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BUILD UP Skills We-Qualify: The We-Qualify project will utilize the findings of the national roadmap (Build up skills
I) and will facilitate the target of reducing the skills gap between the current situation and the skills needs for 2020,
by developing a training and/or qualification scheme for blue-collar workers/installers, which will focus on the
most critical skills identified in the roadmap. The critical skills selected to be included in WE-Qualify based on the
roadmap developed under CY-Pillar I, are:


Skill 1: Placement of thermal insulation
o
o



Skill 2: Installation of thermopanes and exterior sunshades
o
o



Skill 1.1: Placement of conventional insulation/thermal insulation plaster
Skill 1.2: Placement of external insulation

Skill 2.1: Installation of high energy efficient thermopanes
Skill 2.2: Installation of exterior sunshades

Skill 3: Installation and maintenance of Biomass heating systems

These critical fields were selected based on the existing structure of the building industry, the limited
qualification of the installers and the limited available training programmes and material. Although skills 1
and 2 are categorised as high and medium priority, they are not regulated by either any national legislation
or Standards of Vocational Qualifications (SVQ) thus, it is considered very important to be included in the
WE-Qualify. Moreover, although skill 3 is to be regulated by legislation N210((I)/2012) and is planned to
be included in further RES legislations there is a currently a severe lack of experience for the installation of
the systems, thus resulting to low efficiency and not sound practices.
The outcomes of WE-Qualify are expected to provide the key components for the upgrading of existing or
drafting of new SVQs to be included in the future National Qualification Framework (NQF), an appropriate
training methodology and a transparent and clearly defined qualification route. The ambition is to configure
a competent workforce specialized on the Energy Performance of Buildings according to European criteria
and standards, to encourage a greater number of blue-collar workers to advance their professional skills
and knowledge and to help achieve the target for the construction of near zero energy buildings by 2020.
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1.

Εισαγωγή

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Build Up Skills» εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe) και συγχρηματοδοτείται από
τον ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία
(Executive Agency for Competitiveness and Innovation, EACI).
Η πρωτοβουλία «Build Up Skills» 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 ενεργειακής
απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε κτήρια.
Απώτερος στόχος είναι τα άτομα αυτά να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες
και νοοτροπία ώστε να καταστήσουν τόσο τον τομέα των Κατασκευών όσο και τους άλλους
συναφείς τομείς ικανούς να ανταποκριθούν στις σχετικές στοχεύσεις της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», όπως είναι τα κτήρια με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.
Αντικείμενο της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας (Pillar I – National qualifications platforms
and roadmaps) αποτελούσε η εκπόνηση ενός Εθνικού Οδικού Χάρτη (roadmap) με χρονικό
ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020 που περιλαμβάνει όλες τις κύριες ενέργειες και δράσεις που
απαιτούνται για εντοπισμό και προώθηση της απαραίτητης επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης των εργαζομένων στις Κατασκευές και σε συναφείς τομείς. Ο Οδικός Χάρτης, που
στηρίζεται στα αποτελέσματα και συμπεράσματα της έκθεσης «Ανάλυση της υφιστάμενης
κατάστασης» αποτελούσε το πρώτο παραδοτέο της πρώτης φάσης του έργου και
ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2013.
Αντικείμενο της δεύτερης φάσης της πρωτοβουλίας (Pillar II – Qualification and training
schemes) αποτελεί η εισαγωγή νέων ή η αναβάθμιση υφιστάμενων σχεδίων πιστοποίησης
και κατάρτισης για τεχνίτες στις Κατασκευές και σε συναφείς τομείς που να στηρίζονται στις
εισηγήσεις και δράσεις προτεραιότητας που έχουν τεθεί στον Οδικό Χάρτη.
Στόχος της εθνικής κοινοπραξίας που συστάθηκε για εφαρμογή της δεύτερης φάσης είναι ο
ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και
πιστοποίησης για την τοποθέτηση συμβατικής θερμομόνωσης/θερμοσουβά και
συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, την τοποθέτηση κουφωμάτων και συστημάτων
ηλιοπροστασίας και την εγκατάσταση και συντήρηση λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας.
Αντικείμενο της έκθεσης
Η έκθεση αυτή αποτελεί παραδοτέο του έργου WE-Qualify και στηρίζεται στα αποτελέσματα
των εργασιών και δραστηριοτήτων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου και είναι
διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο κοινό.
Όπως διαπιστώθηκε από την πρώτη φάση εφαρμογής της πρωτοβουλίας Build Up Skills στην
Κύπρο1, για την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων μέχρι το 2020 υπάρχουν

1

www.buildupskills.org.cy
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συγκεκριμένες ανάγκες σε, καταρτισμένους σε κρίσιμες δεξιότητες, τεχνίτες στον τομέα των
Κατασκευών.
Η εθνική κοινοπραξία υλοποίησης της δεύτερης φάσης της πρωτοβουλίας Build Up Skills
επέλεξε 2 δεξιότητες οι οποίες κρίνονται ως ψηλής προτεραιότητας (τοποθέτηση
θερμομόνωσης και κουφωμάτων) καθώς και μια μέσης προτεραιότητας λόγω της μη ύπαρξης
υφιστάμενων διαδρομών εκπαίδευσης και κατάρτισης (εγκατάσταση συστημάτων βιομάζας)
με στόχο τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων
κατάρτισης και πιστοποίησης.
Απώτερος στόχο του έργου αποτελεί η ελεύθερη υιοθέτηση και χρήση του εκπαιδευτικού
υλικού το οποίο έχει συγγραφεί μετά από εκτεταμένη ανάλυση και επισκόπηση της διεθνούς
βιβλιογραφίας και αντίστοιχων προγραμμάτων και συστημάτων κατάρτισης και
πιστοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες πρακτικές στον τομέα των Κατασκευών.
Η παρούσα έκθεση έχει ως στόχο την ετοιμασία ενός Οδικού Χάρτη που θα περιλαμβάνει
όλες τις κύριες ενέργειες και δράσεις που απαιτούνται για προώθηση της χρήσης του
πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού, από συντελεστές κατάρτισης και από το εκπαιδευτικό
σύστημα της Κύπρου, καθώς και την αναπαραγωγή των προγραμμάτων κατάρτισης και της
πιστοποίησης των καταρτιζομένων για κάλυψη των εκτιμώμενων αναγκών μέχρι το 2020.
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2.

