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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 αυτή
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.
Με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων, όλα τα κράτη μέλη
καλούνται να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, τόσο υφιστάμενων όσο και
νεοανεγειρόμενων. Σημαντική πρόκληση αποτελεί επίσης η πρόνοια που ορίζει ότι ως το 2020
όλα τα νεοανεγειρόμενα κτήρια πρέπει να είναι Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.
Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων αυτών διαδραματίζουν οι δεξιότητες του
ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς των Κατασκευών, καθώς και στην εγκατάσταση συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτήρια.
Σύμφωνα με τον «Οδικό Χάρτη» που αναπτύχθηκε στην πρώτη φάση εφαρμογής της πρωτοβουλίας
«Build Up Skills» στην Κύπρο, εκτιμήθηκε ότι χρειάζεται να αποκτήσουν πράσινες δεξιότητες
τουλάχιστον 4.500 εργαζόμενοι για 13 διαφορετικές δεξιότητες μέχρι το 2020. Η κοινοπραξία
υλοποίησης του έργου WE-Qualify, λαμβάνοντας υπόψη τον «Οδικό Χάρτη» προχωρεί στον
ολοκληρωμένο σχεδιασμό και πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για την τοποθέτηση
συμβατικής θερμομόνωσης / θερμοσουβά και συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, την
τοποθέτηση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας και την εγκατάσταση και συντήρηση
συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας.
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. Το πρώτο βήμα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η
ανάπτυξη κατάλληλου υλικού κατάρτισης, προσδίδοντας ίση βαρύτητα τόσο στη θεωρητική όσο και
στην πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων παράλληλα με την κατάρτιση των εκπαιδευτών.

Στόχοι WE-Qualify
Οι επιμέρους στόχοι του έργου WE-Qualify συνοψίζονται στα εξής:
•

Να θέσει τη βάση για την υιοθέτηση ενός εθνικά αποδεκτού συστήματος παροχής προσόντων,
το οποίο θα καθορίζει υψηλά πρότυπα ποιότητας για την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων.

•

Να αναπτύξει κατάλληλο και εύκολα προσαρμόσιμο υλικό και εργαλεία κατάρτισης που να μπορούν
να παρέχουν αποτελεσματική υποστήριξη στο εργατικό δυναμικό και τους βασικούς φορείς σε εθνικό
επίπεδο.

•

Να ενημερώσει αναφορικά με τις καλές πρακτικές και κύριες παραμέτρους που απαιτούνται για
αποτελεσματικές εγκαταστάσεις σε κτήρια.

•

Να δημιουργήσει μια ομάδα ειδικευμένων καταρτισμένων τεχνιτών, προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες της αγοράς στον τομέα αυτό.

•

Να ενθαρρύνει ένα σημαντικό αριθμό εργαζόμενων να εμπλουτίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες
τους.

•

Να ενημερώσει τις σχετικές με το έργο ομάδες ατόμων (αρχιτέκτονες, μηχανικούς, επιχειρηματίες
ανάπτυξης γης) καθώς και το ευρύ κοινό σχετικά με το συγκεκριμένο σύστημα απόκτησης προσόντων.

Αποτελέσματα
Το σχέδιο δράσης του έργου WΕ-Qualify περιλαμβάνει:
•

Υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης για τις ακόλουθες δεξιότητες:
• Δεξιότητα 1: Εγκατάσταση θερμομόνωσης
• Δεξιότητα 2: Εγκατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας
• Δεξιότητα 3: Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας

•

Ανάπτυξη κατάλληλου υλικού και πρακτικών εργαλείων κατάρτισης για τους τεχνίτες και τους
εκπαιδευτές.

•

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας με όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες.

•

5 πιλοτικά προγράμματα εκπαίδευσης για τεχνίτες (εκπαίδευση 125 ατόμων με στόχο την πιστοποίηση
100 ατόμων).

•

3 πιλοτικά προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτές.

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

Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου

www.cie.org.cy

Επικοινωνία
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