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BUILD UP Skills We-Qualify:  The We-Qualify project will utilize the findings of the national 

roadmap (Build up skills I) and will facilitate the target of reducing the skills gap between the 

current situation and the skills needs for 2020, by developing a training and/or qualification 

scheme for blue-collar workers/installers, which will focus on the most critical skills identified in 

the roadmap. The critical skills selected to be included in WE-Qualify based on the roadmap 

developed under CY-Pillar I, are: 

 Skill 1: Placement of thermal insulation  

o Skill 1.1: Placement of conventional insulation/thermal insulation plaster  

o Skill 1.2: Placement of external insulation  

 Skill 2: Installation of thermopanes and exterior sunshades 

o Skill 2.1: Installation of high energy efficient thermopanes  

o Skill 2.2: Installation of exterior sunshades  

 Skill 3: Installation and maintenance of Biomass heating systems  

These critical fields were selected based on the existing structure of the building industry, the 

limited qualification of the installers and the limited available training programmes and material. 

Although skills 1 and 2 are categorised as high and medium priority, they are not regulated by 

either any national legislation or Standards of Vocational Qualifications (SVQ) thus, it is 

considered very important to be included in the WE-Qualify. Moreover, although skill 3 is to be 

regulated by legislation N210((I)/2012) and is planned to be included in further RES legislations 

there is a currently a severe lack of experience for the installation of the systems, thus resulting to 

low efficiency and not sound practices.  

The outcomes of WE-Qualify are expected to provide the key components for the upgrading of 

existing or drafting of new SVQs to be included in the future National Qualification Framework 

(NQF), an appropriate training methodology and a transparent and clearly defined qualification 

route. The ambition is to configure a competent workforce specialized on the Energy Performance 

of Buildings according to European criteria and standards, to encourage a greater number of blue-

collar workers to advance their professional skills and knowledge and to help achieve the target 

for the construction of near zero energy buildings by 2020.     
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Ετοιμασία εκπαιδευτικών εγχειριδίων και αναθεωρήσεις τους 

 

 

Το έργο WE-Qualify προνοούσε την ετοιμασία 3 εκπαιδευτικών εγχειριδίων, ένα για 

κάθε δεξιότητα, τα οποία θα αξιοποιούνταν στα πλαίσια των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων.   

Από τα αρχικά στάδια είχε συμφωνηθεί από την κοινοπραξία του έργου όπως και τα 

3 εγχειρίδια είχαν τυποποιημένη και κατά το δυνατό παρόμοια δομή. Επίσης είχε 

από την αρχή καθορισθεί πως τα εγχειρίδια αυτά θα είχαν κοινό 

επαναλαμβανόμενο εισαγωγικό κεφάλαιο.  

Η δομή και τα περιεχόμενα του εγχειριδίου για εγκαταστάτες θερμομόνωσης και 

του εγχειριδίου για εγκαταστάτες ενεργειακά αποδοτικών κουφωμάτων και 

συστημάτων σκίασης συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν από τα μέλη της 

Κοινοπραξίας και η εκπόνηση των εγχειριδίων κινήθηκε στα καθορισμένα από την 

κοινοπραξία πλαίσια.  

Το Εγχειρίδιο για εγκαταστάτες θερμομόνωσης έτυχε τριών αναθεωρήσεων, ενώ το 

εγχειρίδιο για εγκαταστάτες ενεργειακά αποδοτικών κουφωμάτων έτυχε δύο 

αναθεωρήσεων.  

Στους δύο πιο κάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά οι αναθεωρήσεις των δύο 

εγχειριδίων.  



 

 5 

Contract N° : I EE/12/BWI / 3 5 5 / SI 2.659664  

  

Εγχειρίδιο για εγκαταστάτες θερμομόνωσης 

Ιστορικό 
αναθεωρήσεων  

Σύντομη περιγραφή αλλαγών και πως προέκυψαν  

1η έκδοση  
(Ιούλιος 2014) 

1η αναθεώρηση 
(Νοέμβριος 2014) 
 

Η πρώτη αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε μετά από σχόλια της 
Κοινοπραξίας αλλά και της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

 Εισαγωγή Κεφαλαίου Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία   

 Αναφορά για όλες τις εικόνες με links 

 Αναφορά σε πρότυπα, βιβλία, οδηγούς και τεχνικό υλικό 
που χρησιμοποιήθηκε  

 Οδηγός Προβλημάτων υφιστάμενης θερμομόνωσης 

 Εισαγωγή νέου κεφαλαίου Checklist 

2η αναθεώρηση 
(Σεπτέμβριος 2015) 
 

Τα σχόλια από τον EASME (ενδιάμεση τεχνική έκθεση προόδου 
για την περίοδο 1Μ-18Μ) συμπεριλήφθηκαν στο εγχειρίδιο: 

 Οι ενότητες των απωλειών θερμότητας, θερμογεφυρών 
και συμπύκνωσης αναπτύχθηκαν με πιο πολλή 
λεπτομέρεια και προστέθηκαν εικόνες/σχήματα.  

3η αναθεώρηση 
(Μάιος 2016) 
 

Στις 15 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των 
εταίρων του έργου με εκπροσώπους οργανισμών, με σκοπό την 
ανταλλαγή απόψεων για την πιθανή βελτίωση του πρότυπου 
εκπαιδευτικού υλικού (διαβούλευση επί των εγχειριδίων): 

 Σχόλια στο τεχνικό μέρος του εγχειριδίου και στην 
εφαρμογή της θερμομόνωσης 

 Διάφορα σχόλια/ συντακτικές διορθώσεις/διευκρινήσεις 
στο κείμενο 

 Σύμπτυξη κεφαλαίων και αλλαγή σειράς παρουσίασης 
κάποιων κεφαλαίων 

 Αφαίρεση κάποιων εικόνων και αντικατάστασή τους με 
άλλες 

 Προσθήκη εικόνων 

 Περαιτέρω βελτίωση της τεχνολογικής και εμπορικής 
ουδετερότητας του εγχειριδίου 

Επίσης συμπεριλήφθηκαν γραπτά σχόλια της Εθνικής 
Συμβουλευτικής Επιτροπής:  

 Θέματα ορολογίας 

 Διάφορα σχόλια/ συντακτικές διορθώσεις/διευκρινήσεις 
στο κείμενο και στις εικόνες 

 Προσθήκη ενοτήτων  

 Σχόλια ή και διορθώσεις και λεκτική βελτίωση σημείων 
που εντόπισαν οι εκπαιδευτές κατά την υλοποίηση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος 
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Εγχειρίδιο για εγκαταστάτες ενεργειακά αποδοτικών κουφωμάτων και 
εξωτερικών σκιάστρων 

 

Ιστορικό αναθεωρήσεων  Σύντομη περιγραφή αλλαγών και πως προέκυψαν  

1η έκδοση (Ιούλιος 

2014) 

 

1η αναθεώρηση  

(Νοέμβριος 2014) 

 

Η πρώτη αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε από τους 

εταίρους του έργου: 

 Εισαγωγή Κεφαλαίου Ασφάλεια και Υγεία στην 

Εργασία   

 Αναφορά για όλες τις εικόνες με links 

 Αναφορά σε πρότυπα, βιβλία, οδηγούς και 

τεχνικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε  

 Οδηγός Προβλημάτων υφιστάμενων 

κουφωμάτων 

 Εισαγωγή νέου κεφαλαίου checklist 

2η αναθεώρηση 

(Σεπτέμβριος 2015) 

 

 

Τα σχόλια από τον EASME (ενδιάμεση τεχνική έκθεση 

προόδου για την περίοδο 1Μ-18Μ) συμπεριλήφθηκαν 

στο εγχειρίδιο: 

 Οι ενότητες των απωλειών θερμότητας, 

θερμογεφυρών και συμπύκνωσης αναπτύχθηκαν 

με πιο πολλή λεπτομέρεια και προστέθηκαν 

εικόνες/σχήματα.  

Επίσης συμπεριλήφθηκαν Γραπτά σχόλια της Εθνικής 

Συμβουλευτικής Επιτροπής:  

 Διάφορα σχόλια/διορθώσεις/διευκρινήσεις στο 

κείμενο και στις εικόνες 

 Προσθήκη ενοτήτων  

 Σχόλια ή και διορθώσεις και λεκτική βελτίωση 

σημείων που εντόπισαν οι εκπαιδευτές κατά την 

προετοιμασία υλοποίησης του σχετικού 

εκπαιδευτικού προγράμματος 

 



 

 7 

Contract N° : I EE/12/BWI / 3 5 5 / SI 2.659664  

  

Εγχειρίδιο για εγκαταστάτες λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας 

 

Κατά την ημερομηνία συγγραφής της παρούσας έκθεσης δεν είχε πραγματοποιηθεί 

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εγκαταστάτες βιομάζας, το οποίο αναμένεται 

να αρχίσει το Σεπτέμβριο 2016. Το προσχέδιο του εγχειριδίου για τους 

εγκαταστάτες λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 

2015, όπου και διανεμήθηκε στα μέλη της Κοινοπραξίας του έργου για σχόλια. Στις 

15 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων του έργου με 

εκπροσώπους οργανισμών, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για την πιθανή 

βελτίωση του πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού (διαβούλευση επί των εγχειριδίων). 

Συνεπώς η πρώτη αναθεώρηση του εγχειριδίου πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 

2016 όπου συμπεριλήφθηκαν  τα σχόλια τόσο της Συμβουλευτικής επιτροπής όσο 

και τα σχόλια από εκπροσώπους οργανισμών που ειδικεύονται στον τομέα της 

εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης με βιομάζα. Τα κυριότερα σχόλια 

αφορούσαν:  

 Μεγαλύτερη βαρύτητα στην ενότητα που αφορά τη σύνδεση συστημάτων 

τύπου τζάκι-νερού.  

 Συμπεριληφθούν περισσότερες ενότητες σχετικά με τα πρότυπα που 

σχετίζονται με την βιομάζα (CYS EN ISO 17225 (parts 1-8) ). 

 Εκτενής αναφορά στους Κανονισμούς που αφορούν τις απαιτήσεις 

Οικολογικού Σχεδιασμού (Οδηγίας 2009/125/ΕΕ) και Ενεργειακής Σήμανσης 

(Οδηγία 2010/30/ΕΕ) των συστημάτων αξιοποίησης βιομάζας.    

 Περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά την υφιστάμενη νομοθεσία για την 

ποιότητα της ατμόσφαιρας  

Η πρώτη έκδοση του εγχειριδίου ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2016. 



 

 8 

Contract N° : I EE/12/BWI / 3 5 5 / SI 2.659664  

 
 

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού 
υλικού  

Το έργο προνοούσε επίσης της αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

του εκπαιδευτικού υλικού και την ετοιμασία του ανά χείρας παραδοτέου «D2.7 

Evaluation report and list of the performed revisions». Στα πλαίσια αυτά 

διαμορφώθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε στους 

εκπαιδευόμενους με το τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ειδικότερα 

σημειώνεται πως 65 ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν πλήρως συμπληρωμένα από 

τους εγκαταστάτες θερμομόνωσης και 7 ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν πλήρως 

συμπληρωμένα από τους εγκαταστάτες κουφωμάτων.  

Η σύνοψη από τις απαντήσεις που λήφθηκαν έχει ως εξής: 

 Μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι βελτίωσαν τις γνώσεις και 

τις δεξιότητες τους μέσω του προγράμματος  WE-Qualify 

 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το πιστοποιητικό που 

απέκτησαν θα τους προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εργασία 

τους 

 Τα προγράμματα εκπαίδευσης στο σύνολό τους άφησαν ικανοποιημένους 

τους εγκαταστάτες θερμομόνωσης και κουφωμάτων ωστόσο αρκετοί 

απαιτούσαν περισσότερες ώρες πρακτικής εξάσκησης  

 Όλοι οι εγκαταστάτες έκριναν ικανοποιητικά τα προσόντα τους (γνώσεις, 

δεξιότητα, εμπειρία) για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 

 Οι εγκαταστάτες θερμομόνωσης δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι (82%) από 

το υλικό εκπαίδευσης (εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, σημειώσεις, διαφάνειες) σε 

αντίθεση με τους εγκαταστάτες κουφωμάτων να δηλώνουν ικανοποιημένοι 

μόνο το 43%  

 Οι εγκαταστάτες θερμομόνωσης και κουφωμάτων δήλωσαν ικανοποιημένοι 

με το επίπεδο των τελικών εξετάσεων με ποσοστό 63% και 57%, αντίστοιχα. 

 Οι πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσαν ικανοποιημένοι με το ωράριο και 

την συνολική διάρκεια του προγράμματος   

Οι γραφικές απεικονίσεις των απαντήσεων που λήφθηκαν παρουσιάζονται στο 

παράρτημα Α.  Τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στους 

συμμετέχοντες για την 1η και 2η σειρά σεμιναρίου για την Θερμομόνωση 

παρουσιάζονται στο παράρτημα Β και Γ, αντίστοιχα. Στο παράρτημα Δ 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στους 

συμμετέχοντες για την 1η σειρά σεμιναρίου για τα κουφώματα. 
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 Παράρτημα Α 
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Παράρτημα Β (αποτελέσματα ερωτηματολογίου, 1η σειρά σεμιναρίου θερμομόνωση)  
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Παράρτημα Γ (αποτελέσματα ερωτηματολογίου, 2η σειρά σεμιναρίου θερμομόνωση)  
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Παράρτημα Δ (αποτελέσματα ερωτηματολογίου, 1η σειρά σεμιναρίου κουφώματα)  
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