Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εγκαταστατών μικρής κλίμακας
λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας από την Υπηρεσία Ενέργειας
με σκοπό την εκπαίδευση υποψήφιων Εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών
βιομάζας (ΚΔΠ 374/2015) για εγγραφή στο Μητρώο των Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Λεβήτων και
Θερμαστρών Βιομάζας - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και η
κοινοπραξία του έργου WE-qualify ανακοινώνουν
την έναρξη, εγκεκριμένου από την Αρμόδια Αρχή
(Υπηρεσία
Ενέργειας),
εκπαιδευτικού
προγράμματος υποψήφιων εγκαταστατών μικρής
κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας στα
πλαίσια του έργου WE-Qualify. Το συγκεκριμένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν, λόγω της
εξασφάλισης ευρωπαϊκών κονδυλίων.
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 αυτή αποσκοπεί στην
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
(ΑΠΕ) σε κτίρια. Απώτερος στόχος είναι τα άτομα
αυτά να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις,
δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν στις στοχεύσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 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 κτιρίων, αλλά και να συνεισφέρει στους στόχους για προώθηση των
τεχνολογιών ΑΠΕ.
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν
εγκαταστάτες που πληρούν τα ακαδημαϊκά προσόντα και την
επαγγελματική πείρα όπως αυτά καθορίζονται στους κανονισμούς
περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας
Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), ΚΔΠ 374/2015,
όπου η σχετική επαγγελματική πείρα αφορά σε Υδραυλικές
εγκαταστάσεις ή/και εγκαταστάσεις σωληνώσεων ή/και μηχανική
θέρμανσης ή/και τεχνική εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανσης ή
ψύξης.
Οι εγκαταστάτες μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο
Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Λεβήτων και Θερμαστρών
Βιομάζας (που τηρείται από την Υπηρεσία Ενέργειας), νοούμενου
ότι έχουν παρακολουθήσει το εγκεκριμένο πρόγραμμα
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης διάρκειας 40 ωρών και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που
θα διενεργηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από εγκεκριμένο εξεταστικό οργανισμό.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Διάρκεια προγράμματος και αναλυτικό πρόγραμμα:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 και θα έχει διάρκεια 40 ώρες
εκ των οποίων οι 31 ώρες θα αφορούν το θεωρητικό μέρος και οι 9 ώρες την πρακτική εξάσκηση.
Τα θεωρητικά μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του
Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) (πρώην ΑΤΙ) και η πρακτική εξάσκηση στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και
Οκτώβριο του 2016 δύο φορές την βδομάδα από τις 16:00 μέχρι τις 20:15.
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Μέθοδοι κατάρτισης:
Διαλέξεις, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, συζήτηση, επίλυση ασκήσεων για το θεωρητικό μέρος
αλλά και πρακτική εξάσκηση.
Σύνολο ωρών εκπαίδευσης:
40 ώρες: θεωρητικό μέρος 31 ώρες, πρακτική εξάσκηση 9 ώρες
Χώρος διεξαγωγής:
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Θεωρεία)
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Πρακτική)
Άλλοι χώροι για την πρακτική
Πιστοποιητικά παρακολούθησης:
Θα δοθούν στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικά Παρακολούθησης (υποχρεωτική παρακολούθηση
πέραν του 80% των ωρών της θεωρίας και καθόλου απουσίες κατά τη διενέργεια της πρακτικής).
Γλώσσα:
Η γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος είναι τα Ελληνικά.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το αναλυτικό εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το ωρολόγιο πρόγραμμα, διατίθεται στην
ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών www.cea.org.cy και του έργου WE-Qualify
(www.cea.org.cy/we_qualify).
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος
Ο Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Dipl.Ing./M.Eng.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος Διδακτορικού
τίτλου (Ph.D.) από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και μεταπτυχιακού
διπλώματος ειδίκευσης (M.Sc.) στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων από το Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε 22 ερευνητικά
προγράμματα των Εργαστηρίων Παραβολικής Γεωμετρίας, Εφαρμοσμένης
Θερμοδυναμικής, Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών και Οικοδομικής και Φυσικής των
Κτιρίων του ΑΠΘ. Σήμερα, εργάζεται ως ερευνητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στους τομείς των συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας, της
ενεργειακής ανάλυσης και της βελτίωσης της αποδοτικότητας των συσκευών και των διεργασιών. Την
τελευταία τριετία διδάσκει επίσης στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ. Έχει δημοσιεύσει 16 άρθρα σε επιστημονικά
περιοδικά, 15 σε πρακτικά συνεδρίων, 23 σε τεχνικά περιοδικά, έχει συγγράψει επίσης 8 κεφάλαια σε βιβλία
και έχει λάβει υποτροφίες έρευνας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας και την Κυπριακή
Δημοκρατία. Είναι εκλεγμένο μέλος της American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning
Engineers (ASHRAE) και του European Technology Platform on Renewable Heating & Cooling, (RHC-Platform).