Υφιστάμενη κατάσταση

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τον
τομέα των Κατασκευών και τις ανάγκες σε δεξιότητες για επίτευξη των εθνικών ενεργειακών
στόχων μέχρι το 2020. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι εθνικοί στόχοι για το 2020 σχετικά
με την ενέργεια και τα κτήρια, οι ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες σε δεξιότητες για
καταρτισμένους τεχνίτες στον τομέα των Κατασκευών καθώς και τα κύρια εμπόδια και
δυσκολίες για την επίτευξη των στόχων.

2.1.

Εθνικοί στόχοι για το 2020 σχετικά με την ενέργεια και τα κτήρια

Σύμφωνα με το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει τις πολιτικές
της κυβέρνησης για την επίτευξη των ποσοτικοποιημένων εθνικών στόχων στο πλαίσιο της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η ενεργειακή απόδοση αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την
Κύπρο, καθώς μέχρι σήμερα, για την παραγωγή ενέργειας στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά
στις εισαγωγές πετρελαιοειδών2. Ο τομέας των ΑΠΕ αναμένεται επίσης να συμβάλει στη
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου καθώς και στην εδραίωση της ασφάλειας του
ενεργειακού εφοδιασμού της Κύπρου.
Για την επίτευξη των πολιτικών αυτών, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει θέσει
ποσοτικοποιημένους εθνικούς στόχους οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τους δεσμευτικούς
στόχους που τέθηκαν στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι εθνικοί στόχοι είναι:


Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 14,3% σε σχέση με την προβλεπόμενη κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας για το 2020.



Συνεισφορά των ΑΠΕ κατά 13% στην τελική χρήση ενέργειας μέχρι το 2020.



Μείωση μέχρι το 2020 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 21% για τις
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής
Αερίων του Θερμοκηπίου και κατά 5% για τους τομείς που δεν περιλαμβάνονται σε
σχέση με το 2005.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, έχει προγραμματιστεί για την περίοδο μέχρι το 2020 η
υλοποίηση αλληλοσυμπληρούμενων μέτρων και πολιτικών τα οποία σχετίζονται άμεσα με
τον τομέα των Κατασκευών και που παρουσιάζονται συνοπτικά στο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό
Πρόγραμμα.

2.2.

Ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες σε δεξιότητες για καταρτισμένους
τεχνίτες στον τομέα των Κατασκευών

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας Build Up Skills στην Κύπρο έχουν

εκτιμηθεί οι αναγκαίες ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες σε δεξιότητες για καταρτισμένους
τεχνίτες στον τομέα των Κατασκευών που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση των
σχετικών εθνικών στόχων του 2020 για την ενέργεια και τα κτήρια, οι οποίες παρουσιάζονται
στον Πίνακα 1.
2

95,9% το 2010 στην πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας.
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Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι δεξιότητες ταξινομημένες κατά σειρά προτεραιότητας, οι
αριθμητικές ανάγκες σε καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό που απαιτείται μέχρι το 2020 ανά
δεξιότητα, ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
που γίνεται εισήγηση να εφαρμοστούν και ο αντίστοιχος αριθμός συμμετοχών ανά
πρόγραμμα καθώς και το πλαίσιο πιστοποίησης και νομοθετικής ρύθμισης των δεξιοτήτων.

Μικρής προτεραιότητας

Μέσης προτεραιότητας

Ψηλής προτεραιότητας

Πίνακας 1
Ανάγκες σε δεξιότητες για καταρτισμένους τεχνίτες στον τομέα των Κατασκευών

Δεξιότητα

Ανάγκες σε
άτομα το
2020

Προτεινόμενος
αριθμός
προγραμμάτων

Αριθμός
συμμετοχών
ανά
πρόγραμμα

Πιστοποίηση

Νομοθεσία

Εγκατάσταση και συντήρηση
φωτοβολταϊκών συστημάτων

225

12

15

Δεν υπάρχει

Υπό εξέλιξη

Δεν υπάρχει

1.151

50

15

Καλύπτεται
μερικώς από
ΠΕΠ3 για
Οικοδομική

Τοποθέτηση συστήματος
εξωτερικής θερμομόνωσης

288

10

15

Δεν υπάρχει

Δεν υπάρχει

Τοποθέτηση κουφωμάτων

178

8

15

Δεν υπάρχει

Δεν υπάρχει

Εγκατάσταση και συντήρηση
συστημάτων βιομάζας

75

5

15

Δεν υπάρχει

Κανονισμοί

Κανονισμοί

Τοποθέτηση συμβατικής
θερμομόνωσης / θερμοσουβά

Εγκατάσταση και συντήρηση
αντλιών θερμότητας και
γεωθερμικών μικρού βάθους

105

7

15

Καλύπτεται
μερικώς από
ΠΕΠ για
Συστήματα
κεντρικών
θερμάνσεων

Εγκατάσταση και συντήρηση
ηλιοθερμικών συστημάτων
για θέρμανση χώρου και
κλιματισμό

50

3

15

Δεν υπάρχει

Κανονισμοί

Τοποθέτηση συστημάτων
ηλιοπροστασίας

105

6

15

Δεν υπάρχει

Δεν υπάρχει

Κανονισμοί

Δεν υπάρχει

Εγκατάσταση και συντήρηση
συστημάτων μηχανικού
εξαερισμού

149

8

15

ΠΕΠ για
Συστήματα
ψύξης και
κλιματισμού

Εγκατάσταση και συντήρηση
αυτοματισμών και
ηλεκτρονικών συστημάτων

257

10

15

Δεν υπάρχει

3

Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν
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Χαμηλής προτεραιότητας

Δεξιότητα

Ανάγκες σε
άτομα το
2020

Προτεινόμενος
αριθμός
προγραμμάτων

Αριθμός
συμμετοχών
ανά
πρόγραμμα

Εγκατάσταση και συντήρηση
ηλιοθερμικών συστημάτων
για ΖΝΧ

364

-

-

Εγκατάσταση και συντήρηση
κεντρικών ή άλλου είδους
θερμάνσεων

848

-

-

Εγκατάσταση και συντήρηση
συσκευών κλιματισμού ή
ψύξης

743

-

-

Πιστοποίηση
ΠΕΠ για
Υδραυλικά και
Συστήματα
κεντρικών
θερμάνσεων
ΠΕΠ για
Συστήματα
κεντρικών
θερμάνσεων
ΠΕΠ για
Συστήματα
ψύξης και
κλιματισμού

Νομοθεσία

Κανονισμοί

Κανονισμοί

Κανονισμοί

Όπως διαπιστώνεται από την εξέταση του πιο πάνω πίνακα, για τις δεξιότητες στις οποίες
επικεντρώνεται το έργο WE-Qualify δεν υπάρχει ανεπτυγμένο πλαίσιο πιστοποίησης καθώς
η τοποθέτηση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης και κουφωμάτων και η εγκατάσταση
και συντήρηση συστημάτων βιομάζας δεν περιλαμβάνονται σε κάποιο Πρότυπο
Επαγγελματικών
Προσόντων
(ΠΕΠ)
ενώ
η
τοποθέτηση
συμβατικής
θερμομόνωσης/θερμοσουβά καλύπτεται μερικώς από το ΠΕΠ για την Οικοδομική. Επιπλέον,
νομοθετική ρύθμιση για τις δεξιότητες αυτές υπάρχει μόνο για την εγκατάσταση λεβήτων και
θερμαστρών βιομάζας με τον πρόσφατο κανονισμό Κ.Δ.Π.374/2015 που ρυθμίζει τα
προσόντα των εγκαταστατών και τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο φορέας κατάρτισης και
ο εξεταστικός οργανισμός πιστοποίησης. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι ακόμη δεν έχει εγκριθεί
από την αρμόδια αρχή (Υπηρεσία Ενέργειας) οποιοσδήποτε εξεταστικός οργανισμός.

2.3.

Εμπόδια και δυσκολίες για την επίτευξη των στόχων

Στην έκθεση «Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης» που έχει συγγραφεί κατά την πρώτη
φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας Build Up Skills, έχουν επίσης εντοπιστεί και καταγραφεί
τα εμπόδια και δυσκολίες που δυνατό να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις στην επίτευξη των
εθνικών ενεργειακών στόχων για το 2020 και την αναμενόμενη συνεισφορά του τομέα των
Κατασκευών. Τα εμπόδια αυτά ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες που σχετίζονται με το
ευρύτερο θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά του τομέα των
Κατασκευών και την ποσοτική και ποιοτική ικανοποίηση των αναγκών σε δεξιότητες ως
εξής:


Ευρύτερο θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον
 Οικονομική κρίση
 Ανεπαρκής εφαρμογή της πολεοδομικής και οικοδομικής νομοθεσίας
 Αδυναμίες των πολιτικών για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και
εξοικονόμησης ενέργειας
 Μικρό μέγεθος αγοράς για συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ

8

Contract N°: I EE/12/BWI/355/ SI 2.659664


Χαρακτηριστικά του τομέα των Κατασκευών
 Κατακερματισμός του τομέα των Κατασκευών
 Μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτουμένων στον τομέα
 Μεγάλος αριθμός απασχολουμένων κοινοτικών και υπηκόων τρίτων χώρων



Ποσοτική και ποιοτική ικανοποίηση των αναγκών σε δεξιότητες
 Χαμηλό ποσοστό εγγραφών στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση
 Ελλείψεις στις υποδομές τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και τους εκπαιδευτές
 Απουσία πλαισίου ρύθμισης και πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων

Οι δράσεις και ενέργειες που απαιτούνται για αντιμετώπιση των εμποδίων και δυσκολιών
που αναφέρονται πιο πάνω έχουν συμπεριληφθεί σε ειδική έκθεση που έχει συγγραφεί κατά
την υλοποίηση της πρώτης φάσης υλοποίησης της πρωτοβουλίας Build Up Skills στην Κύπρο
και που είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά4.
Ο παρών Οδικός Χάρτης που εστιάζει στις δεξιότητες στις οποίες επικεντρώνεται το έργο WEQualify περιλαμβάνει εισηγήσεις και δράσεις που αποσκοπούν στην υιοθέτηση του
πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού από συντελεστές κατάρτισης και το εκπαιδευτικό σύστημα
της Κύπρου καθώς και την αναπαραγωγή των προγραμμάτων κατάρτισης και της
πιστοποίησης των καταρτιζομένων.
Οι εισηγήσεις και δράσεις έχουν ταξινομηθεί σε δύο κύριους άξονες που καλύπτουν τις
ακόλουθες θεματικές ενότητες:

4



Εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση των τεχνιτών (Κεφάλαιο 3).



Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αρμοδίων φορέων, των εργοδοτών, των
συντεχνιών και επαγγελματικών οργανώσεων καθώς και του κοινού γενικότερα
(Κεφάλαιο 4).

www.buildupskills.org.cy
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3.

Εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η δυνατότητα παροχής των δεξιοτήτων που σχετίζονται με το
έργο WE-Qualify από το υφιστάμενο σύστημα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης ενώ επιπρόσθετα εντοπίζονται οι υπεύθυνοι φορείς
πιστοποίησης και τα διαθέσιμα αντίστοιχα επαγγελματικά πρότυπα για τις δεξιότητες αυτές.
Ακολούθως, διατυπώνονται συγκεκριμένες εισηγήσεις οι οποίες αποσκοπούν στην
υλοποίηση των καταγεγραμμένων εθνικών στόχων για την ενέργεια στα κτήρια.
Για σκοπούς χρηστικής οπτικής παρουσίασης έχει σχεδιαστεί σχετικό διάγραμμα το οποίο
απεικονίζει την υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο αναφορικά με τη ρύθμιση των
επαγγελματικών προσόντων των απασχολουμένων στην κατασκευή και συντήρηση κτηρίων.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το σύνολο των επαγγελμάτων που έχουν άμεση σχέση με την
κατασκευή και συντήρηση κτηρίων στην Κύπρο κατά στάδιο υλοποίησης, επίπεδο
εκπαίδευσης και ρύθμισης (νομοθετική, εθελοντική) του επαγγέλματος. Το διάγραμμα
επισυνάπτεται σε μεγαλύτερη ανάλυση στο Παράρτημα 1.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Επιθεωρητής Ανελκυστήρων

Ενεργειακός Ελεγκτής

Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας

Επιθεωρητής συστημάτων Θέρμανσης

Τεχνικός Συντήρησης και Ενεργειακής
(EQF5)
Αναβάθμισης Κτιρίων

(EQF6)
Διεύθυνση/Εποπτεία Έργου

(EQF3 & 4)
Εγκαταστάτης Θερμομόνωσης

Εγκαταστάτης συστημάτων ΑΠΕ

(EQF5)

Εγκαταστάτης συστημάτων Σκίασης

(EQF4)

Τεχνικός Οικιακών Αυτοματισμών

Χειριστής Εκσκαφέα

(EQF4)

Συστήματα Ψύξης και Κλιματισμού

(EQF4)

(EQF4)

(EQF4)

Εγκατάσταση – Συντήρηση Ανελκυστήρων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Χρωματισμοί-Διακοσμητικά
Επιχρίσματα
Συστήματα Υγρομονώσεων

(EQF4)
Τοποθέτηση Υαλοπινάκων

Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων

(EQF4)
Ξυλουργικά

Ξηρά Δόμηση
(EQF4)
Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα
(EQF4 & 5)
Οπλισμού Σκυροδέματος
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
(EQF3 & 4)

(EQF4)

(EQF4)

Υδραυλικά

(EQF 4 & 5)

Υπερυψωμένα Δάπεδα

(EQF3, 4 & 5)
Οικοδομικά

Κατασκευή καλουπιών

Εργολάβος - Εργολήπτης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Επιθεωρητής συστημάτων Κλιματισμού

Αρχιτέκτονας

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικευμένος
Εμπειρογνώμονας

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

EQF5

ΜΙΕΕΚ

EQF6

Μηχανολόγος Μηχανικός

EQF7

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

EQF8

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΤΥΠΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Ρύθμιση επαγγελματικών προσόντων:
Δια Νόμων και Κανονισμών (Υποχρεωτικοί)
Εθελοντικό ΠΕΠ
Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ)

Εθελοντικοί Κανονισμοί
Δεν διέπονται από κάποια Νομοθετική ρύθμιση

Όπως διαπιστώνεται, για την πλειοψηφία των τεχνικών επαγγελμάτων που σχετίζονται
κυρίως με την κατασκευή κτηρίων δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που να καθορίζει τα
απαιτούμενα προσόντα. Σημειώνεται, ωστόσο ότι είναι διαθέσιμο σχεδόν για όλα τα τεχνικά
επαγγέλματα το αντίστοιχο Πρότυπο Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) του Συστήματος
Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) το οποίο όμως παραμένει σε εθελοντική βάση.
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το πλαίσιο εκπαίδευσης, κατάρτισης και
πιστοποίησης για τις δεξιότητες που επικεντρώνεται το έργο WE-Qualify.
3.1. Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων βιομάζας
Όπως διαπιστώνεται από την εξέταση του συστήματος αρχικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης, η δεξιότητα αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στα αναλυτικά προγράμματα των
Τεχνικών Σχολών και του Συστήματος Μαθητείας. Επιπρόσθετα, δεν αποτελεί μέρος των
προγραμμάτων σπουδών των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ).
Όσον αφορά τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, εκτιμάται ότι ο περιορισμένος
αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης για την εγκατάσταση συστημάτων βιομάζας που έχουν
εφαρμοστεί στο πλαίσιο των σχεδίων κατάρτισης της ΑνΑΔ και που απευθύνονταν σε
επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου δεν καλύπτουν επαρκώς τις αναμενόμενες ανάγκες σε
τεχνικό προσωπικό μέχρι το 2020.
Σχετικά με την πιστοποίηση των εγκαταστατών συστημάτων βιομάζας, διαπιστώνεται ότι δεν
υπάρχει επαγγελματικό πρότυπο που να καλύπτει τη συγκεκριμένη δεξιότητα. Ωστόσο, για
σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ, η Υπηρεσία Ενέργειας έχει εκδώσει
κανονισμούς (ΚΔΠ 374/2015) με τους οποίους ρυθμίζει τα προσόντα των εγκαταστατών
μικρής κλίμακας συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτήρια, που
συμπεριλαμβάνει ανάμεσα τους και τα συστήματα βιομάζας, καθώς και τα κριτήρια που
πρέπει να πληροί ο φορέας κατάρτισης και ο εξεταστικός οργανισμός πιστοποίησης. Μέχρι
στιγμής έχει εγκριθεί μόνο ένας φορέας κατάρτισης για εγκαταστάτες λεβήτων και
θερμαστρών βιομάζας που είναι το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, συντονιστής της
κοινοπραξίας WE-Qualify, ενώ δεν υπάρχει ακόμα εγκριμένος εξεταστικός οργανισμός.


Εισηγήσεις

Γίνεται εισήγηση όπως για την κάλυψη των εκτιμώμενων αναγκών σε καταρτισμένο
προσωπικό για εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων βιομάζας μέχρι το 2020,
προωθηθεί η εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης που έχει σχεδιαστεί από την
κοινοπραξία WE-Qualify για τη συγκεκριμένη δεξιότητα, από συντελεστές κατάρτισης στους
οποίους θα δοθεί το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου.
Σημειώνεται ότι απαιτείται έγκριση τους ως εξουσιοδοτημένοι φορείς κατάρτισης από την
Υπηρεσία Ενέργειας για σκοπούς εκπλήρωσης των κριτηρίων που απαιτούνται για εγγραφή
των υποψήφιων ατόμων στο σχετικό μητρώο εγκαταστατών.
Παράλληλα, για κάλυψη των μακροπρόθεσμων αναγκών μετά το 2020 απαιτείται όπως
εξεταστεί η δυνατότητα εισαγωγής του συγκεκριμένου θέματος στα αναλυτικά προγράμματα
του συστήματος αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης για Υδραυλικούς και συγκεκριμένα
στις Τεχνικές Σχολές ή και ενδεχόμενης προσθήκης του ως πρόγραμμα σπουδών στα ΜΙΕΕΚ.
Με την επιλογή αυτή, ένα σημαντικό μέρος των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων
αναγκών καλύπτεται από το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης και παρέχει τη χρονική
ευχέρεια στο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αναπροσαρμογή και εμπλουτισμό
των αναλυτικών προγραμμάτων που απαιτεί μια πιο μακροχρόνια διαδικασία.
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Κρίνεται επίσης σκόπιμο όπως εξεταστεί η δυνατότητα ετοιμασίας επαγγελματικού
προτύπου στο Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) της ΑνΑΔ που να καλύπτει την
εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων βιομάζας ή αναβάθμισης υφιστάμενου
προτύπου, όπως τα Υδραυλικά, με την προσθήκη της δεξιότητας αυτής με τη μορφή
πρόσθετου τομέα εργασίας. Το πρότυπο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, με τη
σύμφωνο γνώμη της Αρμόδιας αρχής (Υπηρεσία Ενέργειας), ως αντίστοιχη πιστοποίηση
εγκαταστάτη προσφέροντας έτσι πρόσθετα πλεονεκτήματα στον κάτοχο του.
3.2.

Τοποθέτηση συμβατικής θερμομόνωσης/θερμοσουβά και συστήματος εξωτερικής
θερμομόνωσης

Από την εξέταση του συστήματος αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαπιστώνεται ότι η
δεξιότητα συμπεριλαμβάνεται στα νέα αναλυτικά προγράμματα του κλάδου Δομικών έργων
και Κατασκευών των Τεχνικών Σχολών και του Συστήματος Μαθητείας που τέθηκαν σε
εφαρμογή την περίοδο 2016-2017. Συγκεκριμένα, το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο
θεωρητική εκπαίδευση στη χρήση υλικών θερμομόνωσης όσο και πρακτική εφαρμογή
θερμομόνωσης/θερμοσουβά σε τοιχοποιία και τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής
θερμομόνωσης, προσφέρεται όμως μόνο στην Α Τεχνική Λευκωσίας κατά την περίοδο 20162017.
Παρομοίως, η δεξιότητα συμπεριλαμβάνεται στα αναλυτικά προγράμματα των ΜΙΕΕΚ και
συγκεκριμένα στην ειδικότητα Συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων με μικρό
όμως αριθμό περιόδων διδασκαλίας (2 περίοδοι θεωρητικού μαθήματος και 6
εργαστηριακού μαθήματος). Σημειώνεται ωστόσο ότι η ειδικότητα δεν προσφέρεται την
περίοδο 2016-2017 λόγω μικρού ενδιαφέροντος.
Όσον αφορά το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης, διαπιστώνεται ότι έχει υλοποιηθεί
αριθμός προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χρήση θερμομονωτικών υλικών
και τη θερμομόνωση κτηρίων με την πλειοψηφία τους ωστόσο να απευθύνεται σε
επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου και σε μικρότερο βαθμό σε τεχνικά επαγγέλματα των
Κατασκευών.
Σχετικά με την πιστοποίηση των εγκαταστατών θερμομόνωσης, διαπιστώνεται ότι η
τοποθέτηση συμβατικής θερμομόνωσης περιλαμβάνεται στο πρότυπο για την Οικοδομική
(Επίπεδο 2 και 3) με τη χρήση θερμομονωτικών υλικών στο κτίσιμο τοίχου και τη μόνωση
στεγών ενώ δεν γίνεται αναφορά στη χρήση θερμοσουβά ή την τοποθέτηση συστήματος
εξωτερικής θερμομόνωσης.


