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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Κατάρτιςη εγκαταςτατών ςυςτημάτων θερμομόνωςησ, κουφωμάτων και ςυςτημάτων
ηλιοπροςταςίασ καθώσ και μικρών ςυςτημάτων οικιακών ςυςτημάτων βιομάζασ»

Στθν Κφπρο, ςφμφωνα με τον «Οδικό
Χάρτθ» που αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του
«Build Up Skills - Πυλϊνασ Ι», εκτιμικθκε
ότι χρειάηεται να αποκτιςουν πράςινεσ
δεξιότθτεσ τουλάχιςτον 4.500 εργαηόμενοι
για 13 διαφορετικζσ δεξιότθτεσ ζωσ το 2020
για επίτευξθ των εκνικϊν ςτόχων για τθν
ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων. Οι φορείσ
υλοποίθςθσ του ζργου WE-Qualify,
λαμβάνοντασ υπόψθ τον «Οδικό Χάρτθ»,
κα προχωριςουν ςτον ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό και πιλοτικι εφαρμογι προγραμμάτων
κατάρτιςθσ για τρείσ διαφορετικζσ δεξιότθτεσ οι οποίεσ είναι: i) τοποκζτθςθ ςυμβατικισ
κερμομόνωςθσ/κερμοςοβά και ςυςτθμάτων εξωτερικισ κερμομόνωςθσ, ii) τοποκζτθςθ
κουφωμάτων και ςυςτθμάτων θλιοπροςταςίασ, και iii) εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ
ςυςτθμάτων βιομάηασ.
Το ζργο WE-Qualify ςτοχεφει ςτθν πραγματοποίθςθ 3 πιλοτικϊν προγραμμάτων εκπαίδευςθσ
για εκπαιδευτζσ (εκπαίδευςθ 6 ατόμων) και 5 πιλοτικϊν προγραμμάτων εκπαίδευςθσ για
τεχνικοφσ (εκπαίδευςθ 125 ατόμων) και ςτθν ζκδοςθ 3 εγχειριδίων κατάρτιςθσ ζνα για κάκε
δεξιότθτα. Η ζναρξθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ αναμζνεται να πραγματοποιθκεί τον
Ιανουάριο 2015.
Σθμειϊνεται ότι οι φορείσ υλοποίθςθσ του ζργου είναι το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτϊν (CEA)-ςυντονιςτισ, το Κζντρο Παραγωγικότθτασ (ΚΕΠΑ), το Επιςτθμονικό Τεχνικό
Επιμελθτιριο Κφπρου (ΕΤΕΚ), θ Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΑνΑΔ), ο Κυπριακόσ
Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ (CYS) και το Ίδρυμα Ενζργειασ Κφπρου (ΙΕΚ).
Στα πλαίςια υλοποίθςθσ του ζργου πραγματοποιικθκε ςτισ 19 Μαΐου 2014 θ πρϊτθ
ςυνάντθςθ τθσ κοινοπραξίασ του ζργου Build Up Skills – WΕ-Qualify ςτα γραφεία του
Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν ςτθ Λευκωςία. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ
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παρουςιάςτθκε θ πρόοδοσ του ζργου ενϊ ςυηθτικθκαν επίςθσ τα μελλοντικά βιματα για τθν
ετοιμαςία του εκπαιδευτικοφ υλικοφ και τθσ οργάνωςθσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων.

Με το πζρασ τθσ ςυνάντθςθσ των
ςυνεργαηόμενων φορζων πραγματοποιικθκε
επίςθσ θ πρϊτθ ςυνάντθςθ τθσ Εκνικισ
Συμβουλευτικισ Ομάδασ του ζργου θ οποία
αποτελείται από 7 μζλθ προερχόμενα από
ςχετικοφσ οργανιςμοφσ και φορείσ τθσ
Κφπρου όπωσ θ Υπθρεςία Ενζργειασ του
Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Τουριςμοφ
και Βιομθχανίασ, θ Διεφκυνςθ Μζςθσ
Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, θ
Ομοςπονδία Εργοδοτϊν και Βιομθχάνων, το Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου, το
Πανεπιςτιμιο Κφπρου και το Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ. Η Ομάδα αυτι ζχει ςυμβουλευτικό
χαρακτιρα και ο ρόλοσ τθσ είναι να ςυμβουλεφει τθν κοινοπραξία του ζργου βαςιηόμενθ ςτισ
γνϊςεισ και εμπειρίεσ των μελϊν τθσ. Αναμζνεται επίςθσ να υποςτθρίξει τθν υλοποίθςθ και
εφαρμογι των προγραμμάτων κατάρτιςθσ κακϊσ και να ενεργιςει ωσ ςφνδεςμοσ μεταξφ τθσ
κοινοπραξίασ του ζργου και των κφριων φορζων λιψθσ αποφάςεων και των βαςικϊν ομάδων
ενδιαφερομζνων για τθν ενίςχυςθ των δραςτθριοτιτων δικτφωςθσ και διάχυςθσ των
αποτελεςμάτων. Στόχοσ τθσ ςυνάντθςθσ αυτισ ιταν θ ενθμζρωςθ τθσ Ομάδασ για τουσ
ςτόχουσ και τθν τρζχουςα εξζλιξι του ζργου κακϊσ και παρουςίαςθ και ανταλλαγι απόψεων
για τισ μελλοντικζσ ενζργειεσ τθσ κοινοπραξίασ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθν κα Ανκι Χαραλάμπουσ,
Διευκφντρια του Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν, ςτο τθλζφωνο 22667716 ι μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο anthi.charalambous@cea.org.cy .
Ιςτοςελίδα του ζργου: http://www.cea.org.cy/we_qualify/
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