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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Βιβλιοθήκη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών
πληροφόρησης, αναπτύσσει σειρά θεματικών βιβλιογραφικών δελτίων με
τίτλο : Τεκμηρίωση ΥΑΕ, με στόχο τη βιβλιογραφική ενημέρωση σε θέματα
Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.
Το παρόν βιβλιογραφικό θεματικό δελτίο είναι το όγδοο στη σειρά αυτή και
περιλαμβάνει όλες τις μονογραφίες και τα άρθρα που αφορούν τον αμίαντο
και αποτελούν μέρος της συλλογής της Βιβλιοθήκης του ΕΛΙΝΥΑΕ καθώς και
χρήσιμες διασυνδέσεις. Το δελτίο αυτό υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοθέση του ΕΛΙΝΥΑΕ http://www.elinyae.gr.
Η συλλογή, επεξεργασία και επιμέλεια
βιβλιοθηκονόμο Φανή Θωμαδάκη.
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Protection Agency
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http://www2.epa.gov/asbestos

Asbestos exposure and cancer risk / National Cancer Institute
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/asbestos

Asbestos / United States Department of Labor
https://www.osha.gov/SLTC/asbestos/

Asbestos / Medline Plus
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/asbestos.html

What is Asbestos? / Mesothelioma Cancer Alliance
http://www.mesothelioma.com/asbestos-cancer/what-is-asbestos.htm

Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO)
http://www.asbestosdiseaseawareness.org/

Asbestos / WHO
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/asbestos/en/
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Hazards magazine
http://www.hazards.org/asbestos/

C162 - Asbestos Convention, 1986 (No. 162)
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P1
2100_ILO_CODE:C162

Asbestos / University of Maryland
http://des.umd.edu/os/asbestos/index.html

Safe maintenance – asbestos in building maintenance / European Agency for
Safety and Health at Work (E-facts 48)
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact48

Asbestos and cancer risk
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/asbestos.html
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Asbestosis
https://www.nhs.uk/conditions/asbestosis/

Αμίαντος
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5940EBDA157F8DD9C225
7DD6002FFC73?OpenDocument
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