Εισηγήσεις

Γίνεται εισήγηση όπως για την κάλυψη των εκτιμώμενων αναγκών σε καταρτισμένο
προσωπικό για τοποθέτηση θερμομόνωσης μέχρι το 2020, προωθηθεί η εφαρμογή
σημαντικού αριθμού προγραμμάτων κατάρτισης που να βασίζονται στο πρότυπο πρόγραμμα
που έχει σχεδιαστεί από την κοινοπραξία WE-Qualify για τη συγκεκριμένη δεξιότητα. Η
εφαρμογή των προγραμμάτων μπορεί να γίνει από συντελεστές κατάρτισης στους οποίους
θα δοθεί το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου καθώς και

12

Contract N°: I EE/12/BWI/355/ SI 2.659664

συνέχιση των προγραμμάτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας που διαθέτει τις απαραίτητες
υποδομές.
Κρίνεται επίσης σκόπιμο όπως εξεταστεί η δυνατότητα αναβάθμισης και εμπλουτισμού του
υφιστάμενου προτύπου για την Οικοδομική ώστε να καλύπτει και την τοποθέτηση
θερμοσουβά και των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης καθώς και εξέταση του
ενδεχομένου δημιουργίας νέου αυτόνομου προτύπου για τη δεξιότητα λόγω της
σημαντικότητας της για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και την επίτευξη των
εθνικών ενεργειακών στόχων.
3.3.

Τοποθέτηση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας

Όπως διαπιστώνεται από την εξέταση του συστήματος αρχικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης, η συγκεκριμένη δεξιότητα συμπεριλαμβάνεται μερικώς στα αναλυτικά
προγράμματα των Τεχνικών Σχολών και του Συστήματος Μαθητείας. Συγκεκριμένα, η
κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων από αλουμίνιο περιλαμβάνεται στο αναλυτικό
πρόγραμμα της ειδικότητας των Συγκολλήσεων και μεταλλικών κατασκευών χωρίς ωστόσο
να γίνεται εξειδίκευση στην ορθή εφαρμογή τους ενώ δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση
συστημάτων ηλιοπροστασίας. Η δεξιότητα δεν αποτελεί επίσης ούτε μέρος των
προγραμμάτων σπουδών των ΜΙΕΕΚ.
Όσον αφορά το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης, διαπιστώνεται ότι έχει υλοποιηθεί
αριθμός προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για την Κατασκευή αλουμινίων όπως
και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης για Οικοδόμους χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνουν
την ορθή τοποθέτηση κουφωμάτων και την τοποθέτηση συστημάτων ηλιοπροστασίας.
Σχετικά με την πιστοποίηση για την τοποθέτηση κουφωμάτων, διαπιστώνεται ότι δεν
υπάρχει επαγγελματικό πρότυπο που να καλύπτει τη δεξιότητα αυτή καθώς το πρότυπο για
την Οικοδομική δεν καλύπτει την τοποθέτηση κουφωμάτων, η συγγραφή και ετοιμασία του
επαγγελματικού προτύπου για την Κατασκευή και εφαρμογή αλουμινίων αναμένεται να
ξεκινήσει το 2017 ενώ το πρότυπο για την Τοποθέτηση υαλοπινάκων περιλαμβάνει μόνο την
τοποθέτηση υαλοπινάκων σε κουφώματα.


Εισηγήσεις

Από την υλοποίηση του έργου WE-Qualify, διαπιστώθηκε ότι το ενδιαφέρον για συμμετοχή
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν μειωμένο με αποτέλεσμα να γίνει μόνο μια εφαρμογή
του. Γίνεται εισήγηση όπως για την κάλυψη των εκτιμώμενων αναγκών σε καταρτισμένο
προσωπικό για ορθή τοποθέτηση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας μέχρι το
2020, προωθηθεί αρχικά η εφαρμογή μικρού αριθμού προγραμμάτων κατάρτισης που να
βασίζονται στο πρότυπο πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί από την κοινοπραξία WE-Qualify
για τη συγκεκριμένη δεξιότητα. Η εφαρμογή των προγραμμάτων μπορεί να γίνει από το
Κέντρο Παραγωγικότητας που διαθέτει ήδη τις απαραίτητες υποδομές. Αν διαπιστωθεί
αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή, τότε προτείνεται η εφαρμογή των προγραμμάτων και
από τρίτους συντελεστές κατάρτισης στους οποίους θα δοθεί το εκπαιδευτικό υλικό που έχει
αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου.
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Παράλληλα, για κάλυψη των μακροπρόθεσμων αναγκών μετά το 2020 απαιτείται όπως
εξεταστεί η δυνατότητα αναβάθμισης και εμπλουτισμού του αναλυτικού προγράμματος των
Συγκολλήσεων και μεταλλικών κατασκευών στις Τεχνικές Σχολές και στο Σύστημα Μαθητείας
ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη εξειδίκευση στην τοποθέτηση κουφωμάτων και προσθήκη
της δεξιότητας για τοποθέτηση συστημάτων ηλιοπροστασίας.
Κρίνεται σκόπιμο όπως εξεταστεί η δυνατότητα αναβάθμισης και εμπλουτισμού του
υφιστάμενου προτύπου για την Οικοδομική ώστε να καλύπτει και την τοποθέτηση
κουφωμάτων καθώς και η τροχοδρόμηση της διαδικασίας για σύντομη ετοιμασία του
προτύπου για την Κατασκευή και εφαρμογή αλουμινίων που να καλύπτει τη συγκεκριμένη
δεξιότητα.

4.

