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ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο: 
 

Η θαηάξηηζε αηόκσλ, πνπ ήδε 

βξίζθνληαη ζηε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ζηε ζεσξία θαη 

πξαθηηθή ησλ πξώησλ βνεζεηώλ.  

Με ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ην άηνκν ζα είλαη 

ζε ζέζε λα δηαγλώζεη ην  

πξόβιεκα ηνπ πάζρνληνο, λα 

πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο 

έηζη πνπ ε θαηάζηαζε ηνπ λα 

παξακείλεη ηνπιάρηζηνλ ζηαζεξή, 

αλ όρη λα βειηησζεί κέρξη ηελ 

άθημε εμεηδηθεπκέλεο βνήζεηαο.  

Καηά ζπλέπεηα ην πξόγξακκα 

έρεη σο ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία:  

 ηελ ζεσξία ησλ πξώησλ 

βνεζεηώλ 

 ηελ παξαηήξεζε 

 ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε 

 ηελ εμνηθείσζε ζηα δηάθνξα 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

 ηελ εμνκνίσζε θάησ από 
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

 

Γηάξθεηα: 6 ώξεο 
 
Μεζνδνινγία: 
 
Γηα ηελ θαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
δηαιέμεηο κε δηαθάλεηεο, πξαθηηθή επίδεημε 
από ηνλ εθπαηδεπηή θαη πξαθηηθή άζθεζε 
από ηνπο θαηαξηηδόκελνπο. Σέινο ζα 
δηεμαρζεί εμέηαζε από εμεηαζηή δεμηνηήησλ 
ν νπνίνο θαηά θαλόλα είλαη εθπαηδεπηήο. 
 
Γιώζζα: Διιεληθή 
 
Δηζεγεηήο: Παλαγηώηα Αλδξένπ 
 
 
 
 

Πεξηερόκελα: 
 
Δηζαγσγή ζην ζέκα Πξώηεο Βνήζεηεο. 
 Ιζρύνπζα λνκνζεζία. 
Υξήζε αλαγθαίνπ εμνπιηζκνύ. 
Αξρέο αηνκηθήο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο θαηά 
ηελ παξoxή Πξώησλ Βνεζεηώλ.                                                                              
Δθηίκεζε ηνπ ζπκβάληνο. 
Δπηθνηλσλία θαη θξνληίδα παζρόλησλ. 
Μέξηκλα Μεηαθνξάο παζρόλησλ. 
 
Πξσηνβάζκηα εμέηαζε. 
Αληηκεηώπηζε  Αλαίζζεηνπ Δλήιηθα – Θέζε 
Αλάλεςεο (ζεσξία, επίδεημε, πξαθηηθή 
εμάζθεζε). 
Καξδηνπλεπκνληθή Αλαδσνγόλεζε (ΚΑΡΠΑ). 
Δλήιηθα (ζεσξία, επίδεημε). 
Πληγκνλή Αλαίζζεηνπ Δλήιηθα (ζεσξία, 
επίδεημε). 
 
KΑΡΠΑ Δλήιηθα (πξαθηηθή εμάζθεζε). 
Πληγκνλή Αλαίζζεηνπ Δλήιηθα (πξαθηηθή 
εμάζθεζε). 
 
ΚΑΡΠΑ – Πληγκνλή (πξαθηηθή εμάζθεζε-
ζπλέρεηα). 
Αληηκεηώπηζε αηκνξξαγίαο γεληθά. (επίδεημε, 
πξαθηηθή εμάζθεζε).      
Αλαγλώξηζε θαη αληηκεηώπηζε Καηαπιεμίαο 
(Shock). 
 Καξδηαθή Πξνζβνιή. 
 Δπηιεςία. 
 
Δμεηάζεηο. 
 

ε πνηνπο απεπζύλεηαη: 
 
Σν πξόγξακκα ελδείθλπηαη λα 
παξαθνινπζνύλ άηνκα πνπ 
βξίζθνληαη ζηε παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία, έρνπλ βαζηθή 
εθπαίδεπζε θαη ραξαθηεξίδνληαη 
από αληδηνηέιεηα θαη αγάπε πξνο 
ην ζπλάλζξσπν. Δίλαη επηζπκεηό 
όπσο ηα θαζήθνληα ησλ αηόκσλ 
απηώλ έρνπλ ζρέζε κε ζέκαηα 
αζθάιεηαο θαη πγείαο, βξίζθνληαη 
δε ζε θάπνηα  ζρέζε ηεξαξρίαο κε 
θαηώηεξν πξνζσπηθό.  
 
 

Ο  ηξόπνο δηαβίσζεο ζηηο νξγαλσκέλεο,  ζύγρξνλεο θνηλσλίεο θαη 

ηδηαίηεξα ν ζεκεξηλόο κε ηαρύηεξνπο ξπζκνύο ηξόπνο δσήο, δεκηνπξγνύλ 

ζπλζήθεο θαη πξνϋπνζέζεηο επέιεπζεο αηπρεκάησλ θαη σο εθ ηνύηνπ ηελ 

αλάγθε άκεζεο πξνζθνξάο βνήζεηαο ζε πάζρνληαο κέρξη ηελ έιεπζε 

εμεηδηθεπκέλεο βνήζεηαο ή κεηαθνξάο ηνύησλ ζε λνζειεπηηθά ηδξύκαηα. 

Παξάιιεια ε ρξεζηκνπνίεζε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πην 

εμειηγκέλσλ θαη ηαπηόρξνλα πην εμεηδηθεπκέλσλ κεζόδσλ παξαγσγήο, 

αιιά θαη ε αλάγθε, ηδηαίηεξα κεηαμύ ησλ αλεπηπγκέλσλ θνηλσληώλ, γηα     

πξνζηαζία ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηόηεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ,  

ζπληζηνύλ ηνλ δεύηεξν ππιώλα ηεο 

αλαγθαηόηεηαο πξνζθνξάο ππεξεζηώλ 

πξώησλ βνεζεηώλ ζηνπο ηόπνπο 

εξγαζίαο. Δμάιινπ απηό απαηηεί θαη ε 

ζρεηηθή  Ννκνζεζία.  

 

 
ΠΡΩΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ – ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ 

ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ (E.F.A.W.) 
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πλνιηθό 
Κόζηνο  

 

 
Δπηρνξήγεζε 

ΑλΑΓ 

 
Καζαξό 
Κόζηνο 

πκκεηνρήο 

 
Μηθξέο/ 
Μεζαίεο θαη 
Μεγάιεο 
Δπηρεηξήζεηο 
 

 
 

€140+Φ.Π.Α 

 
 

€72 

 
 

€68 + Φ.Π.Α* 
(*ζην ζπλνιηθό 

θόζηνο) 

 
Άλεξγνπο & 
Φνηηεηέο  
 

 
Παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε καδί καο 

 

 
Ηκέξεο θαη ώξεο Γηεμαγωγήο 

 

 
Ηκεξνκελίεο 
 

 
Ώξεο Γηεμαγωγήο 
 

 
Σεηάξηε 28/11/2018 
 

 
09:00 - 15:30 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
ΠΡΩΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ – ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ 

(E.F.A.W.) 

 

Κωδηθόο εκηλαξίνπ : Π009062 
 
Ηκεξνκελία Έλαξμεο: Σεηάξηε 28/11/2018 
 
Ηκεξνκελία Λήμεο : Σεηάξηε 28/11/2018 
 
Γηάξθεηα : 6 ώξεο 
 
Υώξνο Γηεμαγωγήο :  
Γξαθεία Οκνζπνλδίαο πλδέζκσλ Δξγνιάβσλ 
Οηθνδνκώλ Κύπξνπ (Ο..Δ.Ο.Κ.) 
Αλδξνθιένπο 3A  
1060 Λεπθσζία 
 
πλνιηθό Κόζηνο εκηλαξίνπ :  140 επξώ 
Πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, 
ζεκεηώζεηο, δηαιείκκαηα γηα θαθέ θαη ζλαθ θαη 
πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο. 
 
 

 

Δηζεγεηήο: Παλαγηώηα Αλδξένπ 
 
Η θπξία Αλδξένπ είλαη εγθεθξηκέλε Δθπαηδεύηξηα ζηηο Πξώηεο Βνήζεηεο θαη ζηε ρξήζε Απηόκαηνπ 
Δμσηεξηθνύ Απηληδσηή ηνπ πλδέζκνπ θαη Σάγκαηνο Αγίνπ Ισάλλε.  
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Σειεπηαία εκεξνκελία εγγξαθήο :25/11/2018 
 

Κωδηθόο – Σίηινο εκηλαξίνπ: Π009062 – Πξώηεο Βνήζεηεο ζηελ Δξγάζηα – Δπείγνληα 
Πεξηζηαηηθά (E.F.A.W.) 

Ηκεξνκελία Έλαξμεο: 28/11/2018 
Ηκεξνκελία Λήμεο: 28/11/2018 

 

Γ. Δπέλδπζε Δθπαίδεπζεο 
Η ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΣΑΙ (ηνπιάρηζηνλ 3 κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
ζεκηλαξίνπ) 

Παξαθάισ ηηκνινγήζηε        Σν ζπκκεηέρνληα        Σελ εηαηξεία   Αξ. Πηζησηηθνύ Πειάηε (αλ ππάξρεη): 

       Γηα δηθαηνύρνπο επηρνξήγεζεο από ηελ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (ΑλΑΓ):       €68 + Φ.Π.Α*  
(*ζην  ζπλνιηθό θόζηνο) 

       Γηα κε δηθαηνύρνπο επηρνξήγεζεο από ηελ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (ΑλΑΓ):     €140 + Φ.Π.Α 

       Γηα αλέξγνπο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηεο Αξρήο Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (ΑλΑΓ):   €0 

Γ. Όξνη ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ηεο Οκνζπνλδίαο πλδέζκωλ Δξγνιάβωλ Οηθνδνκώλ Κύπξνπ 
1. Η Ομοζπονδία αποδέσεηαι δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ μέσπι 3 εργάσιμες μέρες ππιν ηην έναπξη ηος ζεμιναπίος. Η 

Ομοζπονδία δεν δεζμέςεηαι όηι θα αποδεσθεί εγγπάθπερ πος λαμβάνονηαι ζε λιγόηεπο από 3 επγάζιμερ μέπερ ππιν ηην 

έναπξη ηος ζεμιναπίος. 

2. Γπαπηέρ ακςπώζειρ 3 επγάζιμερ μέπερ ππιν από ηην έναπξη ηος ζεμιναπίος γίνονηαι αποδεκηέρ και ζε πεπίπηυζη 

πληπυμήρ επιζηπέθεηαι πίζυ ολόκληπο ηο ποζό. Ακςπώζειρ πος δεν εμπίπηοςν ζηον πιο πάνυ όπο ηιμολογούνηαι 

κανονικά. Ανηικαηαζηάζειρ ζςμμεηεσόνηυν είναι αποδεκηέρ νοούμενος όηι οι ανηικαηαζηάηερ πληπούν ηα κπιηήπια για 

ζςμμεηοσή ζηο ζςγκεκπιμένο ππόγπαμμα. 

3. Η Ομοζπονδία διαηηπέι ηο δικαίυμα να ακςπώζει ή να αναβάλει εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα μέσπι και μια μέπα ππιν ηην 

έναπξη ηος. Όλερ οι πποπληπυμέρ για ηο ζςγκεκπιμένο ππόγπαμμα επιζηπέθονηαι ζηοςρ ςποτήθιοςρ ζςμμεηέσονηερ. 

4. Όλερ οι εγγπάθερ είναι αςζηηπά πποπληπυηέερ και η Ομοζπονδία δεν αποδέσεηαι ηην είζοδο ηυν ζςμμεηεσόνηυν ζηην 

αίθοςζα αν δεν έσοςν εξοθληθεί οι οικονομικέρ ηοςρ ςποσπεώζειρ. 

5. Σςμμεηέσονηερ πος έσοςν παποςζίερ κάηυ από ηο 75% δεν μποπούν να επισοπηγηθούν από ηην ΑνΑΔ και ζε ηέηοια 

πεπίπηυζη θα κληθούν να καηαβάλοςν ηο ποζό ηηρ επισοπήγηζηρ  (επιπλέον ηος δικού ηοςρ ποζού πληπυμήρ). 

6. Για ηα επισοπηγημένα ππογπάμμαηα από ηην ΑνΑΔ όλα ηα ένηςπα ηηρ ΑνΑΔ θα ππέπει να αποζηέλλονηαι ζηην 

Ομοζπονδία ππιν ηην έναπξη ηος ζεμιναπίος. 

7. Πιζηοποιηηικά παπακολούθηζηρ θα δίνονηαι ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ με ηην ολοκλήπυζη ηος ζεμιναπίος νοούμενος όηι  

έσοςν εξοθλήθει όλερ ηοςρ οι οικονομικέρ ςποσπεώζειρ αναθοπικά με ηα ένηςπα ηηρ ΑνΑΔ. Σε άλλη πεπίπηυζη θα 

αποζηέλλονηαι ηασςδπομικόρ μόλιρ ικανοποιηθούν όλερ οι πιο πάνυ πποϋποθέζειρ. 

          Απνδέρνκαη όινπο ηνπο πην πάλω όξνπο ζπκκεηνρήο 

 
Τπνγξαθή: 
 

 
Ηκεξνκελία: 

 
θξαγίδα (ζε πεξίπησζε εηαηξείαο):  
 

 

Α. ηνηρεία Οξγαληζκνύ (αλ εθαξκόδεηαη) 

Δηαηξέηα / Οξγαληζκόο:  

Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηόηεηα:  

Γηεύζπλζε:  

Τπεύζπλνο γηα ηελ εγγξαθή 
θαη ηίηινο ζέζεο: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (1) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Σίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Σειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

        ην πξόγξακκα ζα ζπκκεηέρνπλ πέξαλ ηνπ ελόο ζπκκεηέρνληα (Σε αυηήν ηην περίπηωζη ζυμπληρώζηε και ηην επόμενη ζελίδα) 

Γήιωζε ζπκκεηνρήο 
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ζπκκεηνρήο 
 
 

 

 

 

 
          Απνδερόκαζηε όινπο ηνπο πην πάλω όξνπο ζπκκεηνρήο 

 
Τπνγξαθή: 
 

 
Ηκεξνκελία: 

 
θξαγίδα (ζε πεξίπησζε εηαηξείαο):  
 

 

 
 
 
 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (2) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Σίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Σειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (3) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Σίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Σειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (4) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Σίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Σειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (5) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Σίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Σειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Γήιωζε ζπκκεηνρήο 


