
   

 

 
 

«ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – 
 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ» 

 
 

1. ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ: 4 Ιουνίου 2019  -  ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:  4 Ιουνίου 2019   
 

2. ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  Τρίτη,  04.06.2019, 08:45 – 16:15 
 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 6 ώρες 
 
4. ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Σύνδεσμος Εργοληπτών Οικοδομικών Εργασιών Πάφου 

                                       (Λεωφόρος Ελλάδος 30, Πολ. Ευκλέας 2ος όροφος) 
5. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική 

 

6. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 
Με βάση τους κανονισμούς του 2009 περί ασφάλειας και υγείας στην Εργασία (Πρώτες 
Βοήθειες), οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκή αριθμό πρώτων 
βοηθών στους χώρους εργασίας που να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες αν 
χρειαστεί. Με βάση τη γραπτή εκτίμηση για το χώρο εργασίας, θα πρέπει να ορίζουν 
ομάδα πρώτων βοηθών, οι οποίοι, εφόσον εκπαιδευτούν στο κατάλληλο πρόγραμμα 
με βάση την επικινδυνότητα του χώρου εργασίας, αναμένεται να είναι ικανοί να 
διατηρήσουν τον πάσχοντα στη ζωή, να αποτρέψουν τη χειροτέρευση της κατάστασης  
του πάσχοντα και  να τον βοηθήσουν να αναρρώσει νωρίτερα. 
 

7. ΣΤΟΧΟΙ: 
     α. Η ικανοποίηση του νόμου περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία  

         (πρώτες βοήθειες) κανονισμοί 2009. 

     β. Η απόκτηση ικανότητας εφαρμογής σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση         

         επείγοντος περιστατικού. 

     γ. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην παροχή Πρώτων Βοηθειών. 
     δ. Η φροντίδα μικροτραυματισμών που δεν χρήζουν ιατρικής βοήθειας. 

 
8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 
  Μέλη, Συνεργάτες του Συλλόγου και άλλοι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα αναλάβουν    
     καθήκοντα Πρώτου Βοηθού στην εταιρεία όπου εργάζονται. 

 
9. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 
 Η μέθοδος κατάρτισης  που εφαρμόζεται είναι η προσωπική παρουσίαση του θέματος 
 από τον εκπαιδευτή σε μορφή διάλεξης. Ενθαρρύνεται η συζήτηση με τους 
 εκπαιδευόμενους όπως και η αναφορά και ο σχολιασμός πραγματικών περιστατικών, τα 
 oποία πιθανόν να εβίωσαν οι εκπαιδευόμενοι. Περιγράφεται ο μηχανισμός ο οποίος 
 δημιουργεί την ιατρική κατάσταση, η οποία θέτει τη ζωή του πάσχοντα σε κίνδυνο, 
 απαριθμούνται τα συμπτώματα και αναλύεται η αγωγή την οποία θα πρέπει ο πρώτος 
 βοηθός να παρέχει. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου υποβάλλονται ερωτήσεις στους 
 εκπαιδευόμενους και ενθαρρύνονται και οι ίδιοι να υποβάλουν τυχόν απορίες που 
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 έχουν. Κατά τη διάρκεια επίδειξης από τον εκπαιδευτή, καλούνται να παρακολουθήσουν  
 και αργότερα να εφαρμόσουν οι ίδιοι πρακτικές εφαρμογής Πρώτων Βοηθειών σε 
 προπλάσματα (κούκλες) ή σε συναδέλφους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι υποδύονται 
 τους πάσχοντες ή τραυματίες. 

 
10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 

Για την παρουσίαση των θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων, γίνεται χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα με προβολή διαφανειών τύπου Power 
Point και σχετικών σκηνών βίντεο. Επίσης εκτίθενται προς ενημέρωση των 
εκπαιδευομένων διάφορα βιβλία και άλλες εκδόσεις σχετικά με Πρώτες Βοήθειες. Για 
την πρακτική εκπαίδευση των εκπαιδευομένων γίνεται χρήση υλικού πρώτων βοηθειών 
όπως υποστρώματα, τριγωνικοί επίδεσμοι, κυλινδρικοί επίδεσμοι, γάζες, γάζες 
παραφίνης, κολλητικές ταινίες, μάσκες αναπνοής, ομοιώματα τραύματος, 
προπλάσματα (κούκλες) και άλλα. 
 

11. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 
  Θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Κατάρτισης, το οποίο θα  ισχύει για 3 χρόνια σε όσους 
  από τους συμμετέχοντες θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.  
 
12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ: 

κ. Δημήτρης Πιερούδης:  Ο  κ. Πιερούδης γεννήθηκε στην Αμμόχωστο τον 
Οκτώβριο 1967. Το 1984 αποφοίτησε από την Τεχνική Σχολή Λεμεσού (τεχνικό 
τμήμα) και το 1992 από το Cyprus Institute of Marketing με τον τίτλο του Chartered 
Marketer. Εργάστηκε σε διάφορες εμπορικές εταιρείες στο τμήμα πωλήσεων και 
μάρκετινγκ. Διδάσκει Πρώτες Βοήθειες τα τελευταία 12 χρόνια και είναι Διευθυντής της 
Σχολής Χείρωνας τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι επίσης πιστοποιημένος εκπαιδευτής - 
εξεταστής του Association of First Aiders AoFA UK.  
 
Υπηρέτησε εθελοντικά το Σώμα Προσκόπων Κύπρου για 25 χρόνια και την Ομάδα 
Διάσωσης της Πολιτικής Άμυνας για 10 χρόνια. Από το 2008 είναι μέλος της 
Κυπρογερμανικής ομάδας EUTAC TAST. Τον Ιούνιο 2018, ίδρυσε με μια ομάδα φίλων 
Εθελοντών στη Λεμεσό, τη νέα Ομάδα  Άμεσης Ανταπόκρισης Κύπρου, Ομάδα 
Διάσωσης-Ένα, όπου υπηρετεί εθελοντικά ως βοηθός αρχηγού. Επιπρόσθετα 
υπηρετεί εθελοντικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Λεμεσού 
από το 2011, με πέραν των 1000 ωρών υπηρεσίας. 
 

  Κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2008, μέχρι σήμερα, εκπαίδευσε και/ή εξέτασε σε               
  περίπου   700 προγράμματα πρώτων βοηθειών με περίπου 7500 εκπαιδευόμενους.      
  Παρακολούθησε πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα              
     Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία της NEBOSH UK και συμμετείχε σε συνέδρια,         
  ημερίδες και  διαγωνισμούς, όπως το 3ο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής. 
 
     Αρθρογραφεί σε σχέση με θέματα Πρώτων Βοηθειών σε    εβδομαδιαία εφημερίδα,    
     μηνιαίο περιοδικό κυνηγίου/ψάρεμα/ιστιοπλοΐας και εφημερίδα εσωτερικής κυκλοφορίας 
  μεγάλης εμπορικής εταιρείας στην Κύπρο. Το Σεπτέμβριο του 2013 ολοκλήρωσε τη     
     συγγραφή 3 βιβλίων Πρώτων Βοηθειών. 
 
 
 
13. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
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Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019 

Ώρες Εφαρμογής Διάρκεια 
Περιγραφή 

 

Από Μέχρι 
 

6 ώρες 
 

 

08:45 09:00 0,25 

 
Εγγραφές 
 

09:00 09:15 0,25 

 
Καλωσόρισμα - Εισαγωγή στις Πρώτες Βοήθειες 
 

09:15    11:00     1,45 

 

 Ισχύουσα νομοθεσία για τις πρώτες βοήθειες. 

 Ο ρόλος του πρώτου βοηθού. 

 Χρήση του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών. 

 Βασικές αρχές ατομικής υγιεινής και προστασίας. 

 Πρωτοβάθμια εκτίμηση - Βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ΚΑΡΠΑ. 
 

11:00 11:15 0,25 

 
Διάλειμμα 

 

11:15 13:15 2,00 

 
Πρακτική στην ΚΑΡΠΑ από όλους τους εκπαιδευόμενους 
 

13:15 14:15 1,00 

 
Διάλειμμα – Γεύμα  

 

14:15 16:00 1,45 

 

 Πνιγμονή 

 Καρδιακή προσβολή 

 Σπασμοί -  Επιληψία 

 Αιμορραγία - Καταπληξία 

 Μικρά τραύματα και πληγές. 
 

16:00 16:15 0,25 

 
Απορίες, Συζήτηση, Ολοκλήρωση Προγράμματος 
 

 
 
 

 



 
         «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ» 

                             4  Ιουνίου 2019 

 4 

 

14. ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 15. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις είναι 
πέραν των 15, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα, με την 
ημερομηνία παραλαβής των δηλώσεων συμμετοχής και την πληρωμή. 
 
 

15. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Το κόστος της συμμετοχής είναι €150,00 + ΦΠΑ (€28.5), σύμφωνα με τις πιο κάτω 
προϋποθέσεις και περιλαμβάνει την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σημειώσεις, 
διάλειμμα για καφέ, γεύμα και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

 
Δικαιούχοι επιχορήγησης από Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ΑνΑΔ): 

Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ:     € 119,00 
     Καθαρό κόστος συμμετοχής:     €   31,00 + (€28.5) ΦΠΑ 

 

Άνεργοι δικαιούχοι επιχορήγησης από ΑνΑΔ: 

Άνεργοι οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ σύμφωνα με το  

Έντυπο 2 (ΠΕ-Α) συμμετέχουν Δωρεάν (αναλόγως διαθεσιμότητας των θέσεων) 

 
Μη δικαιούχοι επιχορήγησης από ΑνΑΔ (Αυτοεργοδοτούμενοι ή άλλοι): 
 
Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ με τακτοποιημένες τις οφειλές τους προς το Σύλλογο, 
Φοιτητές - Ασκούμενοι Mέλη ΣΠΟΛΜΗΚ, 
Ασκούμενοι Πολιτικοί Μηχανικοί στο Σχέδιο Έργο του ΕΤΕΚ: 
Επιχορήγηση από ΣΠΟΛΜΗΚ:       € 50,00 
Καθαρό κόστος συμμετοχής:                           €100,00 + ΦΠΑ (€19.0) 

                                        
 

 
Άλλοι (ότι δεν αναφέρεται πιο πάνω) και Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ με μη τακτοποιημένες 
οφειλές:             

                                           Καθαρό κόστος συμμετοχής:  €150,00+ ΦΠΑ (€28.5) 

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: 

Τηλ: +357 22672866  
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Δ Η Λ Ω Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 

«Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία- Επείγοντα Περιστατικά»  
Τρίτη - 4 Ιουνίου 2019 

Προσωπικά στοιχεία συμμετέχοντα:  
Σε περίπτωση που πραγματοποιούν εγγραφές Τμήματα, συνιστούμε όπως η αίτηση συμπληρώνεται με τα στοιχεία του συμμετέχοντα 
και όχι του τμήματος (τηλέφωνα, φαξ και email). 
 

Επώνυμο: Όνομα: 

Εταιρεία/ Οργανισμός: Θέση εργασίας: 

Διεύθυνση:                  Ταχ. Κώδικας:    Πόλη: 

Τηλέφωνο:     Φαξ:  E-mail: 

Υπεύθυνος για την εγγραφή (σε περίπτωση που είναι άλλος από το συμμετέχοντα): 

Ονοματεπώνυμο: Τηλέφωνο: 

E-mail: Τηλεομοιότυπο: 

Κόστος Συμμετοχής: 

Το κόστος συμμετοχής είναι €150,00 + ΦΠΑ (€28.5) και περιλαμβάνει την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σημειώσεις, 
διάλειμμα για καφέ, γεύμα και πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ Χ ΑΝΑΛΟΓΩΣ:  

Οι συμμετέχοντες που θα ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν σχετικής επιχορήγησης όπως πιο κάτω. 
Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ:   € 119,00   Καθαρό κόστος συμμετοχής: €   31,00 + ΦΠΑ (€28.5)  

 

Άνεργοι δικαιούχοι επιχορήγησης από ΑνΑΔ:                Δωρεάν   

 
Μη δικαιούχοι επιχορήγησης από ΑνΑΔ (Αυτοεργοδοτούμενοι, ή άλλοι): 

Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ με τακτοποιημένες τις οφειλές τους προς το Σύλλογο, 
Φοιτητές - Ασκούμενοι Mέλη ΣΠΟΛΜΗΚ, 
Ασκούμενοι Πολιτικοί Μηχανικοί στο Σχέδιο Έργο του ΕΤΕΚ: 
Επιχορήγηση από ΣΠΟΛΜΗΚ:   €50,00      Καθαρό κόστος συμμετοχής:  €100,00 + ΦΠΑ (€19.0)  
 

 
Μέλη με μη τακτοποιημένες οφειλές και Άλλοι:    Καθαρό κόστος συμμετοχής:  €150,00 + ΦΠΑ (€28.5)                                                                           
________________________________________________________________________________________________ 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ: 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο που δεν ευθύνεται ο Σύλλογος, η Αρχή (ΑνΑΔ) δεν καταβάλει την 
επιχορήγηση στον ΣΠΟΛΜΗΚ, θα καταβάλουμε εμείς (εταιρεία που συμμετέχει με εργοδοτούμενό/ους της) το συνολικό 
κόστος του σεμιναρίου απ’ ευθείας στο ΣΠΟΛΜΗΚ με τη λήξη του προγράμματος. 
Όνομα επιχείρησης/ οργανισμού: ………………………………………………………………………………………………….. 
Ονοματεπώνυμο Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου: …………………………………………………………….. 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
Υπογραφή & Σφραγίδα Επιχείρησης  Ημερομηνία 
________________________________________________________________________________________________ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Πολιτική Ακυρώσεων: 
Συμμετοχές που ακυρώνονται γραπτώς: 

 τουλάχιστον 7 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου δεν θα έχουν καμία χρηματική επιβάρυνση, 

 μεταξύ 3-6 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, θα επιβαρύνονται με 50% της ολικής τιμής, και 

 λιγότερο από 3 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου θα τιμολογούνται κανονικά. 
Η αντικατάσταση συμμετέχοντα είναι αποδεκτή. 

Στοιχεία πληρωμής:  
Στοιχεία έκδοσης Τιμολογίου (εάν διαφέρουν από πιο πάνω) ........................................................................................... 
(Όνομα προσώπου ή εταιρείας/ οργανισμού)  

Τρόπος πληρωμής:  
 Επιταγή   VISA(πληρωμή στο γραφείο ή μέσω τηλεφώνου και βεβαίωση ότι η visa ανήκει στην εταιρία) 
 Μετρητά (Για ποσό που δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ)  

(Οι επιταγές να εκδίδονται προς: Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο ΣΠΟΛΜΗΚ ΛΤΔ και να αποστέλλονται στην 
Ταχυδρομική Θυρίδα 23334, 1681  Λευκωσία) 
 
ΓΓιιαα  κκρράάττηησσηη  θθέέσσηηςς  ππααρραακκααλλεείίσσττεε  όόππωωςς  σσττεείίλλεεττεε  σσυυμμππλληηρρωωμμέέννηη  ττηη  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  κκααιι  τταα  έέννττυυππαα  66ΠΠΕΕ  κκααιι  

ΚΚΕΕ22  ττηηςς  ΑΑννΑΑΔΔ  μμέέχχρριι  ττιιςς  3300  ΜΜααΐΐοουυ  22001199  σσττοο  aaddmmiinn@@ssppoollmmiikk..oorrgg  ήή  σσττοο  φφααξξ  2222667744665500    κκααιι  ττηηλλεεφφωωννήήσσεεττεε  σσττοο  

2222667722886666    γγιιαα  εεππιιββεεββααίίωωσσηη  ππααρρααλλααββήήςς..  ΤΤοο  ττέέλλοοςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ππρροοππλληηρρώώννεεττααιι..  

mailto:admin@spolmik.org

