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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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1 Γενικά 
Κατά την έναρξη του προγράμματος, διενεργήθηκε μια ενδελεχής ανασκόπηση των 

υφιστάμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (και πρωτοβουλιών) σχετικών με τη δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού και μαθημάτων κατάρτισης αντίστοιχων του προγράμματος WE-Qualify, 

καθώς και τεχνικών εγχειριδίων ή μαθημάτων κατάρτισης από τοπικούς και διεθνείς φορείς.  

Η ανασκόπηση αυτή πραγματοποιήθηκε ώστε να αξιολογηθεί το εκπαιδευτικό υλικό και η 

δομή των μαθημάτων κατάρτισης, δίνοντας έμφαση στις ιδιόμορφες περιβαλλοντικές και 

ενεργειακές συνθήκες της Κύπρου, ώστε να αποτελέσουν τον κορμό στον οποίο θα βασιστεί η 

δομή των τριών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε 

προγράμματα που εμπεριείχαν εκπαιδευτικό υλικό το οποίο απευθύνεται προς τους 

εκπαιδευτές που θα διδάξουν τα μαθήματα κατάρτισης. Από αυτά διερευνήθηκαν οι κύριες 

οδηγίες που θα δοθούν στους εκπαιδευτές, καθώς επίσης η αναλογία θεωρητικής και 

πρακτικής εκπαίδευσης του προγράμματος και ο προτεινόμενος χρόνος εκπαίδευσης στο σπίτι 

προς επίλυση ασκήσεων.  

Για την ανασκόπηση, χρησιμοποιήθηκε αρχικά η βάση δεδομένων του Intelligent Energy 

Europe (ΙΕΕ), όπου μελετήθηκαν όλα τα σχετικά προγράμματα της βάσης και μελετήθηκαν τα 

παραδοτέα του κάθε προγράμματος. Πέραν από τους δύο βασικούς τομείς στους οποίους 

κινείται το πρόγραμμα We-Qualify, δηλαδή Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια και 

εγκατάσταση συστημάτων βιομάζας, η ανασκόπηση συμπεριέλαβε και αντίστοιχα 

προγράμματα σχετικά με εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ καθώς επίσης και τους τομείς της 

εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές.   

Εκτός από τη βάση του ΙΕΕ, έγινε ανασκόπηση των τεχνικών οδηγιών που εκδίδουν οι εταιρείες 

κατασκευής και διανομής των συστημάτων που χρησιμοποιούνται στους τρεις άξονες του 

προγράμματος, καθώς επίσης και των σεμιναρίων που διενεργούνται από τις εν λόγω 

εταιρείες για την εκπαίδευση των εγκαταστατών. Περαιτέρω, διερευνήθηκαν εκδιδόμενα 

τεχνικά εγχειρίδια από Τεχνικά Επιμελητήρια, εκδόσεις από Τεχνικά Περιοδικά στα σχετικά 

αντικείμενα και εκδόσεις του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών.  

Επιπλέον, εφόσον το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου που είναι εταίρος του προγράμματος 

We-Qualify αποτελεί το κύριο κέντρο εκπαίδευσης τεχνιτών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, έγινε 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
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διερεύνηση των υφιστάμενων εγχειριδίων στα θεματικά αντικείμενα του We-Qualify τα οποία 

χρησιμοποιούνται στα εκπαιδευτικά σεμινάρια του ΚΕΠΑ. Ως μέρος της παρούσας 

ανασκόπησης, οι εταίροι του προγράμματος ήρθαν σε επαφή με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω το εκπαιδευτικό υλικό 

που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση των μαθητών λυκείου στα Τεχνικά Λύκεια και στο 

σύστημα μαθητείας, καθώς επίσης και με άλλα εκπαιδευτικά κέντρα στην Κύπρο, τα οποία 

διενεργούν προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης τεχνιτών, κυρίως στον κτιριακό τομέα, 

για περαιτέρω διεύρυνση του εκπαιδευτικού υλικού.   

Τέλος, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης διερεύνησε τα διεθνή πρότυπα που 

εφαρμόζονται στα αντικείμενα του προγράμματος βάσει των οδηγιών αυτών έγινε η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση των φυσικών ιδιοτήτων και των τεχνικών χαρακτηριστικών που 

απαιτούνται από τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται στους τρεις άξονες του προγράμματος.  

2 Βάση Δεδομένων Intelligent Energy Europe 
Η Βάση Δεδομένων του Intelligent Energy Europe χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 1) 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας), 2) Μεταφορές και 3) 

Εξοικονόμηση ενέργειας (στα κτήρια και βιομηχανία). Τα προγράμματα κάθε κατηγορίας 

διαχωρίζονται σε αυτά που είναι σε διαπραγμάτευση, στα εν εξελίξει έργα και στα έργα που 

έχουν ολοκληρωθεί. Στην περιγραφή κάθε προγράμματος, δίνονται (bold italics) τα στοιχεία 

από τα οποία μπορεί να επωφεληθεί το πρόγραμμα We-Qualify τόσο κατά το σχεδιασμό και 

υλοποίηση, όσο και στη μελλοντική συνέχιση των μαθημάτων κατάρτισης και σχεδιασμός 

περαιτέρω εκπαιδευτικών ενοτήτων.  

Στο Παράρτημα δίνεται η λίστα με τα έργα του ΙΕΕ που είναι σχετικά με το πρόγραμμα We-

Qualify, όπου παρουσιάζεται ο βαθμός στον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 

παραδοτέα τους για το πρόγραμμα.  

2.1 Έργα σε διαπραγμάτευση 

Τα έργα που είναι σε διαπραγμάτευση δεν αξιολογήθηκαν καθόλου, καθώς δεν υπάρχουν 

ακόμη παραδοτέα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στους σκοπούς του 

προγράμματος.  
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2.2 Έργα εν εξελίξει 
 

2.2.1 Built Up Skills II 

Από τα εν εξελίξει έργα, υπάρχουν συνολικά 15 προγράμματα αντίστοιχα του We-Qualify που 

βρίσκονται κάτω από το πλαίσιο Built Up Skills ΙI σε διαφορετικές χώρες. Τα προγράμματα 

αυτά αφορούν την κατάρτιση τεχνιτών στους τρεις άξονες των προγραμμάτων του ΙΕΕ και την 

έκδοση τεχνικών εγχειριδίων που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και 

κανονισμούς κάθε περιοχής. Παρόλο που τα προγράμματα αυτά είναι ιδανικά να θέσουν τις 

βάσεις για το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στο We-Qualify, κανένα από αυτά 

δεν έχει ακόμα δημοσιευμένα παραδοτέα, άρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για 

τους σκοπούς του προγράμματος. Παρόλα αυτά, καθώς ορισμένα από τα εν λόγω 

προγράμματα βρίσκονται στο τέλος του πρώτου χρόνου της διάρκειάς, τους, το εκπαιδευτικό 

τους υλικό θα χρησιμοποιηθεί για σύγκριση και αξιολόγηση μετά τον πρώτο χρόνο διάρκειας 

του We-Qualify, όπου βάσει του χρονοδιαγράμματος θα γίνει και η αξιολόγηση των δύο 

πρώτων προγραμμάτων και βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού.   

2.2.2 SOLIDSTANDARDS 

Πέρα από τα προγράμματα του πλαισίου Built Up skills, το εν εξελίξει έργο που διαθέτει ήδη 

αξιόλογα παραδοτέα είναι το SOLIDSTANDARDS (Enhancing the implementation of quality and 

sustainability standards for solid biofuels, ΙΕΕ: 2469) που συμβάλλει στην διευκόλυνση της 

έκλυσης των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας στη βιομηχανίας στερεών βιοκαυσίμων με 

στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των προτύπων.  

Παρά το ότι το πρόγραμμα SOLIDSTANDARDS αφορά τη στερεά βιομάζα ως πρώτη ύλη για 

δημιουργία βιοκαυσίμων, έχει αξιόλογη αναφορά στα συστήματα πιστοποίησης στις 11 

χώρες από τις οποίες προέρχονται οι εταίροι, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τους 

εταίρους του We-Qualify και πιο συγκεκριμένα από τον Κυπριακό Οργανισμό Πιστοποίησης 

κατά την διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων και του 

εκπαιδευτικού υλικού.   

 

 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2469
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2.2.3 EuremPlus 

Ένα σχετικό εν εξελίξει πρόγραμμα είναι το EuremPlus (EUREMplus: Boost Energy Efficiency in 

Manufacturing SMEs by Extending European Energy Manager Training and Network, ΙΕΕ: 2623), 

το οποίο αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων Eurem και Eurem.Net με στόχο την 

εκπαίδευση των διαχειριστών ενέργειας μεγάλων εγκαταστάσεων σε θέματα ΑΠΕ, 

εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.  

Το υλικό του προγράμματος αυτού είναι αντίστοιχο του Eurem.Net και αφορά μια γενική 

περιγραφή των διαθέσιμων συστημάτων και εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας. Καθώς το 

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών είναι εταίρος του προγράμματος, οι υποδομές και η 

οργανωτική δομή που ακολουθούνται θα αξιοποιηθούν κατάλληλα για την υλοποίηση του 

προγράμματος We-Qualify.   

2.2.4 SUSREG   

Τέλος, από τα εν εξελίξει έργα, το πρόγραμμα SUSREG  (Stimulating Sustainable Regional 

Development by means of a Structured Process Approach, ΙΕΕ: 2617) αφορά την εκπόνηση 

εκπαιδευτικού υλικού και μαθημάτων κατάρτισης για αστικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη 

ενέργεια για την αστική ανάπτυξη, αλλά δεν έχει ακόμη δημοσιευμένα παραδοτέα. Παρόλο 

που το εν λόγω πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε τεχνικούς αλλά σε μελετητές, λόγω του ότι 

υπάρχουν εταίροι από Κύπρο και Ελλάδα και καθώς τα εγχειρίδια θα εκδοθούν στην ελληνική 

γλώσσα, θα γίνει επαφή με τους εταίρους του προγράμματος ώστε να διερευνηθεί ο βαθμός 

στον οποίο μπορεί να συνεισφέρει η παρούσα πρόοδος του προγράμματος SUSREG στο 

εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος We-Qualify, κυρίως όσον αφορά τα συστήματα 

ηλιοπροστασίας και τη θερμομόνωση σε μεγάλα κτίρια.  

2.3 Έργα που έχουν ολοκληρωθεί 

Από τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί υπάρχει ικανοποιητικό υλικό για να θέσει τις βάσεις του 

προγράμματος, αλλά δεν υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα που να περιλαμβάνουν 

ολοκληρωμένα τεχνικά εγχειρίδια και προγράμματα μαθημάτων κατάρτισης, τα οποία θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό υλικό. Παρόλα αυτά, τα προγράμματα που 

περιγράφονται εν συντομία παρακάτω θα μελετηθούν αναλυτικά όσον αφορά την οργάνωση 

των μαθημάτων κατάρτισης, την αναλογία θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και το 

μορφότυπο των τεχνικών εγχειριδίων. Επιπλέον, οι εταίροι του προγράμματος θα 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2623
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2617
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επικοινωνήσουν με τους συντονιστές των προγραμμάτων ώστε να ενημερωθούν για τυχόν 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, να δοθούν συμβουλές 

για βέλτιστες πρακτικές καθώς επίσης και για τις δραστηριότητες διάδοσης του προγράμματος 

στο στοχευόμενο κοινό.  

2.3.1 PVTrin 

Το πρόγραμμα PVTrin (Training of Photovoltaic Installers, ΙΕΕ: 2382) ήταν το πρώτο πρόγραμμα 

πιστοποίησης εγκαταστατών στους τομείς των ΑΠΕ και εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια το 

οποίο εφαρμόσθηκε στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα PVTrin ανταποκρίθηκε στις 

ανάγκες της αγοράς σχετικά με την ανάπτυξη σχήματος κατάρτισης και πιστοποίησης των 

τεχνικών που δραστηριοποιούνται στην εγκατάσταση και συντήρηση Φ/Β συστημάτων μικρής 

κλίμακας. Το PVTrin έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και συνεχίζει να πιστοποιεί τεχνικούς στην 

Κύπρο καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα σειρά κατάρτισης τον Απρίλιο του 2014.  

Καθώς το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το ΕΤΕΚ ήταν βασικοί εταίροι του 

προγράμματος PVTrin,  η βασική δομή του προγράμματος (δηλαδή να ικανοποιεί τα κριτήρια 

της Οδηγίας 2009/28/EΚ για αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης εγκαταστατών ΑΠΕ 

λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο), το εκπαιδευτικό υλικό και οι 

διαδικασίες που ακολουθήθηκαν θα αποτελέσουν τη βάση για την οργάνωση του 

προγράμματος We-Qualify. Τα παραδοτέα του προγράμματος PVTrin περιλάμβαναν τεχνικό 

εγχειρίδιο προς τους εκπαιδευόμενους και προς τους εκπαιδευτές στα ελληνικά, πλήρη σειρά 

διαφανειών από τις παρουσιάσεις καθώς επίσης και σειρές ασκήσεων στο σπίτι και τεχνικές 

οδηγίες της πρακτικής εξάσκησης.  

Τέλος, τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης που δόθηκαν στους εκπαιδευόμενους και 

απετέλεσαν σημαντικό στοιχείο αναπροσαρμογής του προγράμματος στις απαιτήσεις των 

εκπαιδευομένων, θα χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό των μαθημάτων κατάρτισης 

και τη συγγραφή των τεχνικών εγχειριδίων του προγράμματος We-Qualify.  

2.3.2 Install+RES  - QUALICERT 

Το πρόγραμμα Install+RES (Training courses for installers of small-scale renewable energy 

systems in buildings, ΙΕΕ: 2380) δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό πακέτο που παρείχε στους 

συμμετέχοντες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να αποκτήσουν το πιστοποιητικό 

Εγκαταστάτη μικρών συστημάτων ΑΠΕ (ΦΒ, ηλιακά θερμικά, αντλίες θερμότητας, συστήματα 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2382
http://pvcert.gr/assets/media/PDF/EU_POLICIES/166.pdf
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2380
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βιομάζας) σε κτίρια. Το εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εξάσκηση, 

ενώ η πιστοποίηση των εγκαταστατών απαιτούσε πρακτική εξέταση εφαρμογής των 

συστημάτων και θεωρητική εξέταση στα αντικείμενα της οικολογίας, των οικονομικών 

παραμέτρων και της σωστής λειτουργίας των συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια. 

Το πρόγραμμα QUALICERT (Quality certification & accreditation for installers of small-scale 

renewable energy systems, ΙΕΕ: 1828) δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό πακέτο με στόχο την 

κατάρτιση και πιστοποίηση εγκαταστατών ΑΠΕ μικρής κλίμακας, ιδίως στον κτιριακό τομέα.  

Όπως και το πρόγραμμα PVTrin, η βασική δομή των δύο αυτών προγραμμάτων, σε 

συνδυασμό με την πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια εφαρμογής τους, θα αναλυθούν 

ενδελεχώς κατά την οργάνωση του προγράμματος We-Qualify και θα γίνει αντιπαραβολή 

των διαδικασιών τους, ώστε να εξαχθούν οι βέλτιστες πρακτικές που θα εφαρμοσθούν στο 

πρόγραμμα We-Qualify. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πρόγραμμα 

Install+RES όσον αφορά την εγκατάσταση συστημάτων βιομάζας σε κτίρια θα χρησιμοποιηθεί 

σε μεγάλο βαθμό εφόσον αποτελεί τον ένα από τους τρεις άξονες κατάρτισης του 

προγράμματος We-Qualify.  

2.3.3 EUREM.NET   

Το πρόγραμμα EUREM.NET (Training and network of European Energy Managers, ΙΕΕ: 1573) 

αποτελεί συνέχεια του προγράμματος Eurem και βάση του εν εξελίξει προγράμματος 

EuremPLUS. Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των διαχειριστών ενέργειας 

μεγάλων εγκαταστάσεων σε θέματα ΑΠΕ, εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια και διαχείρισης 

ενεργειακών συστημάτων.  

Το υλικό του προγράμματος αυτού αφορά μια γενική περιγραφή των διαθέσιμων συστημάτων 

και εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας. Όπως αναφέρθηκε και στην περιγραφή του 

προγράμματος EUREMPLUS, στο οποίο το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών είναι εταίρος 

του προγράμματος, οι υποδομές και η οργανωτική δομή που ακολουθήθηκαν θα 

αξιοποιηθούν κατάλληλα για την υλοποίηση του προγράμματος We-Qualify.   

2.3.4 WINDSKILL  

Το πρόγραμμα WINDSKILL (Skills network for European wind energy, ΙΕΕ: 1769) ήταν 

πρόγραμμα κατάρτισης εγκαταστατών Αιολικών Πάρκων. Παρόλο που ο τομέας του εν λόγω 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1828
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1573
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1769
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προγράμματος δεν συμβαδίζει με τις τρεις κατευθύνσεις του προγράμματος We-Qualify, λόγω 

του ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το 2009, τα αποτελέσματά του προγράμματος μπορούν 

να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για τη μελλοντική αποδοχή του προγράμματος και των 

καταρτισμένων τεχνιτών. Βάση της εξέλιξης του προγράμματος και της αποδοχής του από τη 

βιομηχανία και το κοινό, θα καθοριστούν αντίστοιχες στρατηγικές διάχυσης και προώθησης 

του προγράμματος We-Qualify, ενώ θα τεθούν οι βάσεις για τη συνέχιση των μαθημάτων 

κατάρτισης και μετά το πέρας της διάρκειας του προγράμματος.  

2.3.5 TRAINREBUILD - REE_TROFIT 

Το πρόγραμμα TRAINREBUILD (Training for Rebuilding Europe, ΙΕΕ: 2489) αφορούσε την 

κατάρτιση των ιδιοκτητών ακινήτων και των τοπικών αρχών πάνω στις διαδικασίες για την 

ανακαίνιση κτιρίων, ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση των ικανοτήτων  των τεχνιτών και  

μεταφορά  γνώσης  σε δημόσιους  και  ιδιώτες  ιδιοκτήτες  ακινήτων. Στόχος του   

TRAINREBUILD ήταν η βελτίωση  της  ενεργειακής  απόδοσης  του  υφιστάμενου  κτιριακού  

δυναμικού  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί ως τεχνική βοήθεια στην 

ανάπτυξη των διαφανειών του προγράμματος We-Qualify, κυρίως για την εισαγωγή στο 

πρόγραμμα και την ανάγκη μετατροπής των κτιρίων σε κτήρια χαμηλής ή μηδενικής 

κατανάλωσης ενέργειας.  

Αντίστοιχους στόχους είχε και το πρόγραμμα REE_TROFIT (Training on Renewable Energy 

solutions and energy Efficiency in reTROFITting, ΙΕΕ: 2370) αλλά τα παραδοτέα ήταν ελάχιστα 

και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους στόχους του προγράμματος We-Qualify. 

2.3.6 CEPH   

Το πρόγραμμα CEPH (Certified European Passive House Designer, ΙΕΕ: 1880), το οποίο 

ολοκληρώθηκε το 2011, αφορούσε την πιστοποίηση μελετητών παθητικών οικιακών κτιρίων, 

με εφαρμογή σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Αφενός όμως το ότι οι τεχνικές οδηγίες του 

προγράμματος αφορούσαν εντελώς διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες από της Κύπρου 

και αφετέρου το ότι απευθύνοντας στους σχεδιαστές και όχι στους εγκαταστάτες, περιορίζουν 

σημαντικά το βαθμό αξιοποίησης των εγχειριδίων και διαλέξεων που δημιουργήθηκαν. Ακόμα 

ένα αρνητικό στοιχείο που περιορίζει τη δυνατότητα χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού, είναι 

ότι η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό δεν είναι δωρεάν.  

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2489
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2370
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1880
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2.3.7 GEOTRAINET   

Το πρόγραμμα GEOTRAINET (Geo-Education for a sustainable geothermal heating and cooling 

market, ΙΕΕ: 1812) ήταν πρόγραμμα κατάρτισης εγκαταστατών γεωθερμικών συστημάτων. 

Παρόλο που ο τομέας του εν λόγω προγράμματος δεν συμβαδίζει με τις τρεις κατευθύνσεις 

του προγράμματος We-Qualify, λόγω του ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το 2011, τα 

αποτελέσματά του προγράμματος μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για τη 

μελλοντική αποδοχή του ίδιου του προγράμματος και των καταρτισμένων τεχνιτών από το 

πρόγραμμα. Βάση της εξέλιξης του προγράμματος και της αποδοχής του από τη βιομηχανία 

και το κοινό, θα καθοριστούν αντίστοιχες στρατηγικές διάχυσης και προώθησης του 

προγράμματος We-Qualify, ενώ θα τεθούν οι βάσεις για τη συνέχιση των μαθημάτων 

κατάρτισης και μετά το πέρας της διάρκειας του προγράμματος.  

Επιπλέον, το αντικείμενο του προγράμματος μπορεί να συμπεριληφθεί σε τυχόν μελλοντική 

επέκταση των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος We-Qualify και σε αυτή την περίπτωση 

θα γίνει καλύτερος προγραμματισμός από την έναρξη των διαδικασιών εφόσον μεγάλο μέρος 

της τεχνικής ανάλυσης και των εκπαιδευτικών εγχειριδίων θα είναι διαθέσιμα.  

3 Τεχνικά Εγχειρίδια και Τεχνικά περιοδικά 
Λόγω της απαίτησης της γλώσσας των εγχειριδίων να είναι στα ελληνικά, κατά την 

ανασκόπηση, η μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στην εξεύρεση σύγχρονων εγχειριδίων στην 

ελληνική γλώσσα. Έτσι τα εγχειρίδια θα είναι πλήρως κατανοητά, τόσο από τους εκπαιδευτές 

όσο και από την τεχνική συμβουλευτική επιτροπή, κυρίως όσον αφορά τους τεχνικούς όρους 

του που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα. 

Ενδεικτικά δίνεται μια λίστα με διαθέσιμα τεχνικά εγχειρίδια που θα αξιολογηθούν και 

πιθανόν να χρησιμοποιηθούν κατά την ανάπτυξη των τεχνικών εγχειριδίων του προγράμματος. 

Πρέπει να τονιστεί εδώ, πως κάθε τυχόν αναφορά σε περιεχόμενο κάποιου εγχειριδίου θα 

γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με τους συγγραφείς και θα γίνεται πάντα βιβλιογραφική 

αναφορά στο τέλος του εγχειριδίου.  

