
Η πρωτοβουλία “BUILD UP Skills” αποτελεί
στρατηγική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευφυής
Ενέργεια για την Ευρώπη», που αποσκοπεί
στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση
των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα
στις Κατασκευές καθώς και σε συναφείς
τομείς που αφορούν την εγκατάσταση και
συντήρηση συστημάτων εξοικονόμησης
ενέργειας (ΕΞΕ) και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (ΑΠΕ) σε κτήρια.

Αντικείμενο της δεύτερης φάσης του έργου στην Κύπρο, που ανάλαβε να
υλοποιήσει η εθνική κοινοπραξία WE-Qualify, αποτελεί η εισαγωγή νέων ή η
αναβάθμιση υφιστάμενων σχεδίων πιστοποίησης και κατάρτισης για τεχνίτες,
που βασίζονται στις εισηγήσεις και δράσεις προτεραιότητας που έχουν τεθεί
στον Οδικό Χάρτη που εκπονήθηκε στην πρώτη φάση του έργου.

Στόχος είναι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή
προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης για την τοποθέτηση συμβατικής
θερμομόνωσης / θερμοσουβά και συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, την
τοποθέτηση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας και την
εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων βιομάζας.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αρχικά αποτελέσματα υλοποίησης του
έργου και θα γίνει η απαρχή δημόσιου διαλόγου με θέμα την αναγκαιότητα για
συνεχή κατάρτιση και πιστοποίηση των προσόντων των τεχνιτών στις
Κατασκευές. Η Ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια των εκδηλώσεων της
Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2015 (EUSEW 2015)

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015 (ώρα 9:30 π.μ)
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΑνΑΔ, Λευκωσία

..

ΗΜΕΡΙΔΑ
Βελτίωση δεξιοτήτων εγκαταστατών που σχετίζονται με
την ενεργειακή απόδοση κτηρίων και τεχνολογίες
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών



9:30 Προσέλευση - Καφές

10:00
Καλωσόρισμα , Παρουσίαση των στόχων του έργου
WE-qualify

Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών

10:15 Πιστοποίηση προσόντων επαγγελματιών τεχνικών
παρελθόν, παρόν και μέλλον

ΕΤΕΚ

10:30
Υλοποίηση των δωρεάν πρώτων προγραμμάτων
κατάρτισης (θερμομόνωση και κουφώματα)

Κέντρο Παραγωγικότητας
Κύπρου

10:45
Ρυθμίσεις επαγγέλματος εγκαταστατών σύμφωνα
με τη Νομοθεσία Υπηρεσία Ενέργειας

11:00 Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων ΑνΑΔ

11:15
Το νέο πρότυπο CYS EN ISO/IEC 17024:2012 για την
Πιστοποίηση Προσώπων

Κυπριακός Οργανισμός
Τυποποίησης (CYS)

11.30
Qualicheck: Βελτίωση της συμμόρφωσης και της
ποιότητας των έργων, για κτήρια με καλύτερες
ενεργειακές επιδόσεις

Ινστιτούτο Κύπρου

12:00 Συζήτηση – συμπεράσματα

12:30 Πέρας της εκδήλωσης

Σημείωση : Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης της ημερίδας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν τη
δήλωση συμμετοχής τους, μέχρι τις 8 Ιουνίου 2015 με Φαξ στο 22428522 ή στην ηλ. διεύθυνση
c.panayiotou@hrdauth.org.cy

Ημερίδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
Build Up skills

Αίθουσα Εκδηλώσεων ΑνΑΔ, Aναβύσσου 2, Στρόβολος, 10.6.2015, ώρα 9:30π.μ

Δήλωση συμμετοχής

Ονοματεπώνυμο: __________________________________________________

Εταιρεία/Οργανισμός: ______________________________________________

Τηλ.: ______________________________________________________________

Φαξ: ______________________________________________________________

e-mail: ____________________________________________________________

Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών


