Στατιστική 
• Ψυχολογία της εργασίας 
• Χημικές ουσίες 

Για την ταξινόμηση και ταξιθέτηση 
βιβλίων και περιοδικών εφαρμόζεται το δεκα
δικό σύστημα ταξινόμησης Dewey (DDC), για 
την καταλογογράφησή τους οι αγγλοαμερικα-
νικοί κανόνες καταλογογράφησης AACR2 
και για τη θεματική ανάλυση χρησιμοποιού
νται ειδικοί θησαυροί (ελεγχόμενα λεξιλόγια) 
που προσαρμόζονται στην ελληνική γλώσσα. 

Για την οργάνωση, επεξεργασία και διά-
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θέση του υλικού, η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί 
πλήρη αυτοματοποιημένο σύστημα βιβλιοθη-
κονομικής επεξεργασίας. Το 2001 έγινε η 
αναβάθμιση του αυτοματοποιημένου συστή
ματος ΑΒΕΚΤ 4.00 με το ΑΒΕΚΤ 5.5 του 
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. 

Πέρα από το εξειδικευμένο υλικό βιβλίων, 
φυλλαδίων, πρακτικών, συνεδρίων, περιοδι
κών εκδόσεων, η βιβλιοθήκη διαθέτει ηλε
κτρονικές βάσεις δεδομένων όπως η ευρωπαϊ
κή νομοθεσία και νομολογία μέσα από την 
ηλεκτρονική βάση CELEX, τις εξειδικευμέ
νες βάσεις NIOSHTIC, HSELINE, CIS-
DOC, MHIDAS, MEDLINE και τη βάση 
MSDS με τα πληροφοριακά δελτία ασφάλειας 
χημικών ουσιών. Επίσης διαθέτει εγκυκλοπαί
δειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, οδηγούς και μια 
συλλογή βιντεοταινιών. 

Για τις αναζητήσεις του υλικού υπάρχουν 
δύο διαθέσιμοι υπολογιστές στο χώρο της 
βιβλιοθήκης, όπου οι χρήστες μπορούν να 
κάνουν αναζητήσεις στον on-line κατάλογο 
(OPAC). 

Η αναζήτηση στον κατάλογο της βιβλιοθή
κης μέσω του διαδικτύου πραγματοποιείται 
μέσω WEB interface στη Διεύθυνση : 

http://www.elinyae.gr/Opac/zConnectELL. 
html 

Για την πληρέστερη πληροφόρηση των 

Υ Χ Ο Σ · 3 m 

http://www.elinyae.gr/Opac/zConnectELL


Τ Β Ι Β Α Ι Ο Θ Η Κ Ε Σ & Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η 

!̂ Η 

• H I ι ( 

αναγνωστών, εκτός από το έντυπο υλικό της, η 
βιβλιοθήκη προσφέρει τέσσερις ακόμα υπη
ρεσίες : 

- Παρέχεται πληροφόρηση σε αιτήματα χρη
στών που γίνονται μέσω τηλεφώνου, fax, e-
mail. 

- Δωρεάν πρόσβαση στο Διαδύκτιο. Με τις 
εθνικές και διεθνείς διασυνδέσεις μέσω 
Διαδικτΰου οι χρήστες μπορούν να αναζη
τούν και να ανακτούν σημαντικές πληρο
φορίες από παρόμοια Ινστιτούτα και 
Κέντρα Πληροφόρησης 

- Multimedia CD-ROMs και VIDEO. 

- Για το προσωπικό του Ινστιτούτου και τους 
συνεργάτες του γίνονται παραγγελίες 
άρθρων μέσω του δικτύου επιστημονικών 
βιβλιοθηκών (ΕΡΜΗΣ) και από άλλους 
διαθέτες. 

Δικαίωμα δανεισμού έχει μόνο το προσω
πικό του Ινστιτούτου. Οι εξωτερικοί χρήστες 
έχουν δικαίωμα φωτοτύπησης του υλικού που 
τους ενδιαφέρει, επί πληρωμή. Στη βιβλιοθή
κη λειτουργεί ένα φωτοτυπικό μηχάνημα για 
φωτοτυπίες μόνο από το υλικό της βιβλιοθή
κης και η φωτοτύπηση γίνεται από τον ίδιο τον 
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χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες υπάρ
χει και ο κανονισμός χρήσης της βιβλιοθήκης. 

Η βιβλιοθήκη προστατεύεται από σύστημα 
ασφάλειας. Για το λόγο αυτόν πρέπει να γίνε
ται ενημέροοση για κάθε τεκμήριο που βγαίνει 
εκτός του χώρου της. 

Το προσωπικό της βιβλιοθήκης είναι 
πάντα πρόθυμο να ικανοποιήσει οποιοδήποτε 
αίτημα του ζητηθεί. 

Το ωράριο της βιβλιοθήκης είναι: 

Χειμερινό (Οκτ. - Μάιος) 
Δευτ. - Τετ. 10.00 -19.00 
Τρίτη - Πεμπ. - Παρ. 9.30 - 16.00 

Θερινό (Ιούλ. - Σεπτ.) 
Δευτ. - Παρ. 9.30 -15.30 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Κεντρική Βιβλιοθήκη 
ΛΙΟΣΙΩΝ 143 & ΘΕΙΡΣΙΟΥ 6 (4ος όροφος), 
104 45 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. (01) 82 00 100 FAX: (01) 82 00 222 - 88 
13 270 * w — ι \s 

e-mail: library@elinyae.gr 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
26ης Οκτωβρίου 90 (Porto Center), 546 28 
Τηλ.: (0310) 50 10 50 Fax:(0310) - 50 10 55 
e-mail: info.the@elinyae.gr 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Καπλάνη 7, 454 44 
Τηλ.: (06510) 83 290 Fax: (06510) 83 494 
e-mail: info.ioa@elinyae.gr 
Τ Π Τ 1 Ι 1 Ι Ι / Λ k Τ Ι ΤΡΙΠΟΛΗ 
Πλατεία Κολοκοτρώνη 8, 221 00 

Τηλ.: (0710) 22 11 00 Fax: (0710) 22 11 22 
e-mail: info.tri@elinyae.gr 

Η Κωνσταντίνα Καψάλη και η Φανή 
Θωμαδάκη είναι Βιβλιοθηκονόμοι και εργά

ζονται στο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
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