
 
Τν Κέληξν Εθπαίδεπζεο θαη Πηζηνπνίεζεο «Ο Οηθνδόκνο» 

 
 

Η ηδέα 

ύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2008/C111/01, θάζε θξάηνο – κέινο ζα πξέπεη λα 

θξνληίζεη, ώζηε νη εξγαδόκελνη ζε όινπο ηνπο ηνκείο λα εμαζθαιίζνπλ πηζηνπνίεζε 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ, ζύκθσλα κε ηα Πξόηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία ζηελ Κύπξν, ππήξμε πξόλνηα ζηε πιινγηθή ηεο 

ύκβαζε πνπ ζπλνκνινγείηαη κεηαμύ ηεο Οκνζπνλδίαο πλδέζκσλ Δξγνιάβσλ Οηθνδνκώλ 

Κύπξνπ (ΟΔΟΚ)  θαη ησλ πληερλίαο Οηθνδόκσλ Ξπινπξγώλ Μεηαιισξύρσλ θαη Γεληθώλ 

Δξγαηώλ Κύπξνπ ΠΔΟ θαη Οκνζπνλδίαο Οηθνδόκσλ Μεηαιισξύρσλ θαη πλαθώλ 

Δπαγγεικάησλ Κύπξνπ ΔΚ, γηα πξνώζεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθώλ 

πξνζόλησλ θαηαξρήλ ζε ηερληθά επαγγέικαηα ηεο βηνκεραλίαο. 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξόλνηαο απηήο ππνγξάθεθε ζπκθσλία Κνηλνπξαμίαο κεηαμύ ηεο 

ΟΔΟΚ θαη ησλ πληερληώλ Οηθνδόκσλ ΠΔΟ θαη ΔΚ ε νπνία πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία 

Δθπαηδεπηηθνύ θαη Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ ζην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο 

Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ θαη έγηλαλ άκεζα ελέξγεηεο γηα αμηνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Δλίζρπζεο 

ησλ Τπνδνκώλ θαη πζηεκάησλ ηεο Αξρήο Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (ΑλΑΓ). 

 

Δηνηκάζηεθε κειέηε θνπηκόηεηαο θαη Βησζηκόηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Κέληξνπ 

Δθπαίδεπζεο θαη Πηζηνπνίεζεο “O Οηθνδόκνο”. Η Μειέηε θαηέδεημε ηόζν ηε βησζηκόηεηα ηνπ 

Κέληξνπ όζν θαη ηελ πξννπηηθή ηνπ γηα δηεύξπλζε κε ηελ πξνζθνξά θαηλνηόκσλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζε ζπλαθή επαγγέικαηα κε ηνπο νηθνδόκνπο. 

 

H πξόηαζε ηεο Kνηλνπξαμίαο πνπ ππνβιήζεθε ζηελ ΑλΑΓ γηα παξνρή ελίζρπζεο ηεο 

ππνδνκήο ηνπ Κέληξνπ εγθξίζεθε θαη ζηελ ζπλέρεηα ππνγξάθεθε κεηαμύ ηεο Κνηλνπξαμίαο θαη 

ηεο ΑλΑΓ εηδηθή ζπκθσλία γηα ελίζρπζε ησλ ππνδνκώλ θαη πζηεκάησλ Αλάπηπμεο 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. 

 

Τν έξγν 

Η Κνηλνπξαμία, παξάιιεια κε ηα πην πάλσ πξνρώξεζε  ζην ζρεδηαζκό  θαη ζηελ αλέγεξζε 

θηηξίνπ  γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Κέληξνπ ζηε Νήζνπ, ζηνλ παιαηό δξόκν Λεπθσζίαο - Λεκεζνύ,  

απέλαληη από ηελ Ιδησηηθή ρνιή ΦΟΡΟΤΜ. Σν θηίξην παξαδόζεθε από ηνλ Δξγνιάβν ζηελ 



Κνηλνπξαμία ην Ννέκβξην ηνπ 2018 θαη πξνγξακκαηίδεηαη λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2019. 

 

Τν Κέληξν Εθπαίδεπζεο θαη Πηζηνπνίεζεο "Ο Οηθνδόκνο",  έλαο θνηλόο ζηόρνο πνιιώλ 

αλζξώπωλ γίλεηαη πξαγκαηηθόηεηα θαη  είλαη θνηλό απόθηεκα Εξγαδνκέλωλ θαη 

Εξγνδνηώλ. 

 

Σν θηίξην πνπ έρεη εκβαδόλ πεξίθιεηζησλ ρώξσλ 460 η.κ. θαη θαιπκκέλνπ ππόζηεγνπ 115 η.κ.   

