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



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 που 
απευθύνονται σε τεχνικούς εγκαταστάτες, για τα πιο κάτω θέματα:

• Τοποθέτηση θερμομόνωσης
• Τοποθέτηση κουφωμάτων και εγκατάσταση συστημάτων ηλιοπροστασίας
• Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας

Το παρόν έντυπο αποτελεί το πέμπτο και τελικό ενημερωτικό δελτίο του Έργου και παρουσιάζει μια 
επισκόπηση των δραστηριοτήτων και των εργασιών του Έργου.

Ανάμεσα σε 200 ευρωπαϊκές υποψηφιότητες, το έργο WE-Qualify έχει αναδειχθεί στις τρεις καλύτερες και επιτυχημένες 
υποψηφιότητες των βραβείων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW) 2016 στην κατηγορία «Δημόσιος 
τομέας». Τα βραβεία αναγνωρίζουν την εξαίρετη καινοτομία στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας των ευρωπαϊκών έργων που συνεισφέρουν στην προώθηση καθαρής, ασφαλούς και αποδοτικής ενέργειας στην 
Ευρώπη. 

Οι νικητές ανακοινώθηκαν από τον Επίτροπο για την Κλιματική Δράση και Ενέργεια κ. Miguel Arias Cañete, κατά την τελετή 
απονομής των βραβείων στις 14 Ιουνίου 2016 στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Βιώσιμη Ενέργεια 
(EUSEW) 2016.

Το έργο WE-Qualify δεν κατάφερε να αναδειχθεί πρώτο στην κατηγορία του, ωστόσο έφθασε στο ψηλότερο σκαλοπάτι αυτής 
της ευρωπαϊκής διάκρισης και απέσπασε πολύ θετικές κριτικές.

Ευρωπαϊκή διάκριση του Έργου WE-Qualify



Πρόοδος των Εργασιών του Έργου 

Τοποθέτηση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας

• Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 32 ωρών, υλοποιήθηκε 
την περίοδο 19/5-30/6/2015 με επιτυχή ολοκλήρωση του από 7 άτομα. Λόγω μειωμένου 
ενδιαφέροντος δεν προγραμματίζονται νέα προγράμματα.

Εγκατάσταση και συντήρηση λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας

• Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 
Παραγωγικότητας (θεωρητικό μέρος) και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (πρακτικό μέρος) και 
ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 με αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 27 Οκτωβρίου 
2016. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ώρες, από τις οποίες οι 31 ώρες αφορούν 
το θεωρητικό μέρος και οι 9 ώρες το πρακτικό μέρος. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει εγκριθεί 
από την Υπηρεσία Ενέργειας για σκοπούς προετοιμασίας υποψηφίων για εγγραφή τους στο Μητρώο 
Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Λεβήτων και Θερμαστρών Βιομάζας.

Τα ονόματα των πιστοποιημένων εγκαταστατών έχουν δημοσιευτεί σε σχετικούς καταλόγους ανά 
δεξιότητα στην ιστοσελίδα του Έργου (www.cea.org.cy/we_qualify/) ενώ περισσότερες πληροφορίες για 
τα προγράμματα κατάρτισης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Έργου και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ 
(www.mlsi.gov.cy/kepa).

Μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί τέσσερα προγράμματα κατάρτισης ενώ ένα πρόγραμμα 
βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης. Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

Τοποθέτηση θερμομόνωσης

• Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 30 ωρών, υλοποιήθηκε  
την περίοδο 17/3-30/4/2015 με επιτυχή ολοκλήρωση του από 21 άτομα.

• Το δεύτερο πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 33 ωρών, με αναθεωρημένο περιεχόμενο και  
επέκταση της χρονικής διάρκειας του πρακτικού μέρους, υλοποιήθηκε την περίοδο 

 27/10-17/12/2015 με επιτυχή ολοκλήρωση του από 19 άτομα.

• Το τρίτο πρόγραμμα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 33 ωρών υλοποιήθηκε την περίοδο 
 12/4-1/6/2016 με επιτυχή ολοκλήρωση του από 29 άτομα.



Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2016 συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργανώθηκε από την εθνική κοινοπραξία 
WE-Qualify με θέμα «Πιστοποίηση επαγγελματιών στους τομείς της Ενέργειας και Κατασκευών στην Κύπρο» στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Build Up Skills και της Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2016 (EUSEW 2016).

Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν φορείς και οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, παρουσιάστηκαν και 
συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του έργου καθώς και η υφιστάμενη κατάσταση και μελλοντική κατεύθυνση του πλαισίου 
πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον τομέα των Κατασκευών στην Κύπρο.

Από τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι η εκπαίδευση, δια βίου μάθηση και πιστοποίηση των προσόντων των τεχνιτών αποτελούν 
εχέγγυα διασφάλισης της ποιότητας στην κατασκευή και ανακαίνιση κτηρίων και εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν σημαντικά 
στην επίτευξη του στόχου για κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2020. Διαφάνηκε επίσης η τάση 
προώθησης συστημάτων πιστοποίησης προσόντων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να υπάρξει το κατάλληλο πλαίσιο αναφοράς για την εκπαίδευση και πιστοποίηση 
τεχνιτών για ενεργειακά αποδοτικά κτήρια.

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.cea.org.cy/we_qualify

Περισσότερα: http://www.cea.org.cy/we_qualify

Συναντήσεις - Εργαστήρια

2η Ενημερωτική Ημερίδα

Η εθνική κοινοπραξία WE-Qualify διοργανώνει στις 31 Οκτωβρίου 2016 την τελική ενημερωτική ημερίδα του έργου με 
θέμα «Βελτίωση δεξιοτήτων εγκαταστατών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση κτηρίων και τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Build Up Skills.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα τελικά αποτελέσματα υλοποίησης του έργου και θα απονεμηθούν πιστοποιητικά επιτυχίας 
στους συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης που διοργάνωσε η κοινοπραξία.



Συναντήσεις - Εργαστήρια

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή συνάντηση για το Build Up Skills

Στις 2 και 3 Ιουνίου 2016, εκπρόσωπος του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 
(συντονιστής κοινοπραξίας) συμμετείχε στην 8η συνάντηση ανταλλαγής ευρωπαϊκών 
εμπειριών με έργα παρόμοιας φύσης που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη και 
διοργανώθηκε από το Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) 
στο πλαίσιο του Build Up Skills.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν παραδείγματα από την υλοποίηση παρόμοιων έργων σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συζητήθηκαν θέματα όπως η βιωσιμότητα των έργων μετά την 
ολοκλήρωση τους, η αμοιβαία αναγνώριση των δεξιοτήτων κατάρτισης και των προσόντων 
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι καινοτόμες μέθοδοι εκπαίδευσης εγκαταστατών και η 
αποδοχή της πιστοποίησης από την αγορά. 

Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο “Certification schemes for installers”

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, ως συντονιστής του έργου WE-Qualify, συμμετείχε στο διαδικτυακό σεμινάριο 
“Certification schemes for installers” που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου Qualicheck στις 
16 Σεπτεμβρίου 2016 όπου και παρουσίασε το έργο και τους στόχους του.

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν πρακτικές και συστήματα κατάρτισης και πιστοποίησης από την Αυστρία, Ρουμανία και Κύπρο 
και συζητήθηκαν θέματα όπως το κόστος της πιστοποίησης, η αποδοχή από την αγορά εργασίας και τα σχετικά οφέλη.

Περισσότερα:  http://qualicheck-platform.eu/2016/06/webinar-certification-schemes-for-installers

Περισσότερα:  http://www.buildupskills.eu/content/8th-eu-exchange-meeting-
budapest-2-3-june-2016

Συμμετοχή στην Ημερίδα «Passive House Basics»

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, ως συντονιστής του έργου WE-Qualify, συμμετείχε στην ημερίδα “Passive 
House Basics” που πραγματοποιήθηκε στο Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ στις 9 Ιουλίου 2016 και παρουσίασε το 
έργο και τους στόχους του. Αντικείμενο του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση προτύπων για Παθητικά Κτίρια και Κτίρια Σχεδόν 
Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας καθώς και βέλτιστων πρακτικών και τεχνικών απαιτήσεων.

Περισσότερα:  http://www.architecture.org.cy/index.php/news/ekdiloseis/item/211-passive-house-basics



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: savvas.vlachos@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 έντυπο.

Το δίκτυο Συνεργατών WE-Qualify 