Ανθή Χαραλάμπους
Η κα Ανθή Χαραλάμπους είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτη του Εθνικού
Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με εξειδίκευση MSc στην Περιβαλλοντική
Μηχανική, κάτοχος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και
Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση
Ενέργειας. Στην αρχή της καριέρας της (1997) εργάστηκε στο εξωτερικό σε
περιβαλλοντικά έργα, στη διαχείριση και επεξεργασία υγρών και στερεών
αποβλήτων και στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων αξιοποίησης της
βιομάζας/βιοαερίου για την παραγωγή ενέργειας. Το 2001 ξεκίνησε να εργάζεται στον τομέα των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου και το 2004 μετατέθηκε στις
Βρυξέλλες, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, ως ακόλουθος για θέματα ενέργειας.
Το 2007 άρχισε να εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας στη
Διεύθυνση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από το Νοέμβριο του 2008 είναι η
Διευθύντρια του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών. Συμμετείχε σε πληθώρα συνεδρίων στην
Κύπρο και στο εξωτερικό ως προσκεκλημένη ομιλήτρια και έχει αρκετές δημοσιεύσεις στο
ενεργητικό της. Εκπροσωπεί το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών σε αρκετά ευρωπαϊκά
δίκτυα. Διετέλεσε Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Χημικών Μηχανικών για την περίοδο
2010-2012 και Μέλος της Επιτροπής Ενεργειακής Πολιτικής – ΑΠΕ του Επιστημονικού και Τεχνικού
Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) την περίοδο 2009-2014.
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (συμπληρώνεται από τον αιτητή)
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Ονοματεπώνυμο:

…………………………………………………………….

Αρ. Πολ. Ταυτότητας:

………………….

Φύλο: άρρεν/θήλυ ...…………………….. Ημερομηνία γέννησης: ………………………………………..…………………
Οδός:

…………………………………………………………………………………………………

Ταχυδρομικός Κώδικας: ………….
Τηλέφωνο οικίας:

……………………

Αρ. Διαμ.

…………………….

Δήμος/Κοινότητα: ………….…………… Επαρχία: ………………………
Τηλέφωνο κινητό:

……………………

Φαξ:

………………………

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: …………………………………………………………….. Υπηκοότητα:

….……………………

Επάγγελμα αιτητή
(παρούσα απασχόληση):

………………………………………………………………………………………………………………

1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άτομα που διαθέτουν τα ακόλουθα*:
1 Κανένα ή Απολυτήριο Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Γυμνασίου και 5 χρόνια σχετικής
επαγγελματικής εμπειρίας1.
2 Απολυτήριο Εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου) και 4 χρόνια
σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας1.
3 Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής σε σχετικές εργασίες ή απολυτήριο από την Νέα Σύγχρονη
Μαθητεία και 3 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας1.
4 Δίπλωμα ή πτυχίο Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο
περιλαμβάνει τόσο θεωρητική εκπαίδευση όσο και πρακτική επαγγελματική εξάσκηση, και
το οποίο παρέχει στους εγκαταστάτες κατάλληλες δεξιότητες που αντιστοιχούν σε τριετή
εκπαίδευση σε σχετικές εργασίες και 2 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας1.
5 Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
* Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ανάλογα αντίγραφα πιστοποιητικών που να τεκμηριώνουν
τόσον τα ακαδημαϊκά προσόντα (απολυτήριο ή δίπλωμα) όσο και αποδεικτικό της επαγγελματικής πείρας.
1

Όπως καθορίζεται στους κανονισμούς περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΔΠ 374/2015 - Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας
Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), η σχετική επαγγελματική εμπειρία αφορά σε
Υδραυλικές εγκαταστάσεις ή/και εγκαταστάσεις σωληνώσεων ή/και μηχανική θέρμανσης ή/και
τεχνική εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανσης ή ψύξης.
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1.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την Υπεύθυνη Δήλωση του αιτητή
(Παράρτημα Ι) και τα ακόλουθα πιστοποιητικά (Σημειώστε ü στα κατάλληλα τετραγωνάκια):
1

Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

2

Βεβαίωση ακαδημαϊκών προσόντων (απολυτήριο ή δίπλωμα)

3

Αποδεικτικό επαγγελματικής πείρας

4

Αποδεικτικό γνώσης ελληνικής γλώσσας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητή
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πιο πάνω πληροφορίες καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που έχω
προσκομίσει και υποβάλει είναι αληθή και γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση μου θα έχει ως
αποτέλεσμα την άμεση απόρριψη της αίτησης μου.
Δηλώνω επίσης ότι θα παρακολουθήσω το πρόγραμμα εκπαίδευσης ανελλιπώς, εκτός από εξαιρετικές
περιπτώσεις που μπορούν να δικαιολογήσουν την απουσία μου από το πρόγραμμα. Γνωρίζω επίσης ότι
συγκεκριμένος αριθμός απουσιών μπορεί να προκαλέσει απώλεια του πιστοποιητικού
παρακολούθησης.
Έχω μελετήσει την ΚΔΠ 374/2015 και γνωρίζω όλους τους όρους και προϋποθέσεις για εγγραφή μου
στο Μητρώο Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Λεβήτων και Θερμαστρών Βιομάζας.
Γνωρίζω ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε
επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

………………………
Ημερομηνία
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………………………
Υπογραφή αιτητή/αιτήτριας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Τα έντυπα αιτήσεων μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή να υποβάλλονται ιδιοχείρως στην
πιο κάτω διεύθυνση:
ΠΡΟΣ
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία
(Υπόψη κου Παναγιώτη Καστανιά)
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης μπορείτε να αποτείνεστε στο Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.
Το αρμόδιο άτομο επικοινωνίας για το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι:
κο Παναγιώτης Καστανιάς
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία
Τηλ. 22667716, 22667726, Φαξ. 22667736
Email: panayiotis.kastanias@cea.org.cy

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι στις 19 Σεπτεμβρίου 2016. Όσες αιτήσεις θα
παραληφθούν εκτός αυτής της προθεσμίας δεν θα αξιολογηθούν.
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