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Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών

WE-Qualify «Βελτίωση δεξιοτήτων και
προσόντων τεχνητών που σχετίζονται με
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων»
Τελική Ημερίδα Αποτίμησης Έργου
Παναγιώτης Καστανιάς
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΑναΔ, Λευκωσία

Το έργο WE-qualify
 Αριθμός συνεργαζόμενων φορέων: 6 (όλοι από Κύπρο)
 Επικεφαλής: Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (CEA)
 Διάρκεια: 36 μήνες (Νοέμβριος 2013 – Οκτώβριος 2016)
 Προϋπολογισμός: 268,132 €
 Συγχρηματοδότηση: 200,197€ (74.66% από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μέσω του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την
Ευρώπη» (2007-2013))
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Συνεργαζόμενοι Φορείς
ΑΦ: Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
P2: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Ρ3: Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
Ρ4: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Ρ5: Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Ρ6: Υπηρεσία Ενέργειας
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Ευρωπαϊκή διάκριση (1)
Το έργο WE-Qualify έχει αναδειχθεί στις 3 καλύτερες και επιτυχημένες
υποψηφιότητες ευρωπαϊκών έργων της χρονιάς, που συνεισφέρουν
στην προώθηση καθαρής, ασφαλούς και αποδοτικής ενέργειας στην
Ευρώπη, στην κατηγορία Δημόσιος τομέας.
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Ευρωπαϊκή διάκριση (2)
Η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών βραβείων
για τη Βιώσιμη Ενέργεια πραγματοποιήθηκε
στις Βρυξέλες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2016.
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Η πρωτοβουλία Build up Skills
Η πρωτοβουλία «Build Up Skills», που συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω το προγράμματος
«Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», 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 κτίρια.
Απώτερος στόχος είναι τα άτομα αυτά να αποκτήσουν τις
απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και νοοτροπία ώστε
ανταποκριθούν στις σχετικές στοχεύσεις στην ενότητα
ενέργεια και κτίριο για το 2020.
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Background
Ο κατασκευαστικός τομέας στην Κύπρο είναι ένας
αναπτυσσόμενος τομέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για
την κατανάλωση του 37% της τελικής κατανάλωσης
ενέργειας.
Σε αντίθεση με αυτό το γεγονός και σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της τρέχουσας εθνικής κατάστασης και
του «Χάρτη Πορείας» που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του
έργου Build Up Skills Pillar I (www.buildupskills.org.cy),
παρατηρείται έλλειψη ικανού αριθμού εξειδικευμένου
εργατικού δυναμικού για την εφαρμογή μέτρων
σχετικών με την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών
κτιρίων.
Επιπρόσθετα παρατηρείται και έλλειψη κατάλληλων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση του
εργατικού δυναμικού.
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Build up Skills – Pillar I
Στην Κύπρο, σύμφωνα με τον «Οδικό Χάρτη» που αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο του «Build Up Skills - Πυλώνας Ι», εκτιμήθηκε ότι χρειάζεται
να αποκτήσουν πράσινες δεξιότητες τουλάχιστον 4.500 εργαζόμενοι
για 13 διαφορετικές δεξιότητες έως το 2020!
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Στόχοι WE-qualify
Να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου να αντιμετωπίσει
τις ελλείψεις δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό σε σχέση με την
κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων, αλλά και να
συνεισφέρει στους στόχους για προώθηση των τεχνολογιών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 5 πιλοτικά προγράμματα εκπαίδευσης για τεχνίτες
 3 Δεξιότητες
 εκπαίδευση 125 ατόμων, πιστοποίηση 100 ατόμων
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Δεξιότητες
Εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη των
ακόλουθων δεξιοτήτων:
 Δεξιότητα 1: Εγκατάσταση θερμομόνωσης (3)
 Δεξιότητα 2: Εγκατάσταση κουφωμάτων και εξωτερικών
σκιάστρων (1)
 Δεξιότητα 3: Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας (1)
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Εκπαιδευτικά προγράμματα (Ι)
 Ολοκληρώθηκαν τρία εκπαιδευτικά προγράμματα εγκαταστατών
για την τοποθέτηση συστημάτων θερμομόνωσης:
o 24 ώρες θεωρίας – 9 ώρες πρακτική εξάσκηση
o Αριθμός αιτήσεων: 100
o Συμμετείχαν: 71
o Πιστοποιήθηκαν: 69
 Ολοκληρώθηκε ένα εκπαιδευτικό προγράμματα εγκαταστατών για
την τοποθέτηση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας:
o 24 ώρες θεωρίας – 9 ώρες πρακτική εξάσκηση
o Αριθμός αιτήσεων: 14
o Συμμετείχαν: 7
o Πιστοποιήθηκαν: 7
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Εκπαιδευτικά προγράμματα (ΙΙ)
 Ολοκληρώθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκαταστατών
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας:
o Εγκεκριμένο από το ΥΕΕΒΤ (Κ.Δ.Π. 374/2015)
o Συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών για την
πρακτική εξάσκηση
o 31 ώρες θεωρίας – 9 ώρες πρακτική εξάσκηση
o Αριθμός αιτήσεων: 18
o Επιτυχόντες συμμετέχοντες: 14

12

6

31/10/2016

Συνολική αποτίμηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων-Βαθμός υλοποίησης στόχων
Στόχος

Υλοποίηση

Εκπαίδευση

Πιστοποίηση

Εκπαίδευση

Πιστοποίηση*

125

100

92
(74%)

76*
(76%)

Εγκαθίδρυση Εθνικής
Συμβουλευτικής Ομάδας
Φορέας/Οργανισμός

Αριθμός
ατόμων

Είδος

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

2 άτομα

Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Κύπρου

1 άτομο

Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Intercollege)

1 άτομο

Πανεπιστήμιο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

1 άτομο

Υπουργείο

Υπηρεσία Ενέργειας

1 άτομο

Υπουργείο

Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων
(OEB)

1 άτομο

Ομοσπονδία
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Εκπαιδευτικό υλικό
 Ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και πρακτικών εργαλείων (3)
για τους τεχνικούς και τους εκπαιδευτές παρέχοντας όλες τις απαραίτητες
τεχνικές πληροφορίες για κάθε δεξιότητα
 Δημιουργήθηκαν Οδηγοί για τους Εκπαιδευτές για κάθε δεξιότητα
 Ανάπτυξη εκπαιδευτικής μεθοδολογίας για κάθε δεξιότητα
 Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις και για τις 3 Δεξιότητες
 Διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου (www.cea.org.cy/we_qualify/)
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Αναθεώρηση εκπαιδευτικού
υλικού
 Αναθεώρηση του εκπαιδευτικού υλικού με βάση την
ανατροφοδότηση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων
(δεξιότητες 1 & 2)
 Συνάντηση με εκπροσώπους οργανισμών, με σκοπό την
ανταλλαγή απόψεων για την πιθανή βελτίωση του πρότυπου
εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε για τις 3 δεξιότητες
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Η άποψη των εγκαταστατών
Αποτελέσματα έρευνας
 Διαμορφώθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε στους
εκπαιδευόμενους με το τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος
 65 ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν πλήρως συμπληρωμένα από τους
εγκαταστάτες θερμομόνωσης
 7 ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν πλήρως συμπληρωμένα από τους
εγκαταστάτες κουφωμάτων
 14 ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν πλήρως συμπληρωμένα από τους
εγκαταστάτες λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας

Η άποψη των εγκαταστατών (Ι)
Ερ. Α1: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι βελτιώσατε τις γνώσεις σας
και τις δεξιότητες σας μέσω του προγράμματος WE-Qualify;
Καθόλου

Καθόλου

26%

Λίγο

Λίγο

43%

Αρκετά

Αρκετά

57%

Πολύ

74%

Πολύ
ΔΓ/ΔΑ

ΔΓ/ΔΑ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
θερμομόνωσης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
κουφωμάτων
7%

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ

93%

ΔΓ/ΔΑ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα λεβήτων
και θερμαστρών βιομάζας
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Η άποψη των εγκαταστατών (ΙΙ)
Ερ. Α2: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα αξιοποιήσετε στην
εργασία σας τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήσατε από τη
συμμετοχή σας στο πρόγραμμα;
1%

