Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
Πιστοποίηση επαγγελματιών στους τομείς της Ενέργειας
και Κατασκευών
Με την παρούσα επιστολή προσκαλείστε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
που διοργανώνεται από την εθνική κοινοπραξία WE-Qualify με θέμα την
πιστοποίηση των προσόντων των τεχνιτών στους τομείς της Ενέργειας και
Κατασκευών στην Κύπρο (σχήματα πιστοποίησης προσόντων, προαιρετική ή
υποχρεωτική πιστοποίηση, διαδικασία πιστοποίησης και διασφάλισης
ποιότητας, τήρηση μητρώων).
Η συζήτηση διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου WE-Qualify «Improve Skills
and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» που αποτελεί
συγχρηματοδοτούμενο έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη» και
εντάσσεται κάτω από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Build Up Skills».
Αντικείμενο της δεύτερης φάσης της πρωτοβουλίας στην Κύπρο, που υλοποιεί η
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 συστημάτων θερμομόνωσης,
την τοποθέτηση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας και την
εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων βιομάζας.
Η κοινοπραξία WE-Qualify αποτελείται από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών (συντονιστής), το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), το Επιστημονικό
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) και
την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού.
Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης εντάσσεται στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για
τη Βιώσιμη Ενέργεια και η πρόσκληση είναι προσωπική. http://eusew.eu/energy-days/roundtablediscussion-skills-and-certification-installers-construction-sector-cyprus-0
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Προσέλευση - Καφές
Καλωσόρισμα , Παρουσίαση των στόχων του έργου
WE-Qualify
Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης
εγκαταστατών θερμομόνωσης και κουφωμάτων
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Κυπρίων Πολιτών
Κέντρο Παραγωγικότητας
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Ρύθμιση επαγγέλματος εγκαταστατών στους τομείς
των ΑΠΕ, τεχνικών συστημάτων και δομικών
στοιχείων κτηρίων
Σχήμα Πιστοποίησης Προσώπων και βέλτιστες
ευρωπαϊκές πρακτικές
Πιστοποίηση επαγγελματιών στους τομείς της
Ενέργειας και Κατασκευών
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Δήλωση συμμετοχής

Ονοματεπώνυμο: __________________________________________________
Οργανισμός/Φορέας: _______________________________________________
Τηλ.: ______________________________________________________________
Φαξ: ______________________________________________________________
e-mail: ____________________________________________________________

Σημείωση : Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης της συζήτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
αποστείλουν τη δήλωση συμμετοχής τους, μέχρι τις 16 Ιουνίου 2016 με φαξ στο 22428522 ή στην ηλ.
διεύθυνση c.panayiotou@hrdauth.org.cy

Υπηρεσία Ενέργειας
Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών

