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WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και 
προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή 
κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση



Πρόοδος των εργασιών του Έργου 

Το Έργο WE-Qualify 

Το έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» αποτελεί 
συγχρηματοδοτούμενο Έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη» και εντάσσεται κάτω 
από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Build Up Skills».  Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη συνεχιζόμενη 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα στις Κατασκευές 
καθώς και σε συναφείς τομείς που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων εξοικονόμησης 
ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτήρια. Απώτερος στόχος είναι τα άτομα να αποκτήσουν τις 
απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και νοοτροπία ώστε να ανταποκριθούν στις στοχεύσεις για την ενεργειακή 
απόδοση των κτηρίων μέχρι το 2020.

Κύριος στόχος του έργου WE-Qualify είναι να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου να 
αντιμετωπίσει τις ελλείψεις δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό σε σχέση με την κατασκευή ενεργειακά 
αποδοτικών κτηρίων. Έτσι διοργανώνονται πιλοτικά προγράμματα κατάρτισης, αφού έχει αναπτυχθεί το 
εκπαιδευτικό υλικό, που απευθύνονται σε τεχνικούς εγκαταστάτες, για τα πιο κάτω θέματα:

• Τοποθέτηση συστημάτων θερμομόνωσης (2 εφαρμογές, 25 άτομα έκαστο)
• Εγκατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας (2 εφαρμογές, 25 άτομα έκαστο)
• Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας (1 εφαρμογή, 25 άτομα)

Το παρόν έντυπο αποτελεί το τρίτο ενημερωτικό δελτίο του έργου, που παρουσιάζει μια επισκόπηση των 
δραστηριοτήτων και της προόδου που έχει συντελεστεί.

Υλοποίηση των πρώτων προγραμμάτων κατάρτισης

Έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία τα δύο πρώτα πιλοτικά προγράμματα κατάρτισης για την τοποθέτηση 
συστημάτων θερμομόνωσης και την εγκατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας.

Το πρόγραμμα για την τοποθέτηση συστημάτων θερμομόνωσης συνολικής διάρκειας 30 ωρών, 
εφαρμόστηκε την περίοδο 17/3-30/4/2015 και στους 21 επιτυχόντες συμμετέχοντες απονεμήθηκαν πιστοποιητικά 
επιτυχίας και τα ονόματα τους δημοσιεύτηκαν σε κατάλογο στην ιστοσελίδα του έργου
http://www.cea.org.cy/we_qualify/.



Παρομοίως, το πρόγραμμα για την εγκατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας συνολικής 
διάρκειας 30 ωρών, εφαρμόστηκε την περίοδο 19/5- 30/6/2015 και σύντομα θα πραγματοποιηθεί η απονομή των 
πιστοποιητικών στους επιτυχόντες συμμετέχοντες.

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιήθηκαν στα ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας 
(ΚΕΠΑ) στο πρώην ΑΤΙ (Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο) και περιλάμβαναν θεωρητικό και πρακτικό μέρος και 
ειδικότερα διαλέξεις με έντυπο υλικό για κάθε καταρτιζόμενο, θεωρητικές ασκήσεις καθώς και πρακτική 
εκπαίδευση σε εργαστήρια.

Διοργάνωση επόμενων προγραμμάτων κατάρτισης 

Ο δεύτερος κύκλος των προγραμμάτων κατάρτισης αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2015 για 
τους εγκαταστάτες θερμομόνωσης και κουφωμάτων και έχει ήδη αρχίσει η διάθεση των αιτήσεων συμμετοχής 
σε υποψήφιους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα επιλεγούν να συμμετέχουν δωρεάν στα προγράμματα στη βάση 
κριτηρίων που τέθηκαν από τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο WE-qualify.

Τον Νοέμβριο 2015 αναμένεται επίσης να ξεκινήσει το πρόγραμμα κατάρτισης για την Εγκατάσταση και 
συντήρηση συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 
ώρες, από τις οποίες οι 31 ώρες αφορούν το θεωρητικό μέρος και οι 9 ώρες την πρακτική εξάσκηση. Οι αιτήσεις 
συμμετοχής στο πρόγραμμα αναμένεται να είναι διαθέσιμες τον Σεπτέμβριο 2015.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα κατάρτισης καθώς και οι αιτήσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα του έργου (www.cea.org.cy/we_qualify/) και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ (www.mlsi.gov.cy/kepa).

Πρόοδος των Εργασιών του Έργου 



1η Ενημερωτική Ημερίδα WE-Qualify

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 10 Ιουνίου 2015, η 1η Ημερίδα του έργου WE-Qualify με τίτλο 
«Βελτίωση δεξιοτήτων εγκαταστατών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση κτηρίων και τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και η οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Εβδομάδας 
Βιώσιμης Ενέργειας 2015 (EUSEW 2015).

Στην Ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 50 άτομα, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αρχικά 
αποτελέσματα του έργου WE-Qualify, η υφιστάμενη κατάσταση και μελλοντική κατεύθυνση του πλαισίου 
πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων στην Κύπρο, καθώς και η ανάγκη αναβάθμισης και πιστοποίησης 
των προσόντων και δεξιοτήτων των τεχνιτών στις Κατασκευές.

Από τη συζήτηση που έγινε στην Ημερίδα, διαφάνηκε ότι προωθούνται τα συστήματα για την πιστοποίηση 
των προσόντων και υπάρχει η καλή διάθεση για συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να 
υπάρξει το κατάλληλο πλαίσιο αναφοράς για την εκπαίδευση τεχνιτών για ενεργειακά αποδοτικά κτήρια.

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου WE-Qualify, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.cea.org.cy/we_qualify.

Συναντήσεις - Εργαστήρια



BUILD UP Skills Conference: Ensuring a qualified building workforce to reach the EU energy and 
climate targets

Πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2015 στις Βρυξέλλες, συνέδριο που διοργανώθηκε από τον EASME 
(Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμης 
Ενέργειας 2015, για την παρουσίαση επιλεγμένων αποτελεσμάτων από τη δεύτερη φάση εφαρμογής 
της πρωτοβουλίας Build Up Skills που αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων ή/και αναβάθμιση υφιστάμενων 
σχεδίων κατάρτισης για τεχνικούς στον τομέα των Κατασκευών. Ο στόχος του συνεδρίου ήταν να 
παρουσιάσει σε κύριους φορείς πολιτικής τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν προκύψει από την εφαρμογή 
του προγράμματος σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αξιοποιήσουν το διαθέσιμο υλικό και εμπειρία 
και δυνητικά να αναπαραγάγουν το έργο σε εθνικό / περιφερειακό επίπεδο.
 
Περισσότερα: http://www.eusew.eu/component/see_eventview/?view=see_eventdetail&mapType=hlpc&ev
entid=4423

GREENET - Euro Network Supporting Innovation for Green Jobs

Πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2015 στη Λεμεσό, συνέδριο στο πλαίσιο του έργου “GREENET: 
Euro network supporting innovation for green jobs” το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μέσω του προγράμματος PROGRESS. Στο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν εταίροι του έργου 
από 5 ευρωπαϊκές χώρες, έγινε παρουσίαση των στόχων του WE-Qualify και των αρχικών αποτελεσμάτων 
του από την κ. Ανθή Χαραλάμπους, συντονίστρια του έργου, η οποία επισήμανε την επιτακτική ανάγκη 
περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης των τεχνιτών στις Κατασκευές για επίτευξη των στόχων για την 
ενεργειακή απόδοση των κτηρίων μέχρι το 2020. 

Πρότυπο πιστοποίησης φυσικών προσώπων - CYS EN ISO 17024:2012

Το πρότυπο CYS EN ISO 17024:2012 υιοθετήθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης τον 
Αύγουστο του 2012 και περιέχει τις αρχές και απαιτήσεις για τους φορείς πιστοποίησης προσώπων 
βάσει προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων. Παράλληλα, περιλαμβάνει τις αρχές για την ανάπτυξη και τη 
διατήρηση ενός σχήματος πιστοποίησης προσώπων. Το πρότυπο εκπονήθηκε με αντικειμενικό σκοπό 
την επίτευξη και την προαγωγή ενός αποδεκτού παγκοσμίως συστήματος αναφοράς για την αξιολόγηση 
των φορέων πιστοποίησης προσώπων. Η πιστοποίηση προσώπων αποτελεί ένα τρόπο διασφάλισης ότι το 
πιστοποιημένο φυσικό πρόσωπο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σχήματος πιστοποίησης και ότι οι φορείς 
που τις διενεργούν λειτουργούν με συνεπή, συγκρίσιμο και αξιόπιστο τρόπο. Χαρακτηριστικές λειτουργίες 
του φορέα πιστοποίησης προσώπων αποτελούν η εξέταση βάσει αντικειμενικών κριτηρίων για τη μέτρηση 
της επάρκειας και η διαδικασία της βαθμονόμησης.

Συναντήσεις - Εργαστήρια



Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών www.cea.org.cy

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου www.mlsi.gov.cy/kepa

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης www.cys.org.cy

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου www.anad.org.cy

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου www.etek.org.cy

Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας,
 Εμπορίου Βιομηχανίας  και Τουρισμού www.mcit.gov.cy

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον συντονιστή του Έργου

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 
Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία
Tηλ. +357-22667716, 22667726
Fax +357-22667736
Email: anthi.charalambous@cea.org.cy
Web: www.cea.org.cy 

Ιστοσελίδα του Έργου: www.cea.org.cy/we_qualify/

(Ανάδοχος Φορέας)

Σημείωση νομικού περιεχομένου
Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών. Δεν εκφράζει κατ’ ανάγκη τη 
γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Το δίκτυο Συνεργατών WE-Qualify 


