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Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε µε τον συντονιστή του Έργου
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία
Tηλ. +357-22667716, 22667726
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Email: anthi.charalambous@cea.org.cy
Web: www.cea.org.cy
Ιστοσελίδα του Έργου: www.cea.org.cy/we_qualify/
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.

WE-Qualify
Εγκατάσταση
θερμομονωτικών υλικών
και τεχνολογιών
ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σε κτήρια από
πιστοποιημένους
εξειδικευμένους
εγκαταστάτες

Εξοικονόµηση ενέργειας
μέσω της χρήσης θερμομονωτικών υλικών και
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η χρήση θερμομονωτικών υλικών και τεχνολογιών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στις οικοδομές στην Κύπρο, συνέπεια νομοθετικών
ρυθμίσεων για εναρμόνιση με ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης τόσο για νέα όσο και υφιστάμενα κτήρια που τυγχάνουν ανακαίνιση σε
μεγάλη κλίμακα.
Για την ορθή χρήση σύγχρονων θερμομονωτικών λύσεων και τεχνολογιών ΑΠΕ στα κτήρια,
απαιτείται ο κατάλληλος σχεδιασμός τόσο για τις επεμβάσεις στο κέλυφος του κτηρίου όσο
και για τη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας σε αυτό. Πρόσθετα, απαιτείται σωστή
τοποθέτηση και εγκατάσταση των υλικών και τεχνολογιών ώστε να διασφαλιστεί η απόδοσή
τους και να περιοριστούν οι τεχνικές αστοχίες. Σημαντικός είναι ο ρόλος του τεχνικού
εγκατάστασης, ο οποίος θα πρέπει να είναι άρτια καταρτισμένος και άριστος γνώστης των
υλικών, των χαρακτηριστικών και των μεθόδων εγκατάστασης τους.

Το Έργο WE-Qualify
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 αλλά
και να συνεισφέρει στους στόχους για προώθηση των τεχνολογιών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Μέσω της εφαρμογής εξειδικευμένων και ειδικά σχεδιασμένων
προγραμμάτων κατάρτισης για την τοποθέτηση θερμομόνωσης, κουφωμάτων
και συστημάτων ηλιοπροστασίας και την εγκατάσταση και συντήρηση
συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας, οι επιτυχόντες συμμετέχοντες
βελτιώνουν και αναβαθμίζουν σημαντικά τις δεξιότητες και γνώσεις τους και
πιστοποιούνται στο αντικείμενο τους.

Γιατί να επιλέξετε ένα πιστοποιηµένο
εγκαταστάτη WE-Qualify;
Η πιστοποίηση αναβαθμίζει την ποιότητα, διασφαλίζει την
αποτελεσματικότητα της εργασίας και προάγει την εμπιστοσύνη.
Παρέχει επιβεβαίωση ότι ο εγκαταστάτης διαθέτει την
απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία για την ασφαλή και επιτυχή
εγκατάσταση των θερμομονωτικών υλικών, των κουφωμάτων και
συστημάτων ηλιοπροστασίας και των συστημάτων θέρμανσης με
λέβητα βιομάζας και διασφαλίζει ότι οι εγκαταστάσεις θα γίνουν
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και τα πρότυπα
εγκατάστασης των υλικών.

Πιστοποιηµένοι εγκαταστάτες WE-Qualify
στην Κύπρο
Για την απόκτηση της πιστοποίησης WE-Qualify, οι συμμετέχοντες
στα προγράμματα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις
απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες καθώς και την τεχνική
επάρκεια, ολοκληρώνοντας εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης
και συμμετέχοντας με επιτυχία σε πρακτικές και θεωρητικές
εξετάσεις.

Που µπορώ να βρω πιστοποιηµένο
εγκαταστάτη;
Οι πιστοποιημένοι εγκαταστάτες που διαθέτουν το σήμα
πιστοποίησης WE-Qualify είναι καταχωρημένοι με το όνομα, τη
δεξιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους σε σχετικό κατάλογο
στην ιστοσελίδα του έργου (http://www.cea.org.cy/we_qualify/).

