
Η 3Μ σας προσκαλεί στο νέο πρόγραμμα 3M™ Science of Safety, που αφορά έναν κύκλο επιμόρφωσης διάρκειας 20 ωρών ο 
οποίος προσφέρει απαραίτητη γνώση που πρέπει να έχει ένας Τεχνικός Ασφαλείας.

Που απευθύνεται:
 Σε νέους Τεχνικούς Ασφαλείας ή σε όσους επιθυμούν να βρουν εργασία ως Τεχνικοί Ασφαλείας 
 Σε έμπειρους Τεχνικούς ασφαλείας που ήδη εργάζονται στη Βιομηχανία ή σε άλλους οργανισμούς
 Σε Γιατρούς Εργασίας και νοσηλευτές επιχειρήσεων
 Σε Στελέχη με υπευθυνότητα Μελέτης / Σύνταξης προδιαγραφών και προμηθειών ΜΑΠ

Τι προσφέρει;
 Όλα τα νεότερα για τη νομοθεσία, τις σημαντικές επικείμενες αλλαγές και τα στατιστικά
 Γνώση σχετικά με τη σήμανση των Μέσων. Τι σημαίνουν τα σύμβολα, οι σημάνσεις και ποιες νομοθετικές διατάξεις τα 

διέπουν.
 Την μοναδική μεθοδολογία 4 Steps της 3Μ που βοηθά στη σωστή αναγνώριση των κινδύνων, τη σωστή εκτίμηση του ρίσκου, 

τα κριτήρια επιλογής και τους τρόπους σωστής εφαρμογής, χρήσης και συντήρησης σε 12 θεματικές ενότητες (Αναπνοή, Ακοή, 
Όραση, Κεφαλή, Δέρμα, Ηλεκτροσυγκολλήσεις, Θερμική Καταπόνηση, Ύψος, Αντιολίσθηση, Παθητική Πυροπροστασία, 
Ορατότητα, Σήμανση χώρων) 

 Βοηθήματα για να ξεπεράσουν οι Τ.Α προβλήματα μη συμμόρφωσης, άρνησης ή μη συμμετοχής των εργαζομένων , και να 
αυξήσουν την κουλτούρα Υ&Α των εργαζομένων

 Εργαλεία Επιλογής και Online οδηγούς (Chemical Library, Service Life Selector κ.α)
 Λύσεις για τη συμβατότητα των ΜΑΠ
 Μοναδικό στην Ελλάδα Πρόγραμμα Επιβεβαίωσης σωστής εφαρμογής ΜΑΠ, προσωποποιημένο για κάθε χρήστη (Αναπνοή, 

Ακοή, Οραση)

Ποια τα οφέλη για τον 3Μ™Safety Expert και την επιχείρηση αφού πιστοποιηθεί;
1/ Ο Τεχνικός Ασφαλείας αναβαθμίζει τα προσόντα και τον ρόλο του στην επιχείρηση διαφοροποιώντας το επαγγελματικό του 
προφίλ αποκτώντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας μέσω του μοναδικού στην αγορά πιστοποιητικού 
επαγγελματικών γνώσεων «3M™ Science Of Safety Expert» από την 3Μ και την ΤUV Hellas (TUV Nord), δυο καταξιωμένους 
ομίλους που κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά.
2/Εφαρμόζοντας τις πιο πάνω μεθοδολογίες, ολοκληρώνει ένα πλήρες πρόγραμμα Υ&Α στις επιχειρήσεις όπου εργάζεται.
3/ Ξεπερνάει θέματα ασυμβατότητας, άρνησης, μη συμμόρφωσης και τελικά μη χρήσης των Μέσων Προστασίας
4/ Βελτιώνει την κουλτούρα Υ&Α στις επιχειρήσεις
5/ Μαθαίνει τις δοκιμασίες Επιβεβαίωσης Σωστής Εφαρμογής, τις οποίες θα μπορεί να εφαρμόσει στην επιχείρηση του.
6/ Προστατεύει την επιχείρηση που εργάζεται αλλά και το ρόλο του με τα εργαλεία καταγραφής και τα αρχεία εκπαίδευσης / 
επιβεβαίωσης σωστής εφαρμογής και αποκτά δικαίωμα πρόσβασης σε ειδικό τιμοκατάλογο υπηρεσιών.
7/ Διαμορφώνει ένα διαφορετικό από τα συνηθισμένα πλαίσιο επικοινωνίας προς τη διοίκηση της εταιρίας αλλά και προς τους 
εργαζομένους
8/ Αποκτά Δωρεάν Πρόσβαση στο e-academy της 3Μ, μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με πάνω από 60 εκπαιδευτικά Modules
9/ Γίνεται μέλος του “3M™ Science of Safety Network” με πολλά προνόμια (προτεραιότητα και υποστήριξη στη διοργάνωση 
εκπαιδεύσεων των τελικών χρηστών στην επιχείρηση που εργάζονται, newsletters, επαφή με την υποστηρικτική γραμμή hotline 
της 3Μ κ.α)
10/ Θα λάβει το SafeTea Break Toolkit στα ελληνικά, μια πρωτοποριακή εκπαιδευτική «εργαλειοθήκη»   

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 3Μ και στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων της TÜV HELLAS (TÜV 
NORD), είναι 180€ και είναι τελική τιμή. Η εξόφληση του ποσού γίνεται με επώνυμη κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό ALPHA 
BANK / ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Χολαργού 158-002320-000-236 ή μέσω κατάθεσης IBAN: GR9301401580-158-002320-000-236 (δικαιούχος TÜV HELLAS) 
με αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του καταθέτη-συμμετέχοντα ή μέσω POS.
Προσοχή: Η εξόφληση του ποσού θα πρέπει να γίνει πριν την ημερομηνία έναρξης
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