Καθόλου

Καθόλου

Λίγο

28%

Λίγο

43%

Αρκετά
Πολύ

Αρκετά
Πολύ

57%

ΔΓ/ΔΑ

71%

ΔΓ/ΔΑ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
θερμομόνωσης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
κουφωμάτων
Καθόλου
Λίγο

50%

Αρκετά

50%

Πολύ
ΔΓ/ΔΑ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας

Η άποψη των εγκαταστατών (ΙΙΙ)
Ερ. Α3: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το πιστοποιητικό WE-Qualify
μπορεί να σας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην
αγορά εργασίας;
5% 0%

8%

Καθόλου

Καθόλου

Λίγο
32%
55%

43%

Αρκετά
57%

Πολύ
ΔΓ/ΔΑ

Λίγο
Αρκετά
Πολύ
ΔΓ/ΔΑ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
θερμομόνωσης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
κουφωμάτων
7%

22%

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά

50%

21%

Πολύ
ΔΓ/ΔΑ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας
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Συμπερασματικά η άποψη
των εγκαταστατών
 Μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι βελτίωσαν τις
γνώσεις και τις δεξιότητες τους μέσω του προγράμματος WEQualify.
 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το πιστοποιητικό που
απέκτησαν θα τους προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην
εργασία τους.
 Τα προγράμματα εκπαίδευσης στο σύνολό τους άφησαν
ικανοποιημένους
τους εγκαταστάτες
θερμομόνωσης και
κουφωμάτων ωστόσο αρκετοί απαιτούσαν περισσότερες ώρες
πρακτικής εξάσκησης.
 Οι πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσαν ικανοποιημένοι με το
ωράριο και την συνολική διάρκεια του προγράμματος.
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Πάροχοι Κατάρτισης (Ι)
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
(εργαστήριο θερμομόνωσης και κουφωμάτων)
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Πάροδοι Κατάρτισης (ΙΙ)
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
(Συνεργασία με Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών)
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Εκπαίδευση εκπαιδευτών
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Θεωρητική εκπαίδευση
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Θερμομόνωση οροφής
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Θερμομόνωση οροφής

Θερμομόνωση οροφής
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Θερμομόνωση οροφής

Θερμομόνωση οροφής
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Θερμομόνωση οροφής

Προετοιμασία υλικών

16

31/10/2016

Θερμομόνωση τοιχοποιίας

Θερμομόνωση τοιχοποιίας
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Θερμομόνωση τοιχοποιίας

Θερμομόνωση τοιχοποιίας
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Θερμομόνωση τοιχοποιίας

Θερμομόνωση τοιχοποιίας
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Θερμομόνωση τοιχοποιίας

Τοποθέτηση κουφώματος
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Τοποθέτηση κουφώματος

Τοποθέτηση κουφώματος
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις
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Πρακτική άσκηση εγκαταστατών
λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας
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Πρακτική άσκηση εγκαταστατών
λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας
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Πρακτική άσκηση εγκαταστατών
λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας
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Πρακτική άσκηση εγκαταστατών
λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας
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Πρακτική άσκηση εγκαταστατών
λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας
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Θεωρητική Αξιολόγηση
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Πρακτική Αξιολόγηση

Πιστοποιημένοι εγκαταστάτες
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Σχήμα πιστοποίησης
 Ετοιμάστηκε
και
στάλθηκε
ερωτηματολόγιο σε οργανισμούς και
φορείς σε όλη την Ευρώπη που σχετίζεται
με
τα
υφιστάμενα
καθεστώτα
επαγγελματικών προσόντων για τις 3
Δεξιότητες του Έργου.
 Κατάλογος κριτηρίων και απαιτήσεων που
πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευτές, οι
εκπαιδευόμενοι και το εκπαιδευτικό
κέντρο.
 Κανονισμός
εκπαιδευτικού
QUALIFY.