1. Εκδόσεις Κτίριο 
1.1. Οδηγός Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων, 2012 
1.2. Οδηγός Θερμομόνωσης & Στεγανοποίησης, 2011 
1.3. Οδηγός Ενεργειακού Σχεδιασμού, 2011 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1812
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1.4. Εφαρμογές/Τεχνικές οδηγίες κατασκευών 
1.5. Τοιχοποιίες Εξωτερικές 
1.6. Κουφώματα 
1.7. Αρχιτεκτονική + ενέργεια 

 
2. Τεχνικά Εγχειρίδια και δημοσιεύσεις Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 
2.1. Πράσινες Οροφές 
2.2. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Κήπος 
2.3. Παρουσιάσεις σε τοπικές αρχές, μελετητές και κοινό σε θέματα σχετικά με τους 

άξονες του προγράμματος  
2.4. Χρήσεις βιομάζας ξυλείας – Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 

 

3. Τεχνικές Οδηγίες Εφαρμογής θερμομόνωσης 
3.1. Fibran 
3.2. Σύστημα Kelyfos 
3.3. Weber Saint-Gobain Hellas 
3.4. Dow 
3.5. Stotherm Hellas 
3.6. Nikolaides & Kountouris 
3.7. Quinn Therm Ltd 
3.8. Neopor 
3.9. Baumit 

 

4. Τεχνικές Οδηγίες Εφαρμογής Κουφωμάτων 
4.1. Gyprock 
4.2. Awa 
4.3. Grace VYCOR 
4.4. Pella 
4.5. Alumil 
4.6. Schuco 
4.7. Muskita 

 

5. Τεχνικές Οδηγίες Εφαρμογής συστημάτων βιομάζας 
5.1. ÖkoFEN 
5.2. Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH 
5.3. Ferroli 
5.4. Green Energy Engineering 
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5.5. Thermostahl BioEnergy 
5.6. Θερμοδυναμική Κρήτης 
5.7. CarbonTrust. Biomass heating – A practical guide for potential users (2009) 
5.8. ΕΚΕΤΑ: Οδηγός στερεών βιοκαυσίμων και λεβήτων βιομάζας για εφαρμογές 

οικιακής θέρμανσης 
5.9. Biomass Energy Centre. Biomass heating: a guide to small log and wood pellet 

systems (2011) 
5.10. Biomass Energy Centre. Wood-Chip heating systems: A guide For Institutional and 

Commercial Biomass Installations (2004) 
5.11. Θ. Τσούτσος, I. Μαυρογιάννης, Θέρμανση κτιρίων και κατοικιών με εφαρμογές 

βιομάζας- Τεχνικός οδηγός, ΚΑΠΕ, ALTENER, 2003 
 

6. Πρότυπα Εφαρμογής 
6.1. DIN 18357:2010-04 – German Technical specification in construction contracts (ATV) 

– Mounting of door and window hardware 
6.2. DIN 18358:2010-04 – German Technical specification in construction contracts (ATV) 

– Installation of roller shutters and similar equipment 
6.3. DIN 18345:2010-04 – German Technical specification in construction contracts (ATV) 

– Work on external thermal insulation composite systems 
6.4. DIN 18421:2010-04 – German Technical specification in construction contracts (ATV) 

– Insulation and fire protection of service installations 
6.5. DIN 18360:2010-04 – German Technical specification in construction contracts (ATV) 

– Metalwork 
6.6. EN 303-5:2012 Heating boilers. Heating boilers for solid fuels, manually and 

automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW. Terminology, 
requirements, testing and marking  

6.7. ΚΥΑ  189533/2011  «Ρύθμιση  θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών 
εστιών καύσης για την θέρμανση κτηρίων και νερού» 

 

7. Πρότυπα Υλικών 
7.1. UNI EN 13162:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made 

mineral wool (MW) products 
7.2. UNI EN 13163:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made 

products of expanded polystyrene (EPS) 
7.3. UNI EN 13164:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made 

products of extruded polystyrene foam (XPS) 
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7.4. UNI EN 13165:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid 
polyurethane foam (PUR) products 

7.5. UNI EN 13166:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made 
products of phenolic foam (PF) 

7.6. UNI EN 13167:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made 
cellular glass (CG) products 

7.7. UNI EN 13168:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made wood 
wool (WW) products 

7.8. UNI EN 13169:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made 
products of expanded perlite (EPB) 

7.9. UNI EN 13170:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made 
products of expanded cork (ICB) 

7.10. UNI EN 13171:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made wood 
fibre (WF) products 

7.11. CEN/TC 335 biomass standards 
7.12. EN 14961-1:2010: Solid Biofuels, Part 1 - Fuel specifications and classes – General 

requirements 
7.13. EN 14961-2:2011: Solid biofuels – Part 2: Fuel specification and classes –Wood 

pellets for non-industrial use 
7.14. EN 14961-3: Solid biofuels – Part 3: Fuel specification and classes – Wood briquettes 

for non-industrial use 
7.15. EN 14961-4: Solid biofuels – Part 4: Fuel specification and classes – Wood chips for 

non-industrial use 
7.16. EN 14961-5: Solid biofuels – Part 5: Fuel specification and classes – Firewood for 

non-industrial use 
7.17. EN 14961-6:2012: Solid biofuels – Part 6: Fuel specification and classes – Non-woody 

pellets for non-industrial use 
 

8. Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές Ελλάδας που εκδόθηκαν από το 
ΥΠΕΧΩΔΕ 

8.1. ΠΕΤΕΠ 03-08-01-00: Ξύλινα κουφώματα 
8.2. ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00: Κουφώματα Αλουμινίου 
8.3. ΠΕΤΕΠ 03-08-04-00: Κουφώματα από συνθετικά υλικά 
8.4. ΠΕΤΕΠ 03-08-07-02: Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 
8.5. ΠΕΤΕΠ 03-08-10-01: Υαλοπετάσματα αλουμινίου 

 

9. Βιβλιογραφία αξιοποίησης δυναμικού βιομάζας  
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9.1. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Μελέτη αναφορικά με το Σχέδιο Δράσης 
για τη Βιομάζα στην Κύπρο 2008-2020 – Τελική έκθεση, 2008 

9.2. Μ. Τζινευράκης, Ι. Τζαβάρα, Θ. Τσούτσος , Δ. Βάμβουκα, Κ. Ξιφαράς. Δυναμικό 
βιομάζας για ενεργειακή αξιοποίηση στην Κρήτη, 8ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες 
Πηγές Ενέργειας, Θεσσαλονίκη, 29-31 Μαρτίου 2006 , σελ. 453-460 
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Παράρτημα 

 Όνομα Θέμα Τέλος 
Διαθέσιμο 

υλικό 
Περιγραφή Όνομα 

link 

IEE 
link 

1 ACTUATE Μεταφορά 2015 
ΟΧΙ 

ΑΚΟΜΗ 

Ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης για οδηγούς 

πράσινων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων 

των τρόλεϊ, υβριδικών λεωφορείων, τραμ και 

οχημάτων εξοπλισμένων με «υπερπυκνωτές» 

(για αποθήκευση ενέργειας) 

Advanced Training 

and Education for 

Safe Eco-driving of 

Clean Vehicles 

2382 

http://www.actuate-

ecodriving.eu 

 

2 
BUILD UP SKILLS 

BEEP 
Κτίρια 2016 

ΟΧΙ 

ΑΚΟΜΗ 

Βελτίωση της εκπαίδευσης των εργαζομένων 

στις κατασκευές, προετοιμάζοντας νέο 

διδακτικό υλικό, προετοιμασία προγράμματος 

κατάρτισης των εκπαιδευτών, καθώς επίσης 

και οργάνωση πιλοτικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

Best Energy Efficient 

Construction and 

Training Practices 

2661 - 

3 
BUILD UP SKILLS 

CONSTRUYE2020 
Κατάρτιση 2016 

ΟΧΙ 

ΑΚΟΜΗ 

Παρέχει στους εργαζόμενους του κτιριακού 

τομέα της Ισπανίας τις ικανότητες και 

δεξιότητες που απαιτούνται στους τομείς της 

Ενεργειακής Αποδοτικότητας και ΑΠΕ 

προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των 

ενεργειακών στόχων το 2020. 

Build a greener and a 

more sustainable 

2020 

2660 

http://spain.buildupskills.eu

/es/home 

 

4 
BUILD UP SKILLS 

QUALIBUILD 
Κατάρτιση 2016 

ΟΧΙ 

ΑΚΟΜΗ 

Ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού προγράμματος 

στον τομέα της ενέργεια που θα απευθύνεται 

σε εργάτες, εγκαταστάτες και χειριστές 

μηχανημάτων το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε 

ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Επίσης, 

πρόγραμμα κατάρτισης των εκπαιδευτών για 

αύξηση των γνώσεων και ικανοτήτων τους. 

Energy Training for 

Construction 

Workers for Low 

Energy Buildings 

2653 
- 

 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2382
http://www.actuate-ecodriving.eu/
http://www.actuate-ecodriving.eu/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2661
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2660
http://spain.buildupskills.eu/es/home
http://spain.buildupskills.eu/es/home
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2653
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5 
BUILD UP SKILLS 

QUALISHELL 
Κτίρια 2015 

ΟΧΙ 

ΑΚΟΜΗ 

Ανάπτυξη των εθνικών προγραμμάτων 

κατάρτισης για εγκαταστάτες θερμομόνωσης 

και ενεργειακών κουφωμάτων, με έμφαση στα 

μεγάλα κτίρια και τη μακροπρόθεσμη 

εφαρμογή. 

National 

Qualification Scheme 

for Construction 

Workers to Ensure 

High Performance 

Building Envelopes 

2655 

http://www.iee-

robust.ro/QualiShell 

 

6 
BUILD UP SKILLS 

QUALITRAIN 
Κτίρια 2016 

ΟΧΙ 

ΑΚΟΜΗ 

Προγραμματισμός και υλοποίηση 

προγραμμάτων κατάρτισης μεγάλης κλίμακας 

για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, καθώς 

επίσης και των συνοδευτικών μέτρων που θα 

διασφαλίζουν ένα βιώσιμο σύστημα της 

μακρόχρονης κατάρτισης των 

εγκαταστατών/εργαζομένων του οικοδομικού 

τομέα 

Qualification and 

Training Schemes for 

craftsmen and on-

site-workers in the 

German Building 

Sector 

2654 

http://www.bauinitiative.d

e 

 

7 CEPH Κτίρια 2011 ΜΕΤΡΙΟ 

Εκπόνηση του πρώτου ταχύρυθμου 

προγράμματος  κατάρτισης και πιστοποίησης 

για μελετητές Παθητικών κτιρίων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Certified European 

Passive House 

Designer 

1880 

http://www.passivehoused

esigner.eu 

 

8 COMBISOL 
Ηλιακή 

θέρμανση 
2010 ΑΡΙΣΤΟ 

 

Διάθεση χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού για 

εγκαταστάτες συστημάτων ηλιακής θέρμανσης 

Solar Combi systems 

promotion and 

standardisation 

1491 
http://www.combisol.eu 

 

9 ECOEFFECT Μεταφορά 2013 ΟΧΙ 

Σχεδίαση και ανάπτυξη μονοήμερων 

προγραμμάτων που θα βοηθήσουν οδηγούς 

εμπορικών οχημάτων να πετύχουν 5% -9% 

μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. 

Εκπαίδευση 100 εκπαιδευτών και 2600 

επαγγελματιών οδηγών στην οικολογική 

οδήγηση. 

ECO trainEr For Fleet 

CommErcial truCks 

and lighT vehicles 

2444 
http://www.ecoeffect.org 

 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2655
http://www.iee-robust.ro/QualiShell
http://www.iee-robust.ro/QualiShell
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2654
http://www.bauinitiative.de/
http://www.bauinitiative.de/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1880
http://www.passivehousedesigner.eu/
http://www.passivehousedesigner.eu/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1491
http://www.combisol.eu/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2444
http://www.ecoeffect.org/
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10 ECOWILL Μεταφορά 2013 
ΠΟΛΥ 

ΚΑΛΟ 

Κατάρτιση τουλάχιστον 500 εκπαιδευτών 

οδήγησης και εκπαίδευση 10.000.000 νέων 

οδηγών. 

Διεξαγωγή τουλάχιστον 10.500 εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων οικονομικής οδήγησης για 

αδειούχους οδηγούς, με συμμετοχή 1.500.000 

αδειούχων οδηγών 

Ecodriving - 

Widespread 

Implementation for 

Learners and 

Licensed Drivers 

2415 
http://www.ecodrive.org 

 

11 EEBD Κτίρια 2007 ΜΕΤΡΙΟ 

Διερεύνηση των αναγκών επαγγελματικής 

κατάρτισης σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ 

ώστε να αναπτυχθεί το κατάλληλο υλικό 

κατάρτισης, καθώς και μια ηλεκτρονική 

πλατφόρμα σχετικά με την ενεργειακή 

απόδοση κτιρίων. 

Development of an 

interactive vocational 

Web training tool for 

the take-off of the 

buildings DIRECTIVE 

2002/91/EC 

1520 
http://www.eebd.org 

 

12 EETT 
Διαχείριση 

Ενέργειας 
2007 ΜΕΤΡΙΟ 

Παροχή δομημένης εκπαίδευσης και 

εκπαιδευτικού υλικού για να δημιουργηθεί 

ένα σχέδιο κατάρτισης στον τομέα της 

διαχείρισης της ενέργειας στο δημόσιο και 

στον ιδιωτικό τομέα. 

Energy Efficiency 

Training of Trainers 
1523 - 

13 EUREM.NET 
Διαχείριση 

Ενέργειας 
2009 ΚΑΛΟ 

Ανανέωση και επέκταση του πρότυπο 

εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκα στο 

πρόγραμμα EUREM, σε όλες τις γλώσσες των 

εταίρων που συμμετέχουν στο έργο. 

Πιστοποίηση των συμμετεχόντων. 

Training and network 

of European Energy 

Managers 

1573 

http://www.energymanage

r.eu 

 

14 EUREM.PLUS 
Διαχείριση 

Ενέργειας 
2015 

ΟΧΙ 

ΑΚΟΜΗ 

Το εκπαιδευτικό υλικό του EUREM είναι 

διαθέσιμο σε 6 επιπλέον χώρες, και 

ανανεώθηκε για να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των ΜΜΕ. 

EUREMplus: Boost 

Energy Efficiency in 

Manufacturing SMEs 

by Extending 

European 

EnergyManager 

Training and Network 

2623 

http://www.energymanage

r.eu 

 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2415
http://www.ecodrive.org/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1520
http://www.eebd.org/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1523
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1573
http://www.energymanager.eu/
http://www.energymanager.eu/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2623
http://www.energymanager.eu/
http://www.energymanager.eu/
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15 GEOTRAINET Γεωθερμία 2011 ΑΡΙΣΤΟ 

Αναπτύξουν εκπαιδευτικού προγράμματος, το 

οποίο να περιλαμβάνει προγράμματα για 

σχεδιαστές και χειριστές/εφαρμοστές για 

εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερμίας. 

Ανάπτυξη διδακτικού υλικού, 12 μαθημάτων 

κατάρτισης σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, 

ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, 

πληροφοριών και πρόσβαση σε γεωλογικές 

πληροφορίες. 

Geo-Education for a 

sustainable 

geothermal heating 

and cooling market 

1812 
http://www.geotrainet.eu 

 

16 IDES-EDU 
Ολοκληρωμένη 

δόμηση 
2013 

ΟΧΙ 

ΑΚΟΜΗ 

Εκπαίδευση για αρχιτέκτονες και μηχανικούς 

σχετικά με τον ολοκληρωμένο διεπιστημονικό 

σχεδιασμό των κτιρίων 

Master and Post 

Graduate education 

and training in 

multidisciplinary 

teams implementing 

EPBD and beyond 

2384 
http://www.chri.nl 

 

17 IE4SAHEL 
Διαχείριση 

Ενέργειας 
2007 ΚΑΛΟ 

Ενίσχυση του δυναμικού καλά εκπαιδευμένων 

ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων στον 

τομέα της ενέργειας και στο ρόλο της στην 

αντιμετώπιση της φτώχιας 

Energy For Poverty 

Alleviation in Sahel 
1607 

http://ie4sahel.energyproje

cts.net 

 

18 ILETE Κτίρια 2009 ΜΕΤΡΙΟ 

Παροχή σε επαγγελματίες εκπαιδευτές ένα 

κοινό πρόγραμμα κατάρτισης και εργαλείων 

σχετικά με την τεχνογνωσία της χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων 

Initiative for Low 

Energy Training in 

Europe 

1610 
http://www.ilete.eu 

 

19 INSTALL+RES ΑΠΕ Κτίρια 2013 ΑΡΙΣΤΟ 

Εκπόνηση μαθημάτων για κατάρτιση 

εκπαιδευτών και πιστοποίηση εγκαταστατών 

συστημάτων ΑΠΕ (βιομάζα, ηλιακή, 

φωτοβολταϊκή και αντλίες θερμότητας) σε 

κτίρια 

Training courses for 

installers of small-

scale renewable 

energy systems in 

buildings 

2380 
http://www.resinstaller.eu/ 

 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1812
http://www.geotrainet.eu/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2384
http://www.chri.nl/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1607
http://ie4sahel.energyprojects.net/
http://ie4sahel.energyprojects.net/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1610
http://www.ilete.eu/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2380
http://www.resinstaller.eu/
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20 pine 
Ενεργειακός 

έλεγχος 
2015 

ΟΧΙ 

ΑΚΟΜΗ 

Το πρόγραμμα προσφέρει 

χρηματοδοτούμενους επαγγελματικούς 

ελέγχους σε μεταποιητικές ΜΜΕ με σκοπό την 

εφαρμογή μέτρων για ενεργειακή 

αποδοτικότητα 

Promoting Industrial 

Energy Efficiency 
2503 

http://www.pineaudit.eu/e

ng/resources.aspx 

 

 

 

21 PVTrin ΑΠΕ 2013 ΑΡΙΣΤΟ 
Εκπαίδευση και πιστοποίηση Εγκαταστατών 

ΦΒ 

Training of 

Photovoltaic 

Installers (PVTRIN) 

2382 
http://www.pvtrin.eu 

 

22 QUALICERT ΑΠΕ 2011 ΑΡΙΣΤΟ 

Κοινά προγράμματα πιστοποίηση ποιότητας 

και διαπίστευσης εγκαταστατών συστημάτων 

ΑΠΕ μικρής κλίμακας 

Quality certification 

& accreditation for 

installers of small-

scale renewable 

energy systems 

1828 

http://www.qualicert-

project.eu/ 

 

23 REE_TROFIT 
Κτίρια - 

Ανακαίνιση 
2013 ΜΕΤΡΙΟ 

Υιοθέτηση θεσμοθετημένων μαθημάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης για ΑΠΕ και 

ενεργειακής απόδοσης στις ανακαινίσεις που 

θα συμβάλουν στην επίλυση της έλλειψης 

εξειδικευμένων/διαπιστευμένων 

εμπειρογνωμόνων στην εφαρμογή του 

πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίων. 

Training on 

Renewable Energy 

solutions and energy 

Efficiency in 

reTROFITting 

2370 
http://www.lucense.it 

 

24 SOLIDSTANDARDS Βιοκαύσιμα 2014 
ΠΟΛΥ 

ΚΑΛΟ 

Ενημέρωση των βασικών εμπλεκομένων στη 

βιομηχανία στερεών βιοκαυσίμων σχετικά με 

τα απαιτούμενα πρότυπα και τις 

πιστοποιήσεις 

Enhancing the 

Implementation of 

Quality and 

Sustainability 

Standards and 

Certification Schemes 

for Solid Biofuels 

2469 

http://www.solidstandards.

eu/ 

 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2503
http://www.pineaudit.eu/eng/resources.aspx
http://www.pineaudit.eu/eng/resources.aspx
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2382
http://www.pvtrin.eu/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1828
http://www.qualicert-project.eu/
http://www.qualicert-project.eu/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2370
http://www.lucense.it/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2469
http://www.solidstandards.eu/
http://www.solidstandards.eu/
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25 SQUARE 
Διαχείριση 

ποιότητας 
2010 

ΠΟΛΥ 

ΚΑΛΟ 

Ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας 

για ανακαίνιση και συντήρηση κτιρίων 

Υλοποίηση  τεσσάρων πιλοτικών 

προγραμμάτων στην Αυστρία, την Ισπανία, τη 

Σουηδία και τη Φινλανδία. 

A System for Quality 

Assurance when 

Retrofitting existing 

buildings to Energy 

efficient buildings 

1738 
http://www.iee-square.eu 

 

26 SUSREG Κτίρια 2015 
ΟΧΙ 

ΑΚΟΜΗ 

Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού και 

μαθημάτων κατάρτισης για αστικό σχεδιασμό 

και τη βιώσιμη ενέργεια για την αστική 

ανάπτυξη. Ενίσχυση των ικανοτήτων 800 

μελετητών σε 6 χώρες και πρακτική 

εκπαίδευση 40 μελετητών. 

Stimulating 

Sustainable Regional 

Development by 

means of a 

Structured Process 

Approach 

2617 
http://www.susreg.eu 

 

27 TRAINREBUILD 
Κτίρια - 

Ανακαίνιση 
2012 ΚΑΛΟ 

Ενημέρωση λειτουργών δημοσίων/δημοτικών  

αρχών και ιδιοκτητών κτιρίων στις απαιτήσεις 

που υπάρχουν κατά την ανακαίνιση κτιρίων 

ώστε να επιτευχθεί η χαμηλή ενεργειακή 

κατανάλωση. Η εκπαίδευση γίνεται από 

τεχνικούς και επαγγελματίες των οποίων η 

καθημερινή εργασία έχει αντίκτυπο στο 

σχεδιασμό, επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία, 

συντήρηση, πωλήσεις και μάρκετινγκ του 

αειφόρου κτιρίου 

TRAINREBUILD 2489 
http://www.trainrebuild.eu 

 

28 VENT DISCOURSE 
Κτίρια - 

Εξαερισμός 
2006 ΜΕΤΡΙΟ 

Δημιουργία μαθημάτων μάθησης εξ 

αποστάσεως στον τομέα του εξαερισμού των 

κτιρίων, που θα εφαρμοσθεί σε κτίρια 

χαμηλής κατανάλωσης 

Development of 

Distance Learning 

Vocational Training 

Material for the 

Promotion of Best 

Practice Ventilation 

Energy Performance 

in Buildings 

1765 

http://www.ventdiscourse.

eu 

 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1738
http://www.iee-square.eu/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2617
http://www.susreg.eu/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2489
http://www.trainrebuild.eu/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1765
http://www.ventdiscourse.eu/
http://www.ventdiscourse.eu/
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29 WINDSKILL Αιολική 2009 
ΠΟΛΥ 

ΚΑΛΟ 

Δημιουργία ενός σχήματος κατάρτισης για 

εγκαταστάτες χερσαίων και υπεράκτιων 

Αιολικών Πάρκων 

Skills network for 

European wind 

energy 

1769 
http://www.windskill.net/ 

 

 

 

 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1769
http://www.windskill.net/

