
Επιλογή & Αναγνώριση Μέσων Προστασίας –
Πέρα από τα Πρότυπα, πως η Δαπάνη γίνεται 
Επένδυση. 

ΕΛΙΝΥΑΕ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΟΛΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ



Αρχικά να σας συστηθώ

• Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

• Έχω εργαστεί από το 1993, σε διαφορετικές θέσεις (εμπορικές και τεχνικές) για πολυεθνικές και  ελληνικές εταιρείες, 
αλλά και ως  ανεξάρτητος μελετητής- σύμβουλος επιχειρήσεων.

• Από το 2010, εργάζομαι για την 3Μ και από το 2013 έχω την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης και κανονιστικής 
προσαρμογής των μέσων ατομικής προστασίας 

• Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

• Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ενηλίκων
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3M Personal Safety Division
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Βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν θέματα υγείας & ασφάλειας, καθημερινά



Science of Safety



Περιεχόμενα

1. Σημερινό πλαίσιο 

2. Μερικές Αλήθειες

3. Science of Safety

4. 3m Safety Expert certified by Tuv Hellas



Τι ποσοστό των εργαζομένων χρησιμοποιούν λάθος τα ΜΑΠ;

Source: [HSE Research Report RR720 ‘Real world use and performance of hearing protection]

40%

Ερώτηση



Ανεπαρκής εκπαίδευση θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε 

ασθένειες / τραυματισμούς που 

τελικά οδηγούν σε απώλεια 

χρόνου στην εργασία

Εκτίμηση κόστους για τις επιχειρήσεις στην Αγγλία

£2.9Bn το χρόνο
(1)

Source: 1.) HSE Cost to Britain of Workplace Fatalities & Self-reported injuries and ill health 2012/13

Ερώτηση

Γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν σημασία;

Ενας άλλος λόγος είναι …



Ερώτηση

Source 2.)  Association of British Insurers https://www.abi.org.uk/News/News-releases/2015/06/Industrial-Deafness-claims

Μια επαγγελματική ασθένεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

δικαστική διαμάχη

Γνωρίζατε ότι οι απαιτήσεις NIHL έχουν

Αυξηθεί κατά 189%

από 2011-2014 (2)

Η επαρκής εκπαίδευση βελτιώνει 

συμμόρφωση & παραγωγικότητα

Γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν σημασία;

Ενας άλλος λόγος είναι …

https://www.abi.org.uk/News/News-releases/2015/06/Industrial-Deafness-claims


Χάνεται εξ’ ολοκλήρου μετά 
από ένα μήνα χωρίς επίβλεψη 
και επανάληψη

Χωρίς μια δομημένη προσέγγιση για την εκπαίδευση, 

τα οφέλη χάνονται με την πάροδο του χρόνου.

Η αποτελεσματικότητα μιας και μόνο εκπαίδευσης

Source: Ebbinghaus’ research, taken from ‘The Challenger Sale: Taking Control of the Customer Conversation’ by Brent Adamson

87%

Ερώτηση

Γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν σημασία;

Ενας άλλος λόγος είναι …
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Καίρια Ερωτήματα….

• Είστε 100% σίγουροι ότι ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι φορούν ΌΛΑ τα ΜΑΠ;

• Είστε 100% σίγουροι ότι ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι ξέρουν πώς να φορούν 

σωστά τα ΜΑΠ;

• Είστε 100% σίγουροι ότι ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι τα φορούν ΟΛΗ την ώρα;

• Είστε 100% σίγουροι ότι τα ΜΑΠ εφαρμόζουν σωστά σε ΟΛΟΥΣ τους 

εργαζόμενους ; 

• Έχετε ελέγξει την συμβατότητα; Θαμπώνουν τα γυαλιά;

• Έχετε οργανώσει έστω και μια φορά συνεδρίες με τον καθένα σχετικά με 

τα ΜΑΠ και την σημασία της χρήσης; 



Γιατί τα ΜΑΠ δεν φοριούνται τελικά;

Σε πολλές περιπτώσεις, οι εργοδότες επιλέγουν 

ΜΑΠ βασιζόμενοι σε επιλογές τύπου «-one-

size-fits all», και αυτό σημαίνει ότι τα ΜΑΠ 

μπορεί να μην είναι άνετα, να μην ταιριάζουν 

και ενδεχομένως να μην φορεθούν καθόλου.

Αυτός ο τρόπος επιλογής και παροχής 
εξοπλισμού είναι αναποτελεσματικός και 

ενδεχομένως θέτει την υγεία των εργαζομένων 
σε κίνδυνο.



3 πυλώνες του Science of Safety

Θωρούμε ότι έχουμε την κορυφαία και πιο πλήρη προσέγγιση που 

ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο και 

αποτελείται από τρείς βασικούς πυλώνες:

Επιλογή Εκπαίδευση Πιστοποίηση 
Σωστής 

Εφαρμογής



Προσδιορισμός 

κινδύνου
Εκτίμηση 

ρίσκου

Επιλογή 

κατάλληλου 

μέσου

Εκπαίδευση 

στη σωστή 

χρήση

Αποτυχία στην εφαρμογή αυτών των βημάτων μπορεί να επιρρεάσει σοβαρά τη προστσία

Τα 4 βήματα προς την προστασία
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Επιλογή, Χρήση και Συμμόρφωση

Είναι το ΜΑΠ
ΕΠΑΡΚΕΣ;

Είναι το ΜΑΠ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ;

Θα φορεθεί 
από τον χρήστη;

Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

▪ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

▪ ΑΡΚΕΤΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

▪ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ

ΧΡΗΣΤΗΣ

✓ ΑΝΕΣΗ

✓ ΣΩΣΤΗ     
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

✓ΑΠΟΔΟΧΗ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

❖ ΧΡΗΣΗ 

❖ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

❖ ΚΟΣΤΟΣ

ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΠ


