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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 τέταρτο ενημερωτικό δελτίο του Έργου και παρουσιάζει μια επισκόπηση
των δραστηριοτήτων και της προόδου που έχει συντελεστεί.

Ευρωπαϊκή διάκριση του Έργου WE-Qualify
Ανάμεσα από 200 ευρωπαϊκές υποψηφιότητες, το έργο WE-Qualify έχει αναδειχθεί στις 9 καλύτερες και επιτυχημένες
υποψηφιότητες ευρωπαϊκών έργων της χρονιάς, που συνεισφέρουν στην προώθηση καθαρής, ασφαλούς και αποδοτικής
ενέργειας στην Ευρώπη. Τρία βραβεία, ένα από κάθε κατηγορία (Καταναλωτές, Δημόσιος τομέας, Επιχειρήσεις), θα
αναδειχθούν μέσω ψηφοφορίας από ειδική κριτική επιτροπή και ένα βραβείο θα προκύψει από τους ευρωπαίους πολίτες μέσω
δημόσιας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 5 Ιουνίου 2016 και οι νικητές θα ανακοινωθούν και
θα βραβευθούν στις 14 Ιουνίου 2016 σε μια ειδική τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών βραβείων για τη Βιώσιμη Ενέργεια που
πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας.
Περισσότερα: http://eusew.eu/about-awards-competition

Πρόοδος των Εργασιών του Έργου
Μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί τρία προγράμματα κατάρτισης, ένα πρόγραμμα βρίσκεται
στο στάδιο της υλοποίησης ενώ προγραμματίζεται ακόμα ένα πρόγραμμα για τον Ιούνιο 2016.
Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί ή προγραμματίζονται 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, έχει ξεκινήσει στις 12/4/2016
και αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1/6/2016 και σ’ αυτό συμμετέχουν 28 άτομα.

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 θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Παραγωγικότητας (θεωρητικό μέρος) και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (πρακτικό μέρος)
και αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο 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. Tο
πρόγραμμα έχει υποβληθεί για αξιολόγηση από την Υπηρεσία Ενέργειας και αναμένεται η έγκριση
του.
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 καθώς και αιτήσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του
Έργου και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ (www.mlsi.gov.cy/kepa).

Συναντήσεις - Εργαστήρια
Συνάντηση για βελτίωση του πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού
Πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Παραγωγικότητας, συνάντηση εταίρων του
Έργου με ειδικούς από επιχειρήσεις/οργανισμούς του τομέα των Κατασκευών, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για
βελτίωση του πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος. Το πρότυπο εκπαιδευτικό
υλικό, αποτελείται από τρία διαφορετικά εγχειρίδια, ένα για κάθε δεξιότητα.
Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι στόχοι του Έργου, η πρόοδος των εργασιών, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
καθώς και τα εγχειρίδια για τις τρεις δεξιότητες. Οι παρευρισκόμενοι περιηγήθηκαν επίσης στις εγκαταστάσεις των ειδικά
διαμορφωμένων εργαστηρίων όπου διεξάγονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή συνάντηση για το Build Up Skills
Στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2016, εκπρόσωποι του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών (συντονιστής κοινοπραξίας) και
του Κέντρου Παραγωγικότητας, συμμετείχαν στην 7η συνάντηση ανταλλαγής ευρωπαϊκών εμπειριών με έργα παρόμοιας
φύσης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και διοργανώθηκε από το Executive Agency for Small and Medium-sized
Enterprises (EASME) στο πλαίσιο του Build Up Skills. Στη διήμερη συνάντηση συμμετείχαν 74 άτομα εκπροσωπώντας 27 κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν επιτυχημένα παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές από την υλοποίηση παρόμοιων έργων
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες όπου συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για θέματα
όπως η βιωσιμότητα των έργων μετά την ολοκλήρωση τους, η αμοιβαία αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων σε όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι καινοτόμες μέθοδοι εκπαίδευσης εγκαταστατών καθώς και τα κίνητρα που θα πρέπει να παρέχονται
στους εγκαταστάτες για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης.
Περισσότερα: http://www.buildupskills.eu/content/7th-eu-exchange-meeting-brussels-18-19-january-2016

Συναντήσεις - Εργαστήρια
Συνάντηση Κοινοπραξίας με Υπεύθυνη Έργου
Πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2016 στη Λευκωσία συνάντηση μεταξύ των εταίρων της κοινοπραξίας WE-Qualify
και της υπεύθυνης του Έργου από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME).
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πρόοδος του Έργου ενώ καθορίστηκαν τα μελλοντικά βήματα και στόχοι
μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου. Πραγματοποιήθηκε επίσης ξενάγηση της υπεύθυνης του Έργου στα ειδικά διαμορφωμένα
εργαστήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας όπου πραγματοποιήθηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης
για τους εγκαταστάτες τοποθέτησης θερμομόνωσης και τους εγκαταστάτες τοποθέτησης κουφωμάτων και συστημάτων
ηλιοπροστασίας.

Συμμετοχή στο Συνέδριο «10 Χρόνια Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης»
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Έργου Qualicheck, το Ινστιτούτο Κύπρου διοργάνωσε στις 7 Μαρτίου 2016 μονοήμερο Συνέδριο
με θέμα «10 Χρόνια Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης». Το Έργο στοχεύει στον καθορισμό ενεργειών για τον έλεγχο
της συμμόρφωσης των πραγματικών χαρακτηριστικών ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων με αυτά που
δηλώνονται στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας των επεμβάσεων που
υλοποιούνται σε αυτά.
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών παρευρέθηκε στο συνέδριο εκ μέρους της κοινοπραξίας WE-Qualify και
πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα τα προγράμματα κατάρτισης που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του Έργου με σκοπό την
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και εξειδίκευση των τεχνιτών της Κύπρου στην κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων.

Το δίκτυο Συνεργατών WE-Qualify
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

www.cea.org.cy

(Ανάδοχος Φορέας)

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: 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.