πιστοποίησης
προγράμματος

του
WE-
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Εκδηλώσεις προώθησης
 Συνάντηση με το Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης κ. Ηλία Μαρκάτζιη (9/1/2015)
 Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2015» (18-20/09/2015)
 Ημερίδα με θέμα “Euro network supporting inovation for green jobs –
GREENET” (29/06/2015)
 Μονοήμερο Συνέδριο με θέμα «10 Χρόνια Πιστοποιητικών Ενεργειακής
Απόδοσης» (7/03/2016)
 Ημερίδα με θέμα “passive house basics”
(09/06/2016)
 Qualicheck webinar (16/09/2016)
 Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας
«SAVENERGY 2016»
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Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
«Πιστοποίηση επαγγελματιών στους τομείς της Ενέργειας και
Κατασκευών» (22 Ιουνίου 2016)
Κύρια συμπεράσματα:
 η εκπαίδευση, η δια βίου κατάρτιση και η δημιουργία σχημάτων πιστοποίησης των
προσόντων των τεχνιτών αποτελούν εχέγγυα διασφάλισης της ποιότητας στην
κατασκευή και ανακαίνιση κτηρίων, συμβάλει στην αύξηση της τεχνογνωσίας των
τεχνιτών και στην αύξηση της εμπιστευτικότητας
 η διά νόμου ρύθμιση επαγγελμάτων πρέπει να γίνεται με προσοχή και να γίνεται εκεί
όπου υπάρχει επιτακτική ανάγκη δημόσιου συμφέροντος.
 αναγκαιότητα ύπαρξης ενός κοινού σημείου αναφοράς στην όλη προσπάθεια και η
κατά το δυνατόν αξιοποίηση του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
της ΑνΑΔ.
 ανάγκη επικαιροποίησης ή δημιουργίας νέων Προτύπων Επαγγελματικών
Προσόντων (ΠΕΠ) τα οποία να ενσωματώνουν τα θέματα της ενεργειακής απόδοσης
στις κατασκευές.
 ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να υπάρξει το
κατάλληλο πλαίσιο αναφοράς για την εκπαίδευση και πιστοποίηση τεχνιτών για
ενεργειακά αποδοτικά κτήρια.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Επιθεωρητής Ανελκυστήρων

Ενεργειακός Ελεγκτής

Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας

Επιθεωρητής συστημάτων
Θέρμανσης
Επιθεωρητής συστημάτων
Κλιματισμού
Τεχνικός Συντήρησης και Ενεργειακής (EQF5)
Αναβάθμισης Κτιρίων

(EQF3 & 4)

(EQF6)
Διεύθυνση/Εποπτεία Έργου

Εγκαταστάτης Θερμομόνωσης

Εγκαταστάτης συστημάτων ΑΠΕ

(EQF5)

Εγκαταστάτης συστημάτων Σκίασης

(EQF4)

Τεχνικός Οικιακών Αυτοματισμών

Χειριστής Εκσκαφέα

(EQF4)

Συστήματα Ψύξης και Κλιματισμού

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

(EQF4)

(EQF4)

(EQF4)

(EQF4)

Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων
Εγκατάσταση και Συντήρηση
Ανελκυστήρων
Χρωματισμοί-Διακοσμητικά
Επιχρίσματα
Συστήματα Υγρομονώσεων

(EQF3 & 4)

Τοποθέτηση Υαλοπινάκων

(EQF4 & 5)

(EQF4)

(EQF4)

(EQF4)

(EQF4)
Υδραυλικά

Ξυλουργικά

(EQF 4 & 5)

Υπερυψωμένα Δάπεδα

Ξηρά Δόμηση
Επεξεργασία και Τοποθέτηση
Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

(EQF3, 4 & 5)

Κατασκευή καλουπιών

Εργολάβος - Εργολήπτης

Οικοδομικά

Αρχιτέκτονας

Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανολόγος
Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός
Ειδικευμένος
Εμπειρογνώμονας

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

EQF5

ΜΙΕΕΚ

EQF6

Πολιτικός Μηχανικός

EQF7

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

EQF8

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΤΥΠΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

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
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Παναγιώτης Καστανιάς
Συντονιστής έργου WE-qualify
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
panayiotis.kastanias@cea.org.cy

Ιστόχωρος έργου WE-qualify:
http://www.cea.org.cy/we_qualify/
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