Εισαγωγή στα Κτήρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας
(Fundamentals of Nearly Zero Energy Buildings)
Κύριοι στόχοι του προγράμματος κατάρτισης:
Το πρόγραμμα παρέχει το αναγκαίο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για τις στρατηγικές και τις
τεχνολογίες που αφορούν τα Κτήρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (Nearly Zero Energy
Buildings), καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο την μεγάλη ανάγκη των επιχειρήσεων για εξειδικευμένες
υπηρεσίες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.
Το πρόγραμμα είναι αναγκαίο για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν στην απόκτηση δεξιοτήτων
επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της προσαρμογής και αναδιατύπωσης της ενεργειακής
απόδοσης των κτηρίων με βάση την οδηγία Κ.Δ.Π. 366/2014, η οποία περιλαμβάνει τις ελάχιστες
απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το Κτήριο με Σχεδόν Μηδενική
Κατανάλωση Ενέργειας και την υποχρέωση για όλα τα δημόσια κτήρια που θα κατασκευαστούν μετά
την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και όλα τα κτήρια που θα κατασκευαστούν μετά την 31η Δεκεμβρίου
2020.
Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή:
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εργοδοτούμενους επιχειρήσεων/οργανισμών που
δραστηριοποιούνται στους τομείς των οικοδομών και συγκεκριμένα σε αρχιτέκτονες,
ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και
μηχανικούς περιβάλλοντος.Τα ακαδημαϊκά ποσόντα και εμπειρία των υποψηφίων πρέπει
να συνάδουν με το Παράρτημα ΙΙΙ (Κανονισμός 15) της Κ.Δ.Π. 19/2014.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
Διάρκεια κατάρτισης (ώρες): 21
Ημερομηνίες διεξαγωγής: *θα ανακοινωθούν σύντομα
Τελική εξέταση: *θα ανακοινωθεί σύντομα
Χώρος:
Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πανεπιστημιούπολη-Αγλαντζιά)
Πιστοποίηση της κατάρτισης:
Το ΚΕΚ δεσμεύεται για απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης σε όσους από τους συμμετέχοντες θα
ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα. Στο Πιστοποιητικό Κατάρτισης, στο κάτω μέρος, θα
αναφέρεται: «Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».
Κόστος:
Δικαιούχοι για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ: 143 ευρώ
Μη δικαιούχοι για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ: 500 ευρώ
*Σημειώνεται ότι τα δίδακτρα πρέπει να προπληρώνονται

Δικαίωμα συμμετοχής ανέργων:
Δικαιούχοι για συμμετοχή είναι άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα γραφείο της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ):
1. Κατέχουν «παραπεμπτικό σε επαγγελματική κατάρτιση (κανονική)», (πρωτότυπο), από την
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) το οποίο τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα
πρόγραμμα της επιλογής τους, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
2. Κατέχουν Έντυπο Ανανέωσης Εγγραφής Ανέργου (ΕS19), (αντίγραφο), από τη Δημόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
3. Έχουν συμπληρώσει και υποβάλει την «Αίτηση Συμμετοχής και Επιχορήγησης Ανέργου» Έντυπο
1 (ΠΕ-Α) της ΑνΑΔ (πρωτότυπο).
Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στο πρόγραμμα για το οποίο
επιδεικνύει ενδιαφέρον ο άνεργος για να μπορεί να συμμετέχει. Η συμμετοχή των δικαιούχων
ανέργων που συμμετέχουν στα προγράμματα με παραπεμπτικό από τη ΔΥΑ, είναι δωρεάν.
Αιτήσεις:
• Οι Δικαιούχοι για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ μπορούν να συμπληρώσουν το Έντυπο 6(ΠΕ)
και το Έντυπο Κ.Ε. 2 που προϋποθέτει η ΑνΑΔ.
• Οι άνεργοι μπορούν να συμπληρώσουν το Έντυπο 1 (ΠΕ-Α).
• Οι Μη δικαιούχοι για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ μπορούν να συμπληρώσουν τη Δήλωση
Ενδιαφέροντος.
• ΟΛΟΙ:
1. Συμπληρώστε την αίτηση για εγγραφή στο πρόγραμμα
2. Αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά σπουδών

Τα πιο πάνω έντυπα χρειάζεται να αποσταλούν στο email: foss.vocationaltraining@gmail.com
Για
περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε
να
επικοινωνείτε
στο
email:
foss.vocationaltraining@gmail.com ή στα τηλ. 00357 22894321 ή 00357 22892272 και να
ενημερώνεστε από τις ιστοσελίδες μας: http://www.pvtechnology.ucy.ac.cy/