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διάχυση αποτελεσμάτων

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του Οδικού Χάρτη αποτελεί η διάχυση των
αποτελεσμάτων του έργου WE-Qualify με πρωταρχική έμφαση στην υιοθέτηση των
προγραμμάτων κατάρτισης από φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος της δράσης
αυτής είναι η ενεργοποίηση των αρμοδίων φορέων και των κοινωνικών εταίρων ώστε, στη
σφαίρα αρμοδιοτήτων τους, να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Οδικού Χάρτη, η
ενημέρωση των οργανισμών, επιχειρήσεων και των επαγγελματικών συνδέσμων που
δραστηριοποιούνται στον τομέα, η δραστηριοποίηση των ιδρυμάτων κατάρτισης και των
συμβούλων επιχειρήσεων για να προωθήσουν δράσεις ανάπτυξης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα σχετικά με την ενέργεια και τα κτήρια και τέλος η
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

4.1.

Συνάξεις με κυβερνητικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους

Προτείνεται όπως προγραμματιστούν και πραγματοποιηθούν συνάξεις με αρμόδιους
κυβερνητικούς και άλλους φορείς και με κοινωνικούς εταίρους για την παρουσίαση των
ευρημάτων του έργου. Σκοπός είναι η δημιουργική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ώστε
οι φορείς αυτοί να δραστηριοποιηθούν μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για να
προωθηθεί η ιδέα αναβάθμισης των δεξιοτήτων του τεχνικού εργατικού δυναμικού στις
Κατασκευές στο σύνολο τους όπως η ενθάρρυνση εγκατάστασης εξοπλισμού και
συστημάτων τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης και ΑΠΕ κατά τον προγραμματισμό, σχεδιασμό,
κατασκευή και ανακαίνιση βιομηχανικών και οικιστικών περιοχών ή άλλων αναπτύξεων.
Ενδεικτικός κατάλογος των φορέων αυτών είναι:


Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων



Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού



Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού



Υπουργείο Εσωτερικών



Τμήμα Πολεοδομίας



Τμήμα Δημοσίων Έργων

14

Contract N°: I EE/12/BWI/355/ SI 2.659664


Ένωση Δήμων



Εργοδοτικές οργανώσεις και σύνδεσμοι



Συντεχνιακές οργανώσεις

4.2.

Σύναξη με οργανισμούς και επιχειρήσεις του τομέα των Κατασκευών

Προτείνεται όπως προγραμματιστεί και πραγματοποιηθεί σύναξη με οργανισμούς και
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Κατασκευών για την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων του έργου με ιδιαίτερη έμφαση στο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό
που έχει συγγραφεί και τη νομοθετική ρύθμιση των προσόντων των εγκαταστατών τεχνικών
συστημάτων και μικρής κλίμακας ΑΠΕ σε κτήρια. Σκοπός είναι η ενημέρωση των οργανισμών
και επιχειρήσεων για την αναγκαιότητα κατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των
απασχολουμένων τους ώστε να είναι προετοιμασμένες τόσο για την κατασκευή νέων
κτηρίων όσο και για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων που να πληρούν τις
απαιτήσεις για σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση μέχρι το 2020.

4.3.

Σύναξη με επαγγελματικούς συνδέσμους του τομέα των Κατασκευών

Προτείνεται όπως προγραμματιστεί και πραγματοποιηθεί σύναξη με επαγγελματικούς
συνδέσμους που σχετίζονται με τον τομέα των Κατασκευών, όπως ΕΤΕΚ, Σύνδεσμος
Μηχανολόγων Μηχανικών και Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, για την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου. Σκοπός είναι η ενημέρωση τους για την
αναγκαιότητα κατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των τεχνιτών στις Κατασκευές
αλλά και του επιστημονικού προσωπικού, όπως οι αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί,
ώστε να είναι προετοιμασμένοι τόσο για την κατασκευή νέων κτηρίων όσο και για την
ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων που να πληρούν τις απαιτήσεις για σχεδόν
μηδενική ενεργειακή κατανάλωση μέχρι το 2020. Επιπρόσθετα, μέσω της επαγγελματικής
ιδιότητας τους θα μπορούν να πληροφορούν τους πελάτες τους σχετικά με τα οφέλη της
χρήσης συστημάτων ενεργειακής απόδοσης ή και ΑΠΕ, συμβάλλοντας έτσι θετικά προς την
επίτευξη των στόχων.

4.4.

Σύναξη με ιδρύματα κατάρτισης και συμβούλους επιχειρήσεων

Προτείνεται όπως προγραμματιστεί και πραγματοποιηθεί σύναξη με τα ιδρύματα και
οργανισμούς κατάρτισης και συμβούλους επιχειρήσεων για την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του έργου με ιδιαίτερη έμφαση στο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό που
έχει συγγραφεί. Σκοπός είναι η υιοθέτηση του εκπαιδευτικού υλικού και ο
προγραμματισμός και υλοποίηση επαναληπτικών προγραμμάτων κατάρτισης για τις
δεξιότητες που επικεντρώνεται το έργο WE-Qualify καθώς και η ευαισθητοποίηση και
ενεργοποίηση τους στην προσπάθεια απόκτησης των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων
από τους τεχνίτες στις Κατασκευές για να συμβάλουν στην επίτευξη των εθνικών
ενεργειακών στόχων για το 2020.
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4.5.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού

Προτείνεται όπως προγραμματιστούν και πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ημερίδες για το
κοινό με την συμμετοχή άλλων αρμοδίων φορέων και οργανισμών, όπου θα παρουσιαστούν
τα ευρήματα του έργου, οι εθνικοί στόχοι και υποχρεώσεις μέχρι το 2020, όπως είναι τα
κτήρια με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση, και θα επισημανθούν τα
πλεονεκτήματα και οφέλη από τη χρήση συστημάτων ενεργειακής απόδοσης και ΑΠΕ στα
κτήρια. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για την αναγκαιότητα
αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και των πλεονεκτημάτων από την
ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων.
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5.