πεξηιακβάλεη ρώξνπο ππνδνρήο, γξαθεία δηνίθεζεο, δύν αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ρώξν ελόο 

εξγαζηεξίνπ γηα ηελ πξαθηηθή,  ρώξνπο εθηόλσζεο  θαη πγηεηλήο, αθάιππηεο βεξάληεο θαη 

άλεηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο.  

 

Δηαζέηεη θαηάιιειν πιηθνηερληθό εμνπιηζκό  γηα ηε δηεμαγωγή  Πξνγξακκάηωλ 

Καηάξηηζεο θαη γηα Πηζηνπνίεζε Πξόηππωλ Επαγγεικαηηθώλ Πξνζόληωλ.  

 

Η ιεηηνπξγία 

Πξνγξακκαηίζηεθαλ έγθαηξα θαη ππνβιήζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο έμη Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο 

ζηελ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. Σα Πξνγξάκκαηα απηά πνπ ζα πινπνηεζνύλ ην 

πξώην εμάκελν ηνπ 2019 είλαη ηα αθόινπζα: 

 

1. Δηεύζπλζε επνπηεία έξγνπ επίπεδν 6 - δηάξθεηα 60 ώξεο 

2. Οηθνδνκηθή επίπεδν 1 - δηάξθεηα 9 ώξεο 

3. Οηθνδνκηθή επίπεδν 3 - δηάξθεηα 30 ώξεο 

4. Επεμεξγαζία θαη ηνπνζέηεζε ράιπβα επίπεδν 3 - δηάξθεηα 21 ώξεο 

5. Καηαζθεπή θαινππηώλ επίπεδν 3 -  δηάξθεηα 24 ώξεο 

6. Χξωκαηηζκνί δηαθνζκεηηθά επηρξίζκαηα επίπεδν 2 - δηάξθεηα 12 ώξεο. 

 

ην Κέληξν ζα δηδάμνπλ Πηζηνπνηεκέλνη Δθπαηδεπηέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πνπ έρνπλ  

επξεία πείξα ζε Μειέηεο, Δπηβιέςεηο, Καηαζθεπή, Γηεύζπλζε,  Γηαρείξηζε πκβνιαίσλ 

Οηθνδνκηθώλ θαη Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γεκόζηνπ θαη Ιδησηηθνύ Σνκέα. 

 

Με παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή πξάμε ζα παξνπζηαζηνύλ θαη ζα εμεγεζνύλ όιεο νη 

εξγαζίεο γηα θάζε Πξόγξακκα Καηάξηηζεο όπσο θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν Πξόηππν 

Δπαγγεικαηηθό Πξνζόλ. 

 

Παξάιιεια κε ηα πξαθηηθά ζέκαηα πνπ ζα δνζνύλ, νη Καηαξηηδόκελνη ζα απνθηήζνπλ θαη ηελ  

ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο κε ηξόπνλ ώζηε λα  θαηαλνήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

θαηαζθεπήο, λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο ζηε δηαρείξηζε θαη  επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

παξάιιεια λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηελ Πηζηνπνίεζή ηνπο. 

 

Τα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο ζα βνεζήζνπλ ηνπο Καηαξηηδόκελνπο ζηε βειηίωζε ηεο 

απόδνζήο ηνπο θαη ζηηο πξννπηηθέο αλέιημήο ηνπο.  

 



Οη Εξγνδόηεο ζα επελδύζνπλ ζηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ 

πoηνηηθή εθηέιεζε ηωλ Καηαζθεπώλ, ηελ απξόζθνπηε θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηωλ Έξγωλ 

πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ηελ αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο.  

 

Όια ηα πξνγξάκκαηα επηρνξεγνύληαη θαη ππάξρεη δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο αλέξγσλ 

ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο  Αξρήο Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη Δξγαδόκελνη θαη Δξγνδόηεο κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην Κέληξν 

Δθπαίδεπζεο θαη Πηζηνπνίεζεο "Ο Οηθνδόκνο" γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ελεκεξσηηθά 

θπιιάδηα  θαη δειώζεηο ζπκκεηνρήο Σει. 22753628. 

 

Η επηηπρία σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζηόρσλ ηνπ Κέληξνπ καο, ζεσξείηαη δεδνκέλε. 

  

 

 

Γηώξγνο Υξηζηνθόξνπ  

Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο θαη Πηζηνπνίεζεο "Ο Οηθνδόκνο" 

 

 

 

Λεπθσζία, 04 Ιαλνπαξίνπ 2019 

 


