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Κριτήρια Παροχέα, Προσόντα Εκπαιδευτών και Εξεταστών  
 
1. Εισαγωγή 
 
Σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμούς 
του 2009, ο Αρχιεπιθεωρητής εγκρίνει τα πρόσωπα και τα προγράμματα κατάρτισης στις 
πρώτες βοήθειες στην εργασία.   
 
2. Έγκριση Παροχέα προγραμμάτων κατάρτισης στις πρώτες βοήθειες στην 

εργασία 
 

Έγκριση για Παροχέα προγραμμάτων κατάρτισης στις πρώτες βοήθειες στην εργασία 
μπορεί να εξασφαλίσει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, νοουμένου ότι πληροί τα 
πιο κάτω κριτήρια: 
 

 Διαθέτει έδρα στην Κύπρο 
 Εξασφαλίζει συνεργασία για τεχνική υποστήριξη, από επιστημονικό φορέα 

αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας του στην οποία εδρεύει ή από άλλο 
εγκεκριμένο Παροχέα στην Κύπρο. 

 Κατέχει πιστοποιητικό εγγραφής από τον Έφορο Εταιριών και Επίσημο Παραλήπτη, 
όταν πρόκειται για εταιρία. 

 Διαθέτει επικαιροποιημένα εγχειρίδια εκπαίδευσης των προγραμμάτων κατάρτισης 
στις πρώτες βοήθειες στην εργασία και των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών και εξεταστών στα ελληνικά του επιστημονικού φορέα ή του 
εγκεκριμένου Παροχέα στην Κύπρο με τον οποίο συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα 
ισχύουν σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο . 

 Έχει υπό τον έλεγχο του τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτές και δύο (2) εξεταστές και  
λειτουργεί σύστημα αξιολόγησης του έργου και της ικανότητας τους. 

 Διαθέτει εξοπλισμό εκπαίδευσης που απαιτείται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και 
Διεθνή Πρακτική. 

 Εφαρμόζει ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των προγραμμάτων κατάρτισης στις 
πρώτες βοήθειες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 3 (τριών) δειγμάτων 
μαθήματος εκπαίδευσης όπου θα αναφέρεται ο σκοπός, οι στόχοι και τα 
αποτελέσματα της εκπαίδευσης. 

 Εφαρμόζει διαδικασίες τελικής αξιολόγησης των προγραμμάτων κατάρτισης στις 
πρώτες βοήθειες και της εκπαίδευσης εκπαιδευτών και εξεταστών. 

 Εφαρμόζει σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας της εκπαίδευσης των 
εκπαιδευομένων. 

 Τηρεί σύστημα λειτουργίας αρχείων όπου θα αποθηκεύονται λεπτομέρειες που 
αφορούν τους τόπους, τις  ημερομηνίες της εκπαίδευσης, τα προσωπικά 
χαρτοφυλάκια των εκπαιδευτών και εξεταστών, τα  δεδομένα των εκπαιδευομένων και 
τα έντυπα αξιολόγησης. 

 
3. Προσόντα εκπαιδευτών και εξεταστών 
 

i. Οι εκπαιδευτές και εξεταστές πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον απόφοιτοι σχολής μέσης 
εκπαίδευσης. 

ii. Οι εκπαιδευτές και εξεταστές πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα 
κατάρτισης στις Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία εγκεκριμένο από τον Αρχιεπιθεωρητή  
και να κατέχουν ισχύον πιστοποιητικό.   

iii. Οι εκπαιδευτές και εξεταστές πρέπει να έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα 
κατάρτισης εκπαιδευτή  εγκεκριμένο από τον Αρχιεπιθεωρητή  και να κατέχουν ισχύον 
πιστοποιητικό. 