Συμπεράσματα

Ο Οδικός Χάρτης εστιάζει στις δεξιότητες που επικεντρώνεται το έργο WE-Qualify και έχει ως
στόχο την αναγνώριση, ανάλυση και προώθηση όλων των κύριων ενεργειών και δράσεων
που απαιτούνται για προώθηση της χρήσης του πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού που έχει
αναπτυχθεί από συντελεστές κατάρτισης καθώς και από το εκπαιδευτικό σύστημα της
Κύπρου και την αναπαραγωγή των προγραμμάτων κατάρτισης και της πιστοποίησης των
καταρτιζομένων για κάλυψη των εκτιμώμενων αναγκών μέχρι το 2020.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση που διενεργήθηκε στο σύστημα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και το πλαίσιο πιστοποίησης προσόντων, οι δεξιότητες στις
οποίες επικεντρώνεται το έργο καλύπτονται εν μέρει από το σύστημα επαγγελματικής
εκπαίδευσης καθώς περιλαμβάνουν την τοποθέτηση θερμομόνωσης και κουφωμάτων χωρίς
όμως να γίνεται εξειδίκευση των σπουδαστών ενώ δεν καλύπτεται η εγκατάσταση και
συντήρηση λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας.
Αντίστοιχα, το υφιστάμενο πλαίσιο πιστοποίησης προσόντων καλύπτει μερικώς τις 3
δεξιότητες καθώς το ΠΕΠ για την Οικοδομική περιλαμβάνει μόνο μέρος της δεξιότητας για
την τοποθέτηση θερμομόνωσης, δεν έχει συγγραφεί ακόμη το ΠΕΠ για την Κατασκευή και
εφαρμογή αλουμινίων ενώ νομοθετικά ρυθμισμένο είναι μόνο το επάγγελμα του
εγκαταστάτη λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας με πρόσφατο κανονισμό της Υπηρεσίας
Ενέργειας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, έχουν διαμορφωθεί εισηγήσεις και δράσεις στη βάση δύο
κύριων αξόνων δραστηριοποίησης που αποσκοπούν στην προώθηση της χρήσης του
πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί και γενικά στην αναβάθμιση των
δεξιοτήτων των τεχνιτών στον τομέα των Κατασκευών. Οι άξονες δραστηριοποίησης
εστιάζουν στην εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση των τεχνιτών καθώς και την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αρμοδίων φορέων, των εργοδοτών, των συντεχνιών
και επαγγελματικών οργανώσεων καθώς και του κοινού γενικότερα.
Επισημαίνεται ωστόσο ότι για την υιοθέτηση του πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού από
συντελεστές κατάρτισης απαιτείται η ποσοτική και ποιοτική επάρκεια των υποδομών και του
υλικοτεχνικού εξοπλισμού τους καθώς και των εκπαιδευτών. Ως εκ τούτου απαιτείται η
αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών ώστε να συμβαδίζουν με τις
τεχνολογικές εξελίξεις και τις κατευθύνσεις της αγοράς καθώς και η αναβάθμιση και ο
εμπλουτισμός των γνώσεων των εκπαιδευτών μέσω κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης.
Τέλος, θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των συντελεστών κατάρτισης στο
Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης (ΑξιοΠιστοΣυν)
της ΑνΑΔ για πιστοποίηση τους ως Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) καθώς και
συμμετοχή των εκπαιδευτών στο ΣΕΠ για πιστοποίηση τους ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής
Κατάρτισης με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και την αναβάθμιση και
συστηματοποίηση της παρεχόμενης κατάρτισης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Ρύθμιση επαγγελματικών προσόντων απασχολουμένων
στην κατασκευή και συντήρηση κτηρίων στην Κύπρο
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
(EQF4)

Ξυλουργικά

(EQF5)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ρύθμιση επαγγελματικών προσόντων:

Δια Νόμων και Κανονισμών (Υποχρεωτικοί)

Εθελοντικό ΠΕΠ
Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ)

Εθελοντικοί Κανονισμοί

Δεν διέπονται από κάποια Νομοθετική ρύθμιση
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(EQF6)

Τεχνικός Συντήρησης και Ενεργειακής
(EQF5)
Αναβάθμισης Κτιρίων

Διεύθυνση/Εποπτεία Έργου

Εγκαταστάτης συστημάτων ΑΠΕ

Εγκαταστάτης Θερμομόνωσης

Εγκαταστάτης συστημάτων Σκίασης

(EQF3 & 4)

(EQF4)
Τεχνικός Οικιακών Αυτοματισμών
Χειριστής Εκσκαφέα

(EQF4)
Συστήματα Ψύξης και Κλιματισμού

(EQF4)

(EQF4)
Χρωματισμοί-Διακοσμητικά
Επιχρίσματα
Συστήματα Υγρομονώσεων

(EQF4)

Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων

(EQF4)

Εγκατάσταση – Συντήρηση Ανελκυστήρων

Τοποθέτηση Υαλοπινάκων

Ξηρά Δόμηση
(EQF4)
Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα
& 5)
(EQF4
Οπλισμού Σκυροδέματος
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
(EQF3 & 4)

(EQF4)
(EQF4)

Υδραυλικά

(EQF 4 & 5)

Υπερυψωμένα Δάπεδα

(EQF3, 4 & 5)

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Επιθεωρητής Ανελκυστήρων

Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας

Ενεργειακός Ελεγκτής

Επιθεωρητής συστημάτων Κλιματισμού

Επιθεωρητής συστημάτων Θέρμανσης

Πολιτικός Μηχανικός

Αρχιτέκτονας

Ειδικευμένος
Εμπειρογνώμονας

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μηχανολόγος Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

EQF6

Κατασκευή καλουπιών

EQF5
ΜΙΕΕΚ

EQF7

Εργολάβος - Εργολήπτης

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

EQF8

Οικοδομικά

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
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