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08:30 Καλωσόρισμα / Καφές

09:00 3M Science of Safety
Theofilos Kourounis (30’)

Μια νέα οπτική στην Ασφάλεια, πέρα από τα προϊόντα

09:30 Κατασκευαστικός Κλάδος: Κίνδυνοι και Τάσεις
Maurice Gould (15’)

Θα παρουσιαστούν όλες οι τελευταίες τάσεις από τη βιομηχανία μετάλλου, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι 

εργαζόμενοι και στατιστικά από τον κλάδο

09:45 Εργασία σε ύψος στις κατασκευές / εξορύξεις
Eric Dupont (60’)

Ο κος Eric Dupont θα παρουσιάσει τις τελευταίες καινοτομικές λύσεις της Capital Safety και θα καλύψει τις τυπικές απαιτήσεις για εργασίας σε 

ύψος και περιορισμένους χώρους που απαντώνται συνήθως στον κατασκευαστικό κλάδο.

10:45 Συγκολλήσεις: Κίνδυνοι, Επιπτώσεις & Λύσεις
George Zorbalas (30’)

11:15 Διάλλειμα / καφές

11:45 Προστασία ακοής: Νέο νομοθετικό πλαίσιο, 

Eπικοινωνία, Σωστή Επιλογή των μέσων & Πιστοποίηση 

Σωστής Εφαρμογής
Mohammed Saleem (Sal) (75’)

Πρόσφατα υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα ρυθμιστικά πλαίσια που επηρεάζουν τα Μέσα Προστασίας της Ακοής.

Αυτή η παρουσίαση συνοψίζει τις κύριες αλλαγές συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της οδηγίας για τα ΜΑΠ και νέο έγγραφο οδηγίας που 

εξηγεί τα οφέλη της Πιστοποίησης της Σωστής Εφαρμογής ως ένας τρόπος για τη βελτίωση της απόδοσης των μέσων όταν αυτά φοριούνται σε 

πραγματικές συνθήκες. Πως βελτιώνουμε την επικοινωνία χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την ακοή μας, και πως πιστοποιούμε τη σωστή εφαρμογή 

τους;

13:00 Γεύμα (30’)

13:30 Spotlight: Πυρίτιο
Ελένη Ντούνα (45’)

Ιατρική ματιά: Πυρίτιο & επαγγελματικές ασθένειες

14:15 Ορατότητα – Be visible, be safe
Theofilos Kourounis) (30’)

Η σημασία του να είναι ο εργαζόμενος ορατός στον εργασιακό χώρο πολλές φορές υπο-εκτιμάται. Η 3Μ έχει τις λύσεις για να είστε ορατοί ακόμα 

και στις πιο δύσκολες συνθήκες

14:45 Προστασία Αναπνοής, Ματιών, Κεφαλής και 

προσώπου και συμβατότητα των ΜΑΠ
(Ian Mason) (60’)

Η τεχνική μας ομάδα μας θα διευκολύνει τη συζήτηση γύρω από τις παγκόσμιες εξελίξεις στα μέσα ατομικής προστασίας, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην συμβατότητα των ΜΑΠ όταν αυτά πρέπει να φοριούνται ταυτόχρονα, για μεγάλη διάρκεια και όλη την ώρα. Πως οι λύσεις παροχής αέρα 

βοηθούν στα προβλήματα συμβατότητας, εφαρμογής, συμμόρφωσης; Η σύνοδος αυτή θα δώσει επίσης την ευκαιρία για όλους τους 

παρευρισκόμενους να ανατροφοδοτήσουν οποιαδήποτε σχόλια ή προτάσεις για την τεχνική ομάδα για να βοηθήσει 3M για την περαιτέρω 

αντιμετώπιση των αναγκών ΜΑΠ στoν κλάδο των κατασκευών.

15:45 Ερωτήσεις & Απαντήσεις / Networking

16:00 Τέλος
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Ομιλητές

Ελένη Ντούνα
Ειδικός Ιατρός Εργασίας
Eleni holds two Masters degrees in Occupational and Enviromental Health from the National School of 

Public Health and in Management of Healthcare Systems from the Open University of Greece.At that 

period she works as an occupational doctor in many Military Factories and Units including Helicopter 

Units (Flying and technical personnel), military factory (refit vehicles and tanks), military factory (rifles 

production), military geographical service (printing maps), 414 Military Hospital, Military Academy and 

Military Research Center.  She also works as an occupational doctor in companies, including biological 

research centers.She is a research associate in Military Academy and in National School of Public 

Health and she has participated in a scientific and technical project of the National School of Public 

Health for the adjustment of directives for the heavy metals in Primary Health Care.

Mohammed Saleem (Sal)
3M Senior European Technical Specialist
Sal holds a Masters degree in Industrial Hygiene from Newcastle University. He worked as an 

industrial hygienist for a large pharmaceutical company for 4 years, before joining 3M in 1989. Sal has

extensive knowledge in the field of PPE – specialising in standards and regulatory development

activity as well as hearing protection. He is currently Leader of the UK Delegation on CEN/TC159,

Convenor of ISO/TC94/SC6/WG6 and Chair of the British Safety Industry Federation (BSIF)

Hearing and Eye Protection Product Group.

Maurice Gould
3M European Technical Specialist
Maurice holds a BA (Hons) degree in Economics from the University of Nottingham. He has worked

in the field of PPE for nearly 8 years, specialising in chemical protective clothing. He is an active

member of the British Standards Institution (BSI) PH/003/03 Chemical, Biological, Radioactive

and Nuclear Personal Protective Equipment Committee, and represents 3M at the British Safety

Industry Federation (BSIF) Protective Glove and Clothing Product Group.

Eric Dupont
3M Fall Arrest Portfolio Manager EMEA
Eric is a mechanical engineer and also holds a Master’s degree in marketing. 

He has worked for Capital Safety for 15 years, first as technical manager, then as project and product 

manager. Currently fall arrest portfolio manager, Eric helps integrate the fall arrest range into the 3M 

organization. Eric is an expert in a new product development and has published two books on this 

subject in France.

Ian Mason
3M European Technical Specialist
Ian holds a Masters degree in Chemistry from Nottingham University and has been with 3M for 12 

years. He specialises in respiratory protective devices, particularly powered and supplied air products 

and is involved in product development, customer training as well as product standards and 

certification.

Jackie Batchelor
3M Transnational Account Manager -

EMEA / Global
Jackie holds a triple honours degree in French & Hispanic studies and has been at 3M since 2011. 

She has 20 years international business development experience and is currently Transnational 

Accounts Manager for the Construction, Metal & Transportation markets. Jackie works closely with 

3M’s multinational customers to develop industry-leading safety programs which are then implemented 

consistently across the customer’s different geographies.
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ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ &

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το τμήμα Personal Safety Division της 3Μ διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 1ο

Mining / Construction Safety Council, στις 14 Ιουνίου 2017 στα γραφεία της 3Μ στην Αθήνα.

Σας καλούμε να γνωρίσετε τους διεθνείς προσκεκλημένους ομιλητές μας με μεγάλη εμπειρία 

από το χώρο των κατασκευών και εξορύξεων, όπου θα συζητηθούν νέες τάσεις, νομοθεσίες, 

κύρια θέματα γύρω από την Υγεία & Ασφάλεια εργαζομένων, τον προτεινόμενο εξοπλισμό 

Μέσων Ατομικής Προστασίας, τα standards και τις διεθνείς οδηγίες καθώς και πραγματικά 

παραδείγματα από το χώρο. Σας περιμένουμε!

Θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε τη συμμετοχή σας το συντομότερο δυνατόν.

Η θεματολογία αναγράφεται στην ατζέντα που ακολουθεί. Παρόλα αυτά, σημειώστε αν κάποιο 

από τα πιο κάτω θέματα θα ήταν ενδιαφέρον για εσάς – και πόσο- ώστε να το προσθέσουμε 

στη θεματολογία.

ΘΕΜΑ που θα σας ενδιέφερε Υψηλό Μεσαίο 
Χαμηλό ή 

Καθόλου 

1. Ονομαστικοί Συντελεστές Προστασίας Vs Πραγματικοί Συντελεστές 

Προστασίας (UK HSE Update) 

2. Ενημέρωση για νέο νομοθετικό πλαίσιο

3. Καλές Πρακτικές για βελτίωση συμμόρφωσης εργαζομένων

4. Παθητική Πυροπροστασία Κτιρίων

5. Ενημέρωση για νέες τεχνολογίες που βελτιώνουν την άνεση

6. Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας πάνω σε εκπαιδευτικές μεθόδους 

και πρόσβαση σε πληροφορίες στην ηλεκτρονική εποχή

7. Αλλο: Σημειώστε το θέμα που σας ενδιαφέρει: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε τα στοιχεία σας και 
υπογράψτε την πιο κάτω φόρμα:
Ονοματεπώνυμο_________________________________________
Εταιρία_________________________________________________
Email_______________________Τηλ. επικοινωνίας_____________
Στείλτε τη φόρμα υπογεγραμμένη στο 0030-210 6859506 ή δηλώστε 
συμμετοχή στο ktheofilou@mmm.com αναφέροντας τον κωδικό ConMin

(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

*ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ  / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

*ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

Τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας από την 3Μ Ελλάς, προκειμένου να σας ενημερώνουμε (μέσω ταχυδρομικής αποστολής, email, e-newsletter, 
τηλεφώνου κτλ) αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και για να απαντούμε σε τυχόν απορίες σας ή να σας παρέχουμε πληροφορίες για προϊόντα μας, κατόπιν 
σχετικού αιτήματός σας. Η 3Μ Ελλάς θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού και, σε κάθε 

περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ μπορεί να τα διαβιβάσει  σε σε άλλες επιχειρησιακές μονάδες της 3Μ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
(Ευρώπη ή/και Αμερική ή/και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του εξωτερικού), καθώς και σε τρίτους συνεργάτες της, μόνο για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού επεξεργασίας ή/και για 

συμμόρφωσή της με νόμιμες υποχρεώσεις της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των διαβιβαζόμενων πληροφοριών. 
Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων σας που διατηρεί η 3Μ Ελλάς, καθώς και δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας και αντίρρησης 

στην επεξεργασία τους (άρθρα 12,13 Ν.2472/1997). Για να  ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 2106885300 ή το email innovation.gr@mmm.com

mailto:ktheofilou@mmm.com

