Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης WE-Qualify
Πιστοποίηση επαγγελματιών στους τομείς της Ενέργειας και Κατασκευών
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 22 Ιουνίου 2016 συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που
διοργανώθηκε από την εθνική κοινοπραξία WE-Qualify με θέμα «Πιστοποίηση επαγγελματιών στους
τομείς της Ενέργειας και Κατασκευών στην Κύπρο» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Build
Up Skills και της Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2016 (EUSEW 2016).
To Πρόγραμμα Build Up Skills αποτελεί στρατηγική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», που αποσκοπεί στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και
κατάρτιση των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα στον τομέα των Κατασκευών, καθώς και σε
συναφείς τομείς που αφορούν στην εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτήρια.
Στόχος της δεύτερης φάσης του έργου στην Κύπρο είναι η εισαγωγή νέων ή η αναβάθμιση
υφιστάμενων σχεδίων πιστοποίησης και κατάρτισης για τεχνίτες που βασίζονται στις εισηγήσεις και
δράσεις προτεραιότητας που έχουν τεθεί στον Οδικό Χάρτη που εκπονήθηκε στην πρώτη φάση του
έργου. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή
προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης για την τοποθέτηση συστημάτων θερμομόνωσης, την
τοποθέτηση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας και την εγκατάσταση και συντήρηση
συστημάτων βιομάζας.

Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν φορείς και οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του έργου WE-Qualify καθώς και η υφιστάμενη
κατάσταση και μελλοντική κατεύθυνση του πλαισίου πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων που
σχετίζονται με τον τομέα των Κατασκευών στην Κύπρο.
Από τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι η εκπαίδευση, δια βίου κατάρτιση και η δημιουργία σχημάτων
πιστοποίησης των προσόντων των τεχνιτών αποτελούν εχέγγυα διασφάλισης της ποιότητας στην
κατασκευή και ανακαίνιση κτηρίων και εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη του
στόχου για κτήρια με μηδενική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2020. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν διά
νόμου ρύθμιση επαγγελμάτων πρέπει να γίνεται με προσοχή και να γίνεται εκεί όπου υπάρχει
επιτακτική ανάγκη δημόσιου συμφέροντος. Αναγνωρίστηκε επίσης η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός
κοινού σημείου αναφοράς στην όλη προσπάθεια και η κατά το δυνατόν αξιοποίηση του Συστήματος
Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) της ΑνΑΔ. Συναφώς σημειώθηκε η ανάγκη επικαιροποίησης ή
δημιουργίας νέων Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων τα οποία να ενσωματώνουν τα θέματα της
ενεργειακής απόδοσης στις κατασκευές. Επίσης αναγνωρίστηκε η ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης των
διαδικασιών του ΣΕΠ έτσι ώστε να γίνει πιο εύχρηστο και λιγότερο γραφειοκρατικό. Τέλος διαφάνηκε η
τάση προώθησης προαιρετικών συστημάτων πιστοποίησης προσόντων σε ευρωπαϊκό και εθνικό

επίπεδο και τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να υπάρξει το
κατάλληλο πλαίσιο αναφοράς για την εκπαίδευση και πιστοποίηση τεχνιτών για ενεργειακά αποδοτικά
κτήρια.
Οι παρουσιάσεις της ημερίδας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου WE-Qualify, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cea.org.cy/we_qualify.